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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fil-parti l-kbira tagħhom, l-emissjonijiet antropoġeniċi ta' gassijiet u partikuli huma kkawżati 
mill-kombustjoni inkompleta tal-fjuwils fit-tisħin, fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u fit-trasport, 
mill-proċessi kimiċi industrijali u mill-brix ikkawżat mill-mezzi tat-trasport bir-roti. L-
intensità tagħhom tista' tkun ta' natura staġjonali li tirrigwarda, fost l-oħrajn, l-emissjonijiet 
fil-livelli baxxi.

L-għan tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li ġiet proposta huwa li tistabbilixxi 
limiti nazzjonali ġodda dwar l-emissjonijiet għall-aktar varjetajiet importanti ta' sustanzi 
atmosferiċi li jniġġsu l-arja.Il-ħsieb wara d-direttiva proposta huwa li tissostitwixxi d-
Direttiva 2001/81/KE attwali dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti 
inkwinanti atmosferiċi, valida sal-2010, u li tadatta l-liġi tal-UE għall-impenji internazzjonali 
li joħorġu mill-Protokoll ta' Gothenburg tal-1999.Il-proposta għandha l-għan li tnaqqas it-
theddidiet potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, għall-ambjent u għall-klima.Il-proposta hija r-
riżultat ta' rieżami tal-politika tal-UE dwar il-protezzjoni tal-atmosfera u tifforma parti minn 
pakkett ta' regoli ġodda tal-UE. 

Minbarra li tadatta l-liġi tal-UE għad-dispożizzjonijiet emendati tal-Protokoll, li issa diġà 
għalaq 25 sena, id-direttiva proposta tipprevedi modifika – jiġifieri żieda gradwali fl-impenji 
tat-tnaqqis mill-2020 sal-2030 u lil hinn – fir-rigward ta' erba' tipi ta' sustanzi ta' gass li 
jniġġes li huma stabbiliti fid-direttiva attwali (id-diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu, il-
komposti organiċi volatili għajr il-metan, u l-ammonja), fir-rigward ta' materja partikulata 
b'dijametru iżgħar minn 2.5 mikrometri (f'konformità mal-Protokoll emendat), u fir-rigward 
tal-emissjonijiet tal-metan.Fl-ambitu ta' dawn il-pjanijiet ambizzjużi għat-tnaqqis ta' sustanzi 
li jniġġsu, id-direttiva proposta tipprevedi livelli massimi ta' emissjonijiet b'terminu medju 
għall-2025.

L-impenji tal-Istati Membri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet huma espressi bħala perċentwal ta' 
tnaqqis fl-emissjonijiet bejn l-ammont totali ta' tip partikolari ta' sustanza li tniġġes għas-sena 
ta' referenza (l-2005) u l-ammont totali ta' emissjonijiet ta' dik is-sustanza rilaxxati fl-
atmosfera fis-sena kalendarja fil-mira.Id-direttiva tobbliga lill-Istati Membri jħejju programmi 
nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u jaġġornawhom regolarment (kull sentejn).Il-
programmi għandu jkun fihom deskrizzjoni tal-attivitajiet li jippermettu lill-Istati Membri 
jivvalutaw il-konsegwenzi finanzjarji biex jilħqu l-miri tat-tnaqqis.L-Istati Membri 
għandhom, barra minn hekk, ikunu obbligati jwettqu monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-sustanzi 
li jniġġsu l-arja u jħejju karti bilanċjali nazzjonali u projezzjonijiet dwar l-emissjonijiet.Kemm 
il-programmi nazzjonali kif ukoll il-karti bilanċjali tal-emissjonijiet għandhom jiġu 
ppreżentati lill-Kummissjoni. 

Id-direttiva proposta tintroduċi wkoll bidla żgħira fid-Direttiva 2003/35/KE li tirrigwarda l-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil ta' pjanijiet u programmi relatati mal-ambjent.Din il-
bidla tikkonsisti f'referenza għal dispożizzjoni li tikkonċerna l-programmi nazzjonali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet.

Emenda għad-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill saret neċessarja 
minħabba, fost affarijiet oħra, l-aċidifikazzjoni tal-ħamrija, l-ewtrofikazzjoni tal-ilma u t-
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tibdil progressiv fil-klima. Għalhekk sar meħtieġ ukoll li jiġi żviluppat att legali ġdid li 
jikkonsolida d-dispożizzjonijiet li kienu diġà ġew implimentati.

L-aktar importanti huma l-emendi li jirrigwardaw id-dispożizzjonijiet legali relatati mal-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil ta' pjanijiet u programmi marbuta mal-
ambjent.Għalhekk, fl-Anness I tad-Direttiva msemmija qabel ġiet introdotta referenza għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jirregolaw il-monitoraġġ tat-tniġġis tal-arja.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta għal direttiva ġdida tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 
Madankollu, irid jintqal li l-elementi bażiċi tagħha ġew żviluppati kwart ta' seklu ilu, u l-
proposta tonqos milli tagħmel referenza għall-ħtieġa ta' regolamentazzjoni u monitoraġġ aħjar 
ta' dawn l-emissjonijiet, partikolarment fil-livell lokali, permezz ta' titjib fil-metodi tal-kejl.

Kummenti speċifiċi

Il-proposta ma tikkunsidrax l-emissjonijiet tal-partiċelli kollha, inklużi l-emissjonijiet ta' 
materja partikulata b'dijametru ta' inqas minn 2.5 mikrometri, u partikolarment l-aktar 
partikuli perikolużi għas-saħħa tal-bniedem u għall-klima b'dijametri nanometriċi.

2) Ma ġewx ikkunsidrati l-idrokarburi aromatiċi klorurati, pereżempju d-diossini.  

3) Kwistjoni importanti u pertinenti hija n-natura staġjonali tal-emissjonijiet, b'mod 
partikolari ż-żieda fl-emissjonijiet fil-perjodu tat-tisħin, inklużi l-hekk imsejħa emissjonijiet 
fil-livelli baxxi.

4) Peress li l-emissjonijiet jinfirxu irrispettivament mill-konfini, il-pajjiżi marittimi kif ukoll 
is-setturi tat-trasport bl-ajru u bil-baħar m'għandhomx jiġu eżentati mill-obbligu li jnaqqsu l-
emissjonijiet.Il-pajjiżi m'għandhomx jivvalutaw l-emissjonijiet tagħhom fuq bażi "flessibbli".

5) Gass perikoluż rilaxxat antropoġenikament, għalkemm ma jiġix iġġenerat 
antropoġenikament f'ammonti kbar, huwa s-sulfur tal-idroġenu (H2S).Hu magħruf li jeżistu 
metodi batteriċi għar-raffinar ta' żejt grezz b'ħafna kubrit matul it-trasport bil-baħar li 
jirrilaxxaw ammonti sinifikanti ta' dan il-gass tossiku (H2S) fl-atmosfera.

6) Minn perspettiva formali, madankollu, u partikolarment fir-rigward tar-referenzi għal 
diversi annessi ta' proposti tal-Kummissjoni, hemm nuqqas ġenerali ta' trasparenza fl-abbozz 
ta' direttiva tal-Kummissjoni.L-att legali inkwistjoni għandu – fl-opinjoni tar-Rapporteur għal 
opinjoni – ikollu l-annessi proprji tiegħu, u għandu tal-inqas jindika b'mod aktar preċiż għal 
liema dokumenti speċifiċi jirreferu l-annessi.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-limiti għall-
emissjonijiet tal-arja tal-Istati Membri 
rigward sustanzi aċidifikanti u ewtrofikanti 
li jniġġsu, għal prekursuri tal-ożonu, għal 
materja primarja f’forma ta’ partikuli u 
għal prekursuri ta’ materja sekondarja 
f’forma ta’ partikuli u sustanzi oħra li 
jniġġsu l-arja, u teħtieġ li l-programmi 
nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 
jiġu mfassla, adottati u implimentati, u li l-
emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu u l-
impatti tagħhom jiġu mmonitorjati u 
rrappurtati.

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-limiti għall-
emissjonijiet kwantifikabbli tal-arja tal-
Istati Membri rigward gassijiet u partikuli, 
jiġifieri sustanzi aċidifikanti u ewtrofikanti 
li jniġġsu, kif ukoll għal prekursuri tal-
ożonu, għal materja primarja f’forma ta’ 
partikuli u għal prekursuri ta’ materja 
sekondarja f’forma ta’ partikuli, tindika 
sorsi diffiċilment kwantifikabbli ta’
sustanzi oħra li jniġġsu l-arja u li 
jiffurmaw aerosols, u teħtieġ li l-
programmi nazzjonali għall-kontroll tat-
tniġġis tal-arja jiġu mfassla, adottati u 
implimentati, u li jiġu żviluppati metodi 
aqwa għall-monitoraġġ u r-rappurtar tal-
emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu u l-
impatti tagħhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-limiti tal-emissjonijiet jirrigwardaw biss dawk it-tipi u forom ta' emissjonijiet li jistgħu 
jitkejlu b'mod ċar permezz ta' metodi fiżikokimiċi eżistenti u monitoraġġ fuq bażi kontinwa. 
Madankollu, sorsi ta' emissjonijiet li huma diffiċilment kwantifikabbli b'mod preċiż, iżda li 
joħolqu aerosols li jdumu fl-atmosfera u li huma perikolużi għas-saħħa u għall-klima, 
għandhom xorta jiġu indikati, u għandhom isiru sforzi biex jiġu żviluppati metodi aqwa għall-
monitoraġġ tagħhom.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "emissjoni" tfisser ir-rilaxx ta' sustanza
minn punt jew sors diffuż għal ġol-
atmosfera;

1. "emissjoni" tfisser proċessi fiżikokimiċi 
li jiġġeneraw u jirrilaxxaw gass jew 
sustanzi partikulati minn punti lokalizzati
jew sorsi diffużi għal ġol-atmosfera;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan jinvolvi għarfien aktar ġenerali u komprensiv tal-emissjonijiet kollha li jirriżultaw tul il-
proċessi, li allura jinkludi l-ġenerazzjoni u r-rilaxx tagħhom, u mhux biss ir-rilaxx finali tal-
prodotti.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "emissjonijiet fil-livelli baxxi" tfisser 
emissjonijiet miċ-ċmieni ta' natura 
staġjonali minn punti lokalizzati, li 
primarjament jirrigwardaw il-perjodi tat-
tisħin, ta' gass u sustanzi partikulati 
rilaxxati fl-atmosfera mill-flussi tal-
konvezzjoni ta' gassijiet mormija minn 
bojlers b'effiċjenza ta' trasformazzjoni 
baxxa, li hi konsegwenza ta' effiċjenza 
baxxa fil-kombustjoni u ta' nuqqas ta' 
ossiġnu; 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan hu wieħed mis-sorsi ta' tniġġis perikoluż li ħafna drabi jimmanifesta ruħu 
f'agglomerazzjonijiet. Huwa marbut ma' effiċjenza baxxa fil-kombustjoni u jista' jwassal 
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għall-ismog. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "ossidi tan-nitroġenu" (NOx) tfisser 
monossidu tan-nitroġenu u diossidu tan-
nitroġenu, espressi bħala diossidu tan-
nitroġenu;

4. "ossidi tan-nitroġenu" (NOx) tfisser 
taħlita ta' ossidi tan-nitroġenu 
b'kompożizzjoni mhux definita;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn kjarifika, peress li l-NOx hija taħlita ta' ossidi tan-nitroġenu b'kompożizzjoni 
mhux definita ġġenerati waqt il-kombustjoni tal-fjuwils fossili. Din it-taħlita fiha ammonti 
ferm akbar ta' NO – li hu dannuż – milli ta' NO2, li jagħmel inqas ħsara. Barra minn hekk, xi 
drabi jkun fiha traċċi ta' ossidu nitruż (N2O).

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "komposti organiċi volatili mhux 
metaniċi" (NMVOC) tfisser il-komposti 
organiċi kollha ta' natura antropoġenika, 
għajr il-metan, li huma kapaċi jipproduċi 
ossidanti fotokimiċi permezz ta' reazzjoni 
ma' ossidi tan-nitroġenu fil-preżenza tad-
dawl tax-xemx;

5. "komposti organiċi volatili mhux 
metaniċi" (NMVOC) tfisser il-komposti 
organiċi kollha ta' natura antropoġenika 
preżenti fl-atmosfera, għajr il-metan, li,
minħabba l-effetti tar-radjazzjoni mix-
xemx, jagħmlu reazzjoni mad-diossidu 
tan-nitroġenu preżenti fl-atmosfera biex 
jistimulaw il-produzzjoni ta' ossidanti 
fotokimiċi;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex tenfasizza l-fatt li dawn il-fenomeni jokkorru fl-atmosfera nfisha, u 
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mhux matul il-proċess ta' kombustjoni tal-fjuwils fossili biss. 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bħala minimu, l-Istati Membri 
għandhom jillimitaw l-emissjonijiet 
antropoġeniċi annwali tagħhom ta' diossidu 
tal-kubrit (SO2), ta' ossidi tan-nitroġenu 
(NOx), ta' komposti organiċi volatili għajr 
il-metan (NMVOC), ta' ammonja (NH3), 
ta' materja partikulata (PM2,5) u ta' 
metan (CH4) b'konformità mal-impenji 
nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet 
applikabbli mill-2020 u l-2030, kif stabbilit 
fl-Anness II.

1. Bħala minimu, l-Istati Membri 
għandhom jillimitaw l-emissjonijiet 
antropoġeniċi annwali tagħhom ta' diossidu 
tal-kubrit (SO2), ta' ossidi tan-nitroġenu 
(NOx), ta' metan (CH4) u komposti 
organiċi volatili oħrajn (NMVOC), ta' 
ammonja (NH3) u ta' partikuli organiċi u 
mhux organiċi f'forma solida (PM2,5) jew 
likwida b'konformità mal-impenji 
nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet 
applikabbli mill-2020 u l-2030, kif stabbilit 
fl-Anness II.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' "komposti organiċi volatili għajr il-metan" ma jissodisfax l-istandards xjentifiċi 
professjonali. Għalhekk għandu jiġi indikat li aerosols dannużi huma komposti minn 
mikropartiċelli u nanopartiċelli f'forma solida u likwida sospiżi fl-arja.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa li ma jinvolvux spejjeż 
sproporzjonati sabiex jillimitaw l-
emissjonijiet antropoġeniċi tal-2025 
annwali tagħhom ta' SO2, NOx, NMVOC, 
NH3, PM2,5 u CH4. Il-livelli ta’ dawk l-
emissjonijiet għandhom jiġu determinati 

2. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa li ma jinvolvux spejjeż 
sproporzjonati sabiex jillimitaw l-
emissjonijiet antropoġeniċi tal-2025 
annwali tagħhom imsemmija fil-
paragrafu 1, direttament fit-territorju 
tagħhom kif ukoll fl-ibħra territorjali u ż-
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fuq il-bażi ta’ fjuwils mibjugħin, permezz 
ta' perkors ta' tnaqqis lineari stabbilit 
bejn il-livelli tal-emissjonijiet tagħhom 
għall-2020 u l-livelli ta’ emissjonijiet 
definiti mill-impenji għat-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet għall-2030.

Żoni Ekonomiċi Esklussivi tagħhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Minflok ripetizzjoni tat-tipi ta' emissjonijiet, referenza għall-paragrafu preċedenti tkun
biżżejjed. Fid-dawl tal-avvanzi teknoloġiċi fil-qasam tal-effiċjenza tal-kombustjoni, l-iffissar 
ta' livell ta' emissjonijiet fuq il-bażi tal-ammont ta' fjuwils mibjugħin huwa żball kbir. Barra 
minn hekk, m'għandhomx jiġu applikati regoli u kriterji differenti għall-ibħra territorjali u ż-
Żoni Ekonomiċi Esklussivi tal-pajjiżi, peress li t-tibdil fil-klima jaffettwa l-pjaneta fl-intier 
tagħha.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-emissjonijiet li ġejjin mhumiex
meqjusa għall-iskop ta’ konformità mal-
paragrafi 1 u 2:

3. L-emissjonijiet li ġejjin huma meqjusa 
għall-iskop ta’ konformità mal-paragrafi 1 
u 2:

a) emissjonijiet mill-ajruplani lil hinn miċ-
ċiklu ta' nżul u tlugħ;

a) emissjonijiet mill-ajruplani lil hinn miċ-
ċiklu ta' nżul u tlugħ;

b) l-emissjonijiet fil-Gżejjer Kanarji, id-
dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-
Madejra u l-Azores;

b) l-emissjonijiet fil-Gżejjer Kanarji, id-
dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-
Madejra u l-Azores;

c) emissjonijiet mit-traffiku marittimu 
nazzjonali lejn u mit-territorji msemmija 
fil-punt (b);

c) emissjonijiet mit-traffiku marittimu 
nazzjonali lejn u mit-territorji msemmija 
fil-punt (b);

d) emissjonijiet minn traffiku marittimu 
internazzjonali, mingħajr ħsara għall-
Artikolu 5(1).

d) emissjonijiet minn traffiku marittimu 
internazzjonali, mingħajr ħsara għall-
Artikolu 5(1).

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Ma nistgħux nagħlqu għajnejna għal dawn l-emissjonijiet kollha, li – bħas-CO2 – jibqgħu fl-
atmosfera għal perjodi twal u jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta t-
tibdil rapidu fid-distribuzzjoni ta' 
emissjonijiet NOx minn magni diżil mhux 
stazzjonarji fil-vetturi personali u 
kummerċjali li jintużaw fl-UE, sabiex jiġu 
vvalutati u ssodisfati aħjar l-impenji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' NOx mis-sorsi 
kollha. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri tal-UE, l-għadd ta' vetturi li jaħdmu bid-diżil qiegħed jikber b'mod 
mgħaġġel. L-esportazzjoni ta' vetturi użati b'magni diżil lejn l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, 
pereżempju, qiegħda wkoll tikber b'mod mgħaġġel. Dan ifisser li d-distribuzzjoni tal-
emissjonijiet f'dawk il-pajjiżi qed tinbidel rapidament u li l-impenji kollha espressi f'eluf ta' 
tunnellati jkunu pjuttost impreċiżi.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-livelli ta' emissjonijiet antropoġeniċi 
għandhom jiġu ddeterminati billi 
jitnaqqas l-ammont ta' emissjonijiet 
naturali mit-total ta' emissjonijiet.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Dan jirrigwarda l-emissjonijiet naturali – bħal dawk mill-art li tkun qed tiġi kkultivata – ta', 
pereżempju, ossidi tan-nitroġenu u materja partikulata.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġu konformi mal-livelli 
intermedji ta' emissjoni iddeterminati 
għall-2025 skont l-Artikolu 4, paragrafu 
2, u skont l-impenji nazzjonali għat-
tnaqqis ta' emissjonijiet stabbiliti fl-
Anness II applikabbli mill-2030 'il 
quddiem għal NOx, SO2 u PM2,5, l-Istati 
Membri jistgħu jikkumpensaw tnaqqis fl-
emissjonijiet ta' NOx, SO2 u PM2,5 
miksub mit-traffiku marittimu 
internazzjonali kontra emissjonijiet ta' 
NOx, SO2 u PM2,5 rilaxxati minn sorsi
oħra fl-istess sena, bil-kundizzjoni li dawn 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin: 

a) it-tnaqqis tal-emissjonijiet għandu 
jseħħ f’żoni tal-baħar li huma parti mill-
ibħra territorjali, miż-żoni ekonomiċi 
esklużivi jew miż-żoni ta’ kontroll tat-
tniġġis tal-Istati Membri, jekk dawn iż-
żoni jkunu ġew stabbiliti;

b) ikunu adottaw u implimentaw miżuri 
effettivi ta’ monitoraġġ u spezzjoni li 
jiżguraw it-tħaddim tajjeb ta’ din il-
flessibbiltà;

c) ikunu implimentaw miżuri biex 
jinkisbu emissjonijiet ta’ NOx, SO2 u 
PM2,5 minn traffiku marittimu 
internazzjonali li huma aktar baxxi mil-
livelli ta' emissjonijiet li kieku jinkisbu 
permezz tal-konformità mal-istandards 
tal-Unjoni applikabbli għal emissjonijiet 
ta’ NOx, SO2 u PM2,5, u li jkunu wrew 
kwantifikazzjoni adegwata tat-tnaqqis 

imħassar
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addizzjonali tal-emissjonijiet li jirriżulta 
minn dawn il-miżuri;

d) ma jkunux ikkumpensaw għal aktar 
minn 20% tat-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
NOx, SO2 u PM2,5 ikkalkulati skont il-
punt (c), sakemm il-kumpens ma 
jirriżultax f'nuqqas ta' konformità mal-
impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' 
emissjonijiet għall-2020 stabbiliti fl-
Anness II.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana “elastyczność” wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-
inventarji nazzjonali annwali tal-
emissjonijiet għal SO2, NOx, NH3, 
NMVOC u PM2,5, b'konformità mal-
Anness IV meta n-nuqqas ta’ konformità 
mal-impenji nazzjonali tagħhom għat-
tnaqqis ta' emissjonijiet jew mal-livelli 
intermedji tagħhom ta' emissjoni 
jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ metodi ta' 
inventarji ta' emissjonijiet imtejba 
aġġornati skont l-għarfien xjentifiku.

3. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-
inventarji nazzjonali annwali għall-
emissjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1)
b'konformità mal-Anness IV meta n-
nuqqas ta’ konformità mal-impenji 
nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis ta' 
emissjonijiet jew mal-livelli intermedji 
tagħhom ta' emissjoni jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta’ teknoloġiji għat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet u metodi ta' inventarji ta' 
emissjonijiet imtejba aġġornati abbażi ta' 
monitoraġġ u skont l-għarfien xjentifiku.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Il-metodi ta' kif jitħejjew l-inventarji tal-emissjonijiet mhumiex, wara kollox, kwistjoni ta' 
għarfien xjentifiku imma kwistjoni ta' teknoloġiji li jippermettu t-tnaqqis kif ukoll kwistjoni ta' 
monitoraġġ, li jkun ta' għajnuna biex l-inventarji jiġu aġġornati b'mod oġġettiv.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ li l-Kummissjoni ma tqajjem ebda 
oġġezzjoni fi żmien disa’ xhur mid-data 
tal-wasla tar-rapport rilevanti msemmi fl-
Artikolu 7, paragrafi 4, 5 u 6, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jqis l-użu tal-
flessibbiltà applikata bħala aċċettat u 
validu għal dik is-sena. Fejn il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-użu ta’ 
flessibbiltà mhuwiex skont ir-rekwiżiti u l-
kriterji applikabbli, għandha tadotta 
Deċiżjoni u tinforma lill-Istat Membru li 
din ma tistax tiġi aċċettata.

F'każ li l-Kummissjoni ma tqajjem ebda 
oġġezzjoni fi żmien disa’ xhur mid-data 
tal-wasla tar-rapport rilevanti msemmi fl-
Artikolu 7, paragrafi 4, 5 u 6, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jqis l-użu tal-
flessibbiltà applikata bħala aċċettat u 
validu għal dik is-sena.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Huwa ċar li hemm problema fl-użu tal-flessibbiltà, li ġejja min-nuqqas ta' kriterji ċari fid-
definizzjoni tagħha. Huwa għalhekk li l-proposta tal-Kummissjoni fiha dispożizzjoni li 
tippermetti lill-Kummissjoni nfisha taġixxi bħala arbitru aħħari f'din il-materja.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jeliminaw 
bil-mod il-mod is-sorsi ta' emissjonijiet fil-
livelli baxxi, partikolarment 
f'agglomerazzjonijiet kbar, billi 
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jissostitwixxu tagħmir tat-tisħin 
b'effiċjenza baxxa ma' tagħmir modern u 
b'effiċjenza għolja fid-djar individwali u 
fl-appartamenti, kif ukoll f'oqsma tad-djar 
kompatti, billi jissostwixxu l-impjanti tal-
enerġija termali ma' impjanti żgħar u 
lokali ta' koġenerazzjoni ta' sħana u 
enerġija.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din mhix kwistjoni li sempliċement jitnaqqsu l-emissjonijiet fil-livelli baxxi, iżda li dawn jiġu 
eliminati għalkollox.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, kif 
xieraq, isegwu kooperazzjoni bilaterali u 
multilaterali ma’ pajjiżi terzi, u 
koordinazzjoni fi ħdan organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti bħall-Programm 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent 
(UNEP), il-Kummissjoni Ekonomika 
għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti 
(UNECE), l-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (OMI) u l-Organizzazzjoni 
tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali 
(ICAO), inkluż permezz tal-iskambju ta’ 
informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp 
tekniku u xjentifiku, bl-għan li tittejjeb il-
bażi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet.

L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, kif 
xieraq, isegwu kooperazzjoni bilaterali u 
multilaterali ma’ pajjiżi terzi, u 
koordinazzjoni fi ħdan organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti bħall-Programm 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent 
(UNEP), il-Kummissjoni Ekonomika
għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti 
(UNECE), l-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (OMI) u l-Organizzazzjoni 
tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali 
(ICAO), inkluż permezz tal-iskambju ta’ 
informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp 
tekniku u xjentifiku, bl-għan li tittejjeb il-
bażi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. L-Istati 
Membri għandhom iwettqu 
konsultazzjonijiet transkonfinali dwar 
theddidiet reċiproċi ġġenerati minn 
reġjuni industrijali kontigwi f'dawk il-
pajjiżi u jiżviluppaw pjanijiet konġunti 
biex jeliminaw jew inaqqsu dawk l-
emissjonijiet.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Stati Membri ġirien għandhom iwettqu konsultazzjonijiet u jiżviluppaw pjanijiet konġunti biex 
jeliminaw jew inaqqsu l-emissjonijiet, partikolarment f'każijiet fejn ikollhom reġjuni 
industrijali kontigwi.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emenda għad-Direttiva 2003/35/KE Emendi għad-Direttiva 2003/35/KE

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-aħħar parti fiha proposta biex jiġi emendat l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2003/35/KE billi 
jiżdied il-punt (e), u allura dan jitlob l-użu tal-plural fit-titolu tal-Artikolu 16.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – subparagrafu 1 (ġdid)
Direttiva 2003/35/KE
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2003/35/KE 
jiżdied is-subparagrafu li ġej:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pubbliku jkun jista' jipparteċipa b'mod 
attiv fil-ħolqien ta' pjanijiet jew 
programmi bħal dawn u d-derivati 
tagħhom, billi japplikaw miżuri ta' 
demokrazija diretta li jkunu partikolari 
għal dak l-Istat Membru, partikolarment 
permezz ta' konsultazzjonijiet pubbliċi, 
stħarriġ u referendi lokali, speċjalment 
meta l-pjan jew il-programm li jkun qed 
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jinħoloq ikun ta' importanza kbira għall-
popolazzjoni lokali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjoni eżistenti fid-direttiva attwali tirreferi biss għal stħarriġ tal-opinjoni, mingħajr ma 
tesiġi l-applikazzjoni usa' ta' miżuri ta' demokrazija diretta, jiġifieri konsultazzjonijiet pubbliċi 
obbligatorji dwar kwistjonijiet ta' importanza għall-popolazzjoni lokali, jew inkella referendi 
lokali.


