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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis ta' 

emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u li temenda d-

Direttiva 2003/35/KE  

(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2013)0920), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-

Parlament (C7-0004/2014), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

10 ta' Lulju 20141, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta' Ottubru 20142, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0249/2015), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 

li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

                                                 
1 ĠU C 451, 16.12.2014, p. 134. 
2 ĠU C 415, 20.11.2014, p. 23. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) F’dawn l-aħħar 20 sena sar progress 

sinifikanti fl-Unjoni fil-qasam tal-

emissjonijiet antropoġeniċi fl-arja u fil-

qasam tal-kwalità tal-arja minn politika 

dedikata tal-UE, inkluż mill-

Komunikazzjoni tal-2005 tal-Kummissjoni 

'Strateġija Tematika dwar it-tniġġis tal-arja' 

(TSAP)15. Id-Direttiva 2001/81/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 kellha 

rwol strumentali fil-ksib ta' dan il-progress 

billi imponiet limiti fuq l-emissjonijiet 

annwali totali tal-Istati Membri għall-2010 

u għas-snin ta' wara ta' diossidu tal-kubrit 

(SO2), ta' ossidi tan-nitroġenu (NOx), ta' 

ammonja (NH3) u ta' komposti organiċi 

volatili għajr il-metan (NMVOC). Bħala 

riżultat, bejn l-1990 u l-2010 l-

emissjonijiet ta' SO2 tnaqqsu bi 82%, l-

emissjonijiet ta' NOx tnaqqsu b'47%, l-

emissjonijiet ta' NMVOC tnaqqsu b'56% u 

l-emissjonijiet ta' NH3 tnaqqsu bi 28%. 

Madankollu, kif ġie indikat fil-"Programm 

għal Arja Nadifa għall-Ewropa" ('TSAP 

riveduta'),17 għad hemm impatti u riskji 

negattivi sinifikanti għall-ambjent u għas-

saħħa tal-bniedem. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija) 

__________________  

15Il-Komunikazzjoni tal-21 ta' Settembru 

2005 mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-

Parlament Ewropew - "Strateġija Tematika 

dwar it-Tniġġis tal-Arja", COM(2005) 446 

finali. 

 

16Id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 

2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-

emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti 

atmosferiċi (ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22). 

 

17Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Kunsill u lill-Parlament Ewropew 

"Programm għal Arja Nadifa għall-

Ewropa", COM(2013) [xxx]. 

 

emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha 
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Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Is-seba’ Programm ta’ Azzjoni 

Ambjentali18 jikkonferma l-objettiv tal-

Unjoni tul perjodu ta’ żmien twil rigward 

il-politika dwar l-arja, li jintlaħqu livelli ta’ 

kwalità tal-arja li ma jagħtux lok għal 

impatti negattivi fuq u riskji sinifikanti 

għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u 

jitlob, għal dak l-għan, li jkun hemm 

konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni attwali 

tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, miri u 

azzjonijiet strateġiċi għal wara l-2020, 

sforzi msaħħa f’oqsma fejn il-popolazzjoni 

u l-ekosistemi jinsabu esposti għal livelli 

għolja ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja, u 

sinerġiji msaħħa bejn il-leġiżlazzjoni dwar 

il-kwalità tal-arja u l-objettivi tal-politika 

tal-Unjoni stipulati b’mod partikolari fir-

rigward tat-tibdil fil-klima u tal-

bijodiversità. 

(2) Is-seba’ Programm ta’ Azzjoni 

Ambjentali18 jikkonferma l-objettiv tal-

Unjoni tul perjodu ta’ żmien twil rigward 

il-politika dwar l-arja, li jintlaħqu livelli ta’ 

kwalità tal-arja li ma jagħtux lok għal 

impatti negattivi fuq u riskji sinifikanti 

għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u 

jitlob, għal dak l-għan, li jkun hemm 

konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni attwali 

tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, miri u 

azzjonijiet strateġiċi għal wara l-2020, 

sforzi msaħħa f’oqsma fejn il-popolazzjoni 

u l-ekosistemi jinsabu esposti għal livelli 

għolja ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja, u 

sinerġiji msaħħa bejn il-leġiżlazzjoni dwar 

il-kwalità tal-arja u l-objettivi tal-politika 

tal-Unjoni stipulati b’mod partikolari fir-

rigward tat-tibdil fil-klima u tal-

bijodiversità. Il-Politika Agrikola Komuni 

għall-perjodu 2014-2020 toffri lill-Istati 

Membri l-possibbiltà li jikkontribwixxu 

għall-kwalità tal-arja b'miżuri speċifiċi. 

Evalwazzjoni fil-ġejjieni tkun tista' 

tipprovdi fehim aħjar tal-effetti ta' dawn 

il-miżuri. 

__________________ __________________ 

18 Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm 

Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni 

sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-

pjaneta tagħna", COM (2012) 710, 

29.11.2012. 

18 Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm 

Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni 

sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-

pjaneta tagħna", COM (2012) 710, 

29.11.2012. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) L-Istati Membri u l-Unjoni huma 

partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni ta' 

Minamata dwar il-Merkurju tal-2013, li 

għandha l-għan li ttejjeb is-saħħa tal-

bniedem u l-ħarsien tal-ambjent permezz 

tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-merkurju 

minn sorsi eżistenti u ġodda. Din id-

Direttiva għandha tikkontribwixxi għat-

tnaqqis fl-emissjonijiet tal-merkurju fl-

Unjoni kif mitlub mill-Komunikazzjoni 

tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-

Parlament Ewropew tat-

28 ta' Jannar 2005 dwar Strateġija 

Komunitarja dwar il-Merkurju u mill-

Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-

Merkurju.  

Ġustifikazzjoni 

Bħala firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Minamata, l-UE u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

d-direttiva dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-merkurju, li għandhom effetti dannużi serji fuq is-saħħa tal-bniedem. 

 

Emenda 4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Għaldaqstant, il-limitu massimu 

nazzjonali tal-emissjonijiet stabbilit bid-

Direttiva 2001/81/KE għandu jiġi rivedut 

sabiex jinġieb konformi mal-impenji 

internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati 

Membri. 

(6) Għaldaqstant, il-limitu massimu 

nazzjonali tal-emissjonijiet stabbilit bid-

Direttiva 2001/81/KE għandu jiġi rivedut 

sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-

impenji internazzjonali tal-Unjoni u tal-

Istati Membri. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Din id-Direttiva għandha 

tikkontribwixxi wkoll lejn il-ksib tal-

għanijiet dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti 

fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, lejn il-

mitigazzjoni tal-impatti tat-tibdil fil-klima 

billi tnaqqas l-emissjonijiet ta’ sustanzi li 

jniġġsu b'ħajja qasira kif ukoll lejn it-titjib 

fil-kwalità tal-arja fuq livell globali. 

(8) Din id-Direttiva għandha 

tikkontribwixxi wkoll għall-ksib, b'mod 

kosteffikaċi, tal-għanijiet dwar il-kwalità 

tal-arja stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni u għall-mitigazzjoni tal-impatti tat-

tibdil fil-klima billi tnaqqas l-emissjonijiet 

ta’ sustanzi li jniġġsu b'ħajja qasira, 

minbarra għat-titjib fil-kwalità tal-arja fuq 

livell globali, u billi ttejjeb is-sinerġiji 

mal-politika tal-Unjoni dwar il-klima u l-

enerġija u tiżgura li ma jkunx hemm 

duplikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-

Unjoni. Din id-Direttiva għandha tiġi 

allinjata, b'mod partikolari, mal-

evoluzzjoni tal-azzjoni internazzjonali u 

tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima, inkluż, 

iżda mhux biss, mal-qafas ta' politika tal-

2030 għall-klima u l-enerġija u ma' 

ftehim globali komprensiv u vinkolanti 

dwar it-tibdil fil-klima. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Din id-Direttiva għandha 

tikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tal-

ispejjeż tat-tniġġis tal-arja relatati mas-

saħħa fl-Unjoni billi ttejjeb il-kwalità tal-

ħajja taċ-ċittadini tal-UE kif ukoll 

tiffavorixxi t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

ekoloġika. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8b (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8b) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-

trasport marittimu, jeħtieġ tiġi żgurata 

implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tal-

limiti stabbiliti mill-Organizzazzjoni 

Marittima Internazzjonali (OMI) u 

infurzar strett tad-Direttiva 2012/33/U tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. 

Tinħtieġ ukoll azzjoni ulterjuri biex jiġu 

kkontrollati l-emissjonijiet mit-trasport 

marittimu. Huwa xieraq li l-Unjoni u l-

Istati Membri jikkunsidraw li jiddefinixxu 

oqsma ġodda ta' kontroll tal-emissjonijiet 

u jkomplu jaħdmu fi ħdan l-OMI biex 

ikomplu jitnaqqsu l-emissjonijiet.  

 ______________ 

 1a Id-Direttiva 2012/33/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Novembru 2012 li temenda d-

Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE fir-

rigward tal-kontenut ta' kubrit fil-

karburanti għal użu marittimu 

(ĠU L 327, 27.11.2012, p. 1). 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

għall-2020 u l-2030. Sabiex jiġi żgurat li 

jkun hemm progress li jista’ jintwera 

favur l-ilħiq tal-ipenji għall-2030, l-Istati 

Membri għandhom jilħqu livelli ta’ 

emissjonijiet intermedji fl-2025, stabbiliti 

fuq il-bażi ta’ perkors lineari bejn il-livelli 

tal-emissjonijiet tagħhom għall-2020 u 

dawk definiti mill-impenji għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet għall-2030, sakemm dan ma 

jinvolvix spejjeż sproporzjonati. Meta l-

(9) Sabiex jiġu limitati l-emissjonijiet 

atmosferiċi tas-sustanzi li jniġġsu l-arja u 

sabiex jingħata kontribut effettiv għall-

għan tal-Unjoni li tikseb kwalità tal-arja li 

ma tkunx ta' impatt negattiv sinifikanti 

jew ta' riskju għas-saħħa, u sabiex il-

livelli ta' depożizzjoni tas-sustanzi 

aċidifikanti u ewtrofikanti li jniġġsu 

jitbaxxew taħt tagħbijiet u livelli kritiċi, 

f'din id-Direttiva hemm stabbiliti impenji 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2020, 

għall-2025 u għall-2030. 
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emissjonijiet għall-2025 ma jkunux 

jistgħu jiġu limitati b'dan il-mod, l-Istati 

Membri għandhom jispjegaw ir-raġunijiet 

tagħhom fir-rapporti tagħhom 

ippreżentati skont din id-Direttiva. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod 

kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom ikunu intitolati li jikkunsidraw 

tnaqqis ta' emissjonijiet minn traffiku 

marittimu internazzjonali jekk l-

emissjonijiet minn dak is-settur ikunu 

aktar baxxi mil-livelli ta' emissjonijiet li 

kieku jirriżultaw minn konformità mal-

istandards tal-liġijiet tal-Unjoni, inklużi l-

limiti tal-kubrit għall-fjuwils stabbiliti fid-

Direttiva 1999/32/KE tal-Kunsill.21  L-

Istati Membri għandu jkollhom ukoll il-

possibbiltà li jilħqu l-impenji tagħhom u l-

livelli intermedji ta' emissjoni rigward il-

metanu (CH4) b'mod konġunt, u li jagħmlu 

użu mid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex 

jagħmlu hekk.22  Għall-iskop tal-verifika 

tal-konformità mal-livelli nazzjonali 

massimi tagħhom tal-emissjonijiet, mal-

impenji tagħhom għat-tnaqqis ta’ 

emissjonijiet u mal-livelli intermedji ta' 

emissjoni, l-Istati Membri jistgħu 

jaġġustaw l-inventarji nazzjonali tagħhom 

tal-emissjonijiet fid-dawl ta’ għarfien 

xjentifiku u metodoloġiji mtejba dwar l-

emissjonijiet. Il-Kummissjoni tista’ 

toġġezzjona kontra l-użu minn Stat 

Membru ta’ kwalunkwe waħda minn 

dawn il-flessibilitajiet jekk il-

kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

ma jiġux issodisfati. 

 

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod 

kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet, l-Istati Membri 

għandu jkollhom il-possibbiltà li jilħqu l-

impenji tagħhom rigward il-metan (CH4) 

b'mod konġunt, u li jagħmlu użu mid-

Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill biex jagħmlu 

hekk.22 Għall-iskop tal-verifika tal-

konformità mal-livelli nazzjonali massimi 

tal-emissjonijiet tagħhom, mal-impenji 

tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u 

mal-livelli ta' emissjoni, l-Istati Membri 

jistgħu jaġġustaw l-inventarji nazzjonali 

tal-emissjonijiet tagħhom fid-dawl ta’ 

għarfien xjentifiku u metodoloġiji mtejba 

dwar l-emissjonijiet. Il-Kummissjoni tista’ 

toġġezzjona kontra l-użu ta’ dawn il-

flessibbiltajiet min-naħa ta' Stat Membru 
jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-

Direttiva ma jiġux issodisfati. 
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21 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis fil-

kontenut tal-kubrit f′ċerti karburanti 

likwidi u li temenda d-Direttiva 

93/12/KEE (ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13). 

 

22 Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 

April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri 

biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-

gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-

Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

gassijiet serra sal-2020 (ĠU L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

22 Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 

April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri 

biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-

gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-

Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

gassijiet serra sal-2020 (ĠU L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li 

jilħqu r-rekwiżiti tagħhom għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet u l-livelli intermedji ta' 

emissjoni tagħhom, u biex jagħtu 

kontribut effettiv lejn il-kisba tal-għanijiet 

tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja. Għal 

dan l-għan, l-Istati Membri għandhom 

iqisu l-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet 

f’żoni u f'agglomerazzjonijiet li huma 

affettwati minn konċentrazzjonijiet 

eċċessiv ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja u/jew 

f’dawk li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għat-tniġġis tal-arja f'żoni u 

f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f’pajjiżi 

ġirien. Għal dak l-għan, il-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni b’suċċess tal-pjanijiet 

dwar il-kwalità tal-arja ppromulgati skont 

l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23 

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li 

jilħqu r-rekwiżiti tagħhom għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet u biex jagħtu kontribut 

effettiv lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni 

dwar il-kwalità tal-arja. Għal dan l-għan, l-

Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet f’żoni u 

f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati 

minn konċentrazzjonijiet eċċessiv ta’ 

sustanzi li jniġġsu l-arja u/jew f’dawk li 

jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għat-

tniġġis tal-arja f'żoni u 

f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f’pajjiżi 

ġirien. Għal dak l-għan, il-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni b’suċċess tal-pjanijiet 

dwar il-kwalità tal-arja ppromulgati skont 

l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23 
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23 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 

2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u 

arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 

2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u 

arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-

arja ta' NH3 u PM2,5 mill-kontributuri 

ewlenin, il-programmi nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom 

jinkludu miżuri li japplikaw għas-settur 

agrikolu. L-Istati Membri għandu jkollhom 

id-dritt li jimplimentaw miżuri oħra apparti 

dawk stipulati f’din id-Direttiva, li għandu 

jkollhom livell ekwivalenti ta’ prestazzjoni 

ambjentali minħabba ċirkustanzi nazzjonali 

speċifiċi. 

(13) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja 

ta' NH3, CH4 u PM2.5 mill-kontributuri 

ewlenin, il-programmi nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom 

jinkludu miżuri li japplikaw għas-settur 

agrikolu. Dawn il-miżuri għandhom ikunu 

kosteffikaċi u bbażati fuq informazzjoni u 

dejta speċifiċi, filwaqt li jitqiesu l-progress 

xjentifiku u l-miżuri preċedenti meħuda 

mill-Istati Membri. Fi sforz biex jitnaqqsu 

dawn l-emissjonijiet ikun tajjeb ukoll li 

jiġu żviluppati linji gwida, li jiġu 

skambjati fil-livell tal-Unjoni. dwar 

prattika agrikola tajba għall-użu tal-NH3. 
L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li 

jimplimentaw miżuri oħra apparti dawk 

stipulati f’din id-Direttiva, li għandu 

jkollhom livell ekwivalenti ta’ prestazzjoni 

ambjentali minħabba ċirkustanzi nazzjonali 

speċifiċi. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet 

mill-kontributuri ewlenin, il-programmi 

nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja 
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għandhom jinkludu miżuri li japplikaw 

għas-setturi rilevanti kollha, inklużi l-

agrikoltura, l-industrija, it-trasport bit-

triq, il-makkinarju mobbli mhux tat-triq, 

it-tbaħħir intern u domestiku, it-tisħin 

domestiku u s-solventi. L-Istati Membri 

għandu jkollhom id-dritt li jimplimentaw 

miżuri oħra apparti dawk stabbiliti f'din 

id-Direttiva, li għandu jkollhom livell 

ekwivalenti ta' prestazzjoni ambjentali fid-

dawl taċ-ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13b) Fil-miżuri li jieħdu biex jiddaħħlu 

fil-programmi nazzjonali ta' kontroll tal-

arja u li jkunu applikabbli għas-settur 

agrikolu, l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-impatti fuq azjendi agrikoli 

ta' daqs żgħir u medju jiġu kkunsidrati 

b'mod sħiħ u li dawn l-impatti ma 

jinvolvux spejjeż addizzjonali sinifikanti li 

ma jistgħux jiġu sostnuti minn dawn l-

azjendi. It-titjib fil-kwalità tal-arja 

għandu jinkiseb permezz ta' miżuri 

proporzjonati li jissalvagwardjaw il-futur 

tal-azjendi agrikoli. Il-programmi 

nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jipprovdu bilanċ bejn it-

trobbija tal-annimali u l-kontroll tat-

tniġġis. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13c) Il-miżuri meħuda fil-qafas tal-

programmi nazzjonali għall-kontroll tat-
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tniġġis tal-arja għall-prevenzjoni tal-

emissjonijiet ta' NH3, CH4 u PM2.5 fis-

settur agrikolu għandhom ikunu eleġibbli 

għall-appoġġ finanzjarju, fost l-oħrajn fil-

qafas tal-Fond għall-Iżvilupp Rurali, 

b'mod partikolari l-miżuri meħuda minn 

azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs medju li 

jeħtieġu tibdil sinifikanti ta' prattiki jew 

investimenti sinifikanti bħal ragħha 

estensiv, agroekoloġija, diġestjoni 

anaerobika għall-produzzjoni tal-bijogass 

bl-użu tal-iskart tal-irziezet, u sistemi ta' 

stalel b'emissjonijiet baxxi. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Sabiex tittejjeb il-kwalità tal-arja, 

b'mod partikolari fiż-żoni urbani, il-

programmi nazzjonali ta' kontroll tat-

tniġġis tal-arja għandhom jinkludu miżuri 

biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' ossidi 

tan-nitroġenu u materja partikulata 

f'dawk iż-żoni. 

Ġustifikazzjoni 

Minbarra l-introduzzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi fil-livell tal-UE (eż. l-istandards euro), l-

Istati Membri għandhom ifasslu, jadottaw u jimplimentaw miżuri mhux tekniċi li jistgħu 

jnaqqsu b'mod sinifikanti t-tniġġis tal-arja mill-vetturi u jtejbu s-saħħa tan-nies u l-ambjent. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 15a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Skont il-Konvenzjoni ta' Aarhus 

dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-

parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid tad-

deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 
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kwistjonijiet ambjentali u l-każistika tal-

Qorti tal-Ġustizzja, il-pubbliku għandu 

jingħata aċċess wiesa' għall-ġustizzja 

sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 

effettiva u l-infurzar ta' din id-Direttiva u 

jingħata kontribut għall-protezzjoni tad-

dritt għall-għajxien f'ambjent li huwa 

xieraq għas-saħħa u l-benessri tal-

persuni. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15b) L-ispezzjonijiet ambjentali u s-

sorveljanza tas-suq huma meħtieġa sabiex 

tiġi żgurata l-effikaċja ta' din id-Direttiva 

u tal-miżuri adottati biex jintlaħqu l-

objettivi tagħha. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15c) Fil-valutazzjoni tas-sinerġiji bejn il-

politiki tal-UE dwar il-kwalità tal-arja u 

dwar il-klima u l-enerġija, il-Kummissjoni 

għandha tqis il-Valutazzjoni tal-Impatt 

Komplementari tas-Servizz ta' Riċerka tal-

Parlament Ewropew dwar l-

interazzjonijiet bejn il-politika tal-UE 

dwar il-kwalità tal-arja u dik dwar il-

klima u l-enerġija bit-titolu "Air Quality - 

Complementary Impact Assessment on 

interactions between EU air quality policy 

and climate and energy policy". 
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Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi, is-

setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 

290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-

linji gwida dwar ir-rappurtar stabbiliti fl-

Anness I, fil-Parti 1 tal-Anness III u fl-

Annessi IV u V, sabiex dawn jiġu adattati 

għall-progress tekniku. Huwa ta’ 

importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 

tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 

tipprepara u tfassal atti delegat, għandha 

tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 

xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

(21) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi, is-

setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 

290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-

Kummissjoni għal perjodu definit fir-

rigward tal-emendar tal-linji gwida dwar ir-

rappurtar stabbiliti fl-Anness I, fil-Parti 1 

tal-Anness III u fl-Annessi IV u V, sabiex 

dawn jiġu adattati għall-progress tekniku. 

Huwa ta’ importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 

inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 

meta tkun qed tipprepara u tfassal atti 

delegat, għandha tiżgura trażmissjoni 

simultanja, f’waqtha u xierqa tad-

dokumenti rilevanti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu regoli dwar sanzjonijiet 

applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 

nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u 

jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn 

il-penali għandhom ikunu effikaċi, 

proporzjonati u dissważivi. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija) 

 

emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 
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Premessa 26a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Kemm jista' jkun, il-pajjiżi 

kandidati u kandidati potenzjali 

għandhom jallinjaw ir-regolamenti 

nazzjonali tagħhom ma' din id-Direttiva. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Din id-Direttiva għandha l-għan li 

tillimita l-emissjonijiet atmosferiċi ta' 

sustanzi aċidifikanti u ewtrofikanti li 

jniġġsu, prekursuri tal-ożonu, materja 

partikulata primarja, prekursuri ta' 

materja partikulata sekondarja u sustanzi 

oħrajn li jniġġsu l-arja, biex b'hekk 

tikkontribwixxi għal dawn li ġejjin: 

 (a) l-objettiv fit-tul tal-Unjoni li tilħaq 

livelli ta' kwalità tal-arja li ma jagħtux lok 

għal impatti negattivi sinifikanti u riskji 

għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, 

f'konformità mal-linji gwida dwar il-

kwalità tal-arja ppubblikati mill-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; 

 (b) il-kisba tal-objettivi tal-Unjoni dwar il-

bijodiversità u l-ekosistemi billi l-livelli u 

d-depożizzjoni ta' sustanzi aċidifikanti u 

ewtrofikanti li jniġġsu, u sustanzi oħra li 

jniġġsu, inkluż l-ożonu troposferiku, 

jitbaxxew taħt it-tagħbijiet u l-livelli 

kritiċi; 

 (c) il-kisba tal-objettivi dwar il-kwalità tal-

arja stabbiliti fl-atti leġiżlattivi tal-Unjoni; 

 (d) il-mitigazzjoni tal-impatti tat-tibdil fil-

klima billi jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 

sustanzi li jniġġsu b'ħajja qasira u billi 

jittejbu s-sinerġiji mal-politika tal-Unjoni 

dwar il-klima u l-enerġija; 
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 Din id-Direttiva għandha tiġi allinjata, 

b'mod partikolari, mal-evoluzzjoni tal-

azzjoni internazzjonali u tal-Unjoni dwar 

it-tibdil fil-klima, inkluż, iżda mhux biss, 

mal-qafas ta' politika tal-2030 għall-klima 

u l-enerġija u ma' ftehim globali 

komprensiv u vinkolanti dwar it-tibdil fil-

klima. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. "tagħbija kritika" tfisser stima 

kwantitattiva ta' esponiment għal xi 

sustanza jew sustanzi niġġiesa, skont l-

informazzjoni eżistenti, f'livelli inqas 

minnha ma jkunx hemm effetti ħżiena 

sinifikanti fuq elementi sensittivi speċifiċi 

tal-ambjent; 

Ġustifikazzjoni 

Din id-definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva 2001/81/KE eżistenti dwar il-livelli nazzjonali 

massimi tal-emissjonijiet, u hija meħtieġa biex ikun hemm ċarezza u konsistenza. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. "livell kritiku" tfisser il-

konċentrazzjoni ta' sustanzi li jniġġsu fl-

atmosfera li, skont l-informazzjoni 

eżistenti, f'livelli ogħla minnha jista' jkun 

hemm effetti ħżiena fuq ir-riċevituri, 

bħalma huma l-bnedmin, il-pjanti, l-

ekosistemi jew il-materjali; 
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Ġustifikazzjoni 

Din id-definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva 2001/81/KE eżistenti dwar il-livelli nazzjonali 

massimi tal-emissjonijiet, u hija meħtieġa biex ikun hemm ċarezza u konsistenza. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. "ożonu troposferiku" tfisser l-ożonu 

fil-parti l-aktar baxxa tat-troposfera; 

Ġustifikazzjoni 

Din id-definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva 2001/81/KE eżistenti dwar il-livelli nazzjonali 

massimi tal-emissjonijiet, u hija meħtieġa biex ikun hemm ċarezza u konsistenza. 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. "komposti organiċi volatili" (VOCs) 

tfisser il-komposti organiċi kollha li 

jirriżultaw minn attivitajiet umani, 

minbarra l-metan, li huma kapaċi li 

jipproduċu ossidanti fotokimiċi permezz 

ta' reazzjonijiet ma' ossidi tan-nitroġenu 

fil-preżenza tad-dawl tax-xemx. 

Ġustifikazzjoni 

Din id-definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva 2001/81/KE eżistenti dwar il-livelli nazzjonali 

massimi tal-emissjonijiet, u hija meħtieġa biex ikun hemm ċarezza u konsistenza. 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 5 
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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' oriġini antropoġenika, 

għajr il-metan, li huma kapaċi jipproduċi 

ossidanti fotokimiċi permezz ta' reazzjoni 

ma' ossidi tan-nitroġenu fil-preżenza tad-

dawl tax-xemx; 

Ġustifikazzjoni 

Emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha. 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. "limitu nazzjonali ta' emissjoni" 

tfisser l-ammont massimu ta' xi sustanza, 

espress f'kilotunellati, li jista' jiġi emess fi 

Stat Membru f'sena kalendarja; 

Ġustifikazzjoni 

Din id-definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva 2001/81/KE eżistenti dwar il-livelli nazzjonali 

massimi tal-emissjonijiet, u hija meħtieġa biex ikun hemm ċarezza u konsistenza. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. "'traffiku marittimu internazzjonali" 

tfisser vjaġġi fuq il-baħar jew f’ilmijiet 

kostali ta' bastimenti tal-bnadar kollha, 

għajr bastimenti tas-sajd, li jitilqu mit-

territorju ta’ pajjiż wieħed u li jaslu fit-

territorju ta’ pajjiż ieħor; 

imħassar 
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Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 12a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 12a. "politiki tal-UE dwar it-tnaqqis tat-

tniġġis tal-arja mis-sors" tfisser 

Regolamenti jew Direttivi li, 

irrispettivament mill-obbligi stabbiliti 

f'dawk ir-Regolament jew Direttivi, 

ikollhom bħala għan, kemm jekk 

parzjalment jew le, li jnaqqsu l-

emissjonijiet ta' diossidu tal-kubrit (SO2), 

ossidi tan-nitroġenu (NOx), komposti 

organiċi volatili mhux metaniċi 

(NMVOC), ammonijaka (NH3), materja 

partikulata (PM2.5) u metan (CH4), billi 

jwettqu miżuri ta' mitigazzjoni fis-sors, 

inklużi mill-inqas, iżda mhux 

esklużivament, it-tnaqqis ta' emissjonijiet 

miksub permezz ta' dawn li ġejjin: 
 

 - id-Direttiva 94/63/KE1a; 

 - id-Direttiva 97/68/KE1b; 

 - id-Direttiva 98/70/KE1c; 

 - id-Direttiva 1999/32/KE1d; 

 - id-Direttiva 2009/126/KE1e; 
 

 - id-Direttiva 2004/42/KE1f; 

 - id-Direttiva 2007/46/KE1g, inkluż ir-

Regolament (KE) Nru 715/20071h, 

 - ir-Regolament (KE) Nru 79/20091i, 

 - ir-Regolament (KE) Nru 595/20091j u r-

Regolament (KE) Nru 661/20091k, 

 - id-Direttiva 2010/75/UE1l; 

 - ir-Regolament (UE) Nru 167/20131m, 

 - ir-Regolament (UE) Nru 168/20131n; 

 - id-Direttiva 2014/94/UE1o; 

 _______________________ 

 1a Id-Direttiva 94/63/KE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' 

Diċembru 1994 dwar il-kontroll ta' 

emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili 

(VOC) li jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol 

u d-distribuzzjoni tiegħu minn terminals 

għall-istazzjonijiet tas-servizz (ĠU L 365, 

31.12.1994, p. 24). 

 1b Id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Diċembru 1997 dwar l-

approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 

Membri fir-rigward tal-miżuri kontra l-

emissjoni ta’ inkwinanti ta' gass u 

partikolati minn magni tal-kombustjoni 

interna li għandhom jiġu installati 

f'makkinarju mobbli mhux tat-triq 

(ĠU L 59, 27.2.1998, p. 1). 

 1c Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

13 ta' Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-

karburanti tal-petrol u tad-diżil u li 

temenda d-Direttiva tal-

Kunsill 93/12/KEE (ĠU L 350, 

28.12.1998, p. 58). 

 1d Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis tal-

kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti 

likwidi u li temenda d-

Direttiva 93/12/KEE (ĠU L 121, 

11.5.1999, p. 13). 
 

 1e Id-Direttiva 2009/126/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Ottubru 2009 dwar il-Fażi II tal-

irkupru tal-fwar tal-petrol waqt ir-

riforniment bil-karburant tal-vetturi bil-

mutur fl-istazzjonijiet ta' servizz 

(ĠU L 285, 31.10.2009, p. 36). 

 1f Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' April 2004 dwar il-limitazzjonijiet 

ta' emissjonijiet ta' komposizzjonijiet 

organiċi volatili minħabba l-użu ta' 

solventi f'ċertu żebgħa u lostri u prodotti 

ta' lostru mill-ġdid ta' vetturi u li jemenda 

d-Direttiva 1999/13/KE (ĠU L 143, 
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30.4.2004, p. 87). 

 1g Id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi 

kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-

mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, 

komponenti u unitajiet tekniċi separati 

maħsuba għal tali vetturi (Direttiva 

Kwadru (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1). 

 1h Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni 

tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ 

l-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-

passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali 

(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal 

informazzjoni dwar it-tiswija u l-

manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 

29.6.2007, p. 1). 

 1i Ir-Regolament (KE) 79/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

14 ta' Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni 

tat-tip ta' vetturi motorizzati li jaħdmu bl-

idroġenu u li jemenda d-

Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 35, 4.2.2009, 

p. 32). 

 1j Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni 

tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni 

rigward l-emissjonijiet minn vetturi 

heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess 

għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-

manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-

Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-

Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-

Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 

2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1). 

 1k Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 

ta’ Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-

approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza 

ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers 

tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-

unitajiet tekniċi separati destinati 
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għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.) 

 1l Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 

industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 

integrati tat-tniġġis) 

(ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17). 

 1m Ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' Frar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-

sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-

agrikoltura u għall-forestrija (ĠU L 60, 

2.3.2013, p. 1). 

 1n Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

15 ta' Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni 

u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi b'żewġ 

jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 

2.3.2013, p. 52). 

 1o Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni 

ta' infrastruttura tal-karburanti 

alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1). 

Ġustifikazzjoni 

Fil-kuntest tal-ambizzjonijiet ta' Regolamentazzjoni Aħjar tal-Kummissjoni l-ġdida, qed 

jiżdiedu mad-Direttiva l-politiki tal-UE dwar it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja mis-sors. Il-

politika dwar il-kwalità tal-arja għandha minn issa tqis u tevalwa l-implimentazzjoni tal-

politiki tal-UE dwar it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja mis-sors sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni, 

tittejjeb is-sinerġija u jiġi mifhum is-suċċess jew il-falliment min-naħa ta' ċerti Stati Membri. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt 12b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 12b. "il-pubbliku kkonċernat" tfisser il-

pubbliku affettwat jew li x'aktarx jiġi 

affettwat mill-emissjonijiet tat-tniġġis tal-

arja fl-atmosfera, jew li għandu interess 

fihom; għall-finijiet ta' din id-definizzjoni, 
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l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li 

jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent, l-

organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, l-

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-

interessi ta' popolazzjonijiet vulnerabbli u 

korpi tal-kura tas-saħħa rilevanti oħrajn 

li jissodisfaw ir-rekwiżiti skont il-liġi 

nazzjonali għandhom jitqiesu li 

għandhom interess. 

 

Emenda  32 

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' komposti organiċi volatili mhux 

metaniċi (NMVOC), ta' ammonijaka 

(NH3), ta' materja partikulata (PM2.5) u ta' 

merkurju (Hg) b'konformità mal-impenji 

nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet 

applikabbli mill-2020, l-2025 u l-2030, kif 

stabbilit fl-Anness II. 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Bħala minimu, l-Istati Membri 

għandhom jillimitaw l-emissjonijiet 

antropoġeniċi annwali tagħhom ta' metan 

(CH4) b'konformità mal-impenji 

nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet 

applikabbli mill-2030, kif stabbilit fl-

Anness II. 



 

RR\1071114MT.doc 27/146 PE551.932v02-00 

 MT 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 

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. 

Fir-rapporti tagħhom ippreżentati lill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 9, l-Istati 

Membri għandhom jipprovdu 

aġġornamenti dwar il-progress lejn il-

kisba tal-impenji nazzjonali tagħhom 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

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 ma jitqisux 

għall-iskop ta’ konformità mal-

paragrafu 1: 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) emissjonijiet minn traffiku marittimu 

internazzjonali, mingħajr ħsara għall-

Artikolu 5(1). 

(d) emissjonijiet minn traffiku marittimu 

internazzjonali. 
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Emenda  37 

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: 

imħassar 

(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 

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 
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f'nuqqas ta' konformità mal-impenji 

nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet 

għall-2020 stabbiliti fl-Anness II. 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw, 

b'mod konġunt, l-impenji tagħhom għat-

tnaqqis tal-livelli tal-emissjonijiet tal-

metan u tal-livelli intermedji ta' emissjoni 

tal-metan imsemmija fl-Anness II, bil-

kundizzjoni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

li ġejjin: 

L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw, 

b'mod konġunt, l-impenji tagħhom għat-

tnaqqis tal-livelli tal-emissjonijiet tal-

metan imsemmija fl-Anness II, bil-

kundizzjoni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

li ġejjin: 

 

Emenda  39 

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 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 jirriżulta mill-

applikazzjoni ta' metodi ta' inventarji ta' 

emissjonijiet imtejba aġġornati skont l-

għarfien xjentifiku. 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rapporteur temmen li l-impenji skont id-Direttiva dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-

emissjonijiet għandhom ikunu vinkolanti għall-2025 ukoll, u għaldaqstant ir-referenza għal 

livelli intermedji ta' emissjoni tkun superfluwa. 
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Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri li beħsiebhom 

japplikaw il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom 

jinfurmaw lill-Kummissjoni sat-30 ta’ 

Settembru tas-sena ta' qabel is-sena ta’ 

rappurtar ikkonċernata. Dik l-

informazzjoni għandha tinkludi s-sustanzi 

li jniġġsu u l-oqsma kkonċernati u, fejn 

disponibbli, il-kobor tal-impatti fuq l-

inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet. 

4. L-Istati Membri li beħsiebhom 

japplikaw waħda mill-flessibbiltajiet fil-

qafas ta' din id-Direttiva għandhom 

jinfurmaw lill-Kummissjoni sal-31 ta' 

Diċembru tas-sena ta' qabel is-sena ta' 

rappurtar ikkonċernata. Dik l-

informazzjoni għandha tinkludi s-sustanzi 

li jniġġsu u l-oqsma kkonċernati u, fejn 

disponibbli, il-kobor tal-impatti fuq l-

inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet. 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni se tressaq 'il quddiem id-data tar-rappurtar biex jiġu rapportati 

emissjonijiet preliminari għas-sena ta' qabel mill-31 ta' Diċembru sat-30 ta' Settembru. Dan 

ma jħallix biżżejjed żmien biex tinġabar id-dejta u ssirilha assigurazzjoni ta' kwalità. 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent, għandha teżamina 

u tevalwa jekk l-użu ta’ kwalunkwe mill-

flessibbiltajiet għal sena partikolari 

jissodisfax ir-rekwiżiti u l-kriterji rilevanti. 

Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent, għandha teżamina 

u tevalwa jekk l-użu ta' flessibbiltà jew 

aġġustament għal sena partikolari 

jissodisfax ir-rekwiżiti u l-kriterji rilevanti. 

 

Emenda  42 

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 

F'każ li l-Kummissjoni ma tqajjem ebda 

oġġezzjoni fi żmien sitt xhur mid-data tal-
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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. 

wasla tar-rapport rilevanti msemmi fl-

Artikolu 7, paragrafi 5 u 6, l-Istat Membru 

kkonċernat għandu jqis l-użu tal-

flessibbiltà applikata bħala aċċettat u 

validu għal dik is-sena. Jekk il-

Kummissjoni tikkunsidra li l-użu ta’ 

flessibbiltà ma jkunx skont ir-rekwiżiti u l-

kriterji applikabbli, fi żmien disa' xhur 

mid-data tal-wasla tar-rapport rilevanti 
għandha tadotta Deċiżjoni u tinforma lill-

Istat Membru li din ma tistax tiġi aċċettata. 

Id-deċiżjoni għandha tkun akkumpanjata 

minn ġustifikazzjoni. 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li jispeċifikaw ir-regoli 

dettaljati għall-użu tal-flessibbiltajiet kif 

imsemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3, 

b’konformità mal-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 14. 

6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li jispeċifikaw ir-regoli 

dettaljati għall-użu ta' flessibbiltà kif 

imsemmi fil-paragrafi 2 u 3, b’konformità 

mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-

Artikolu 14. 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom iħejju u 

jadottaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja skont il-Parti 2 

tal-Anness III sabiex jillimitaw l-

emissjonijiet antropoġeniċi annwali 

tagħhom skont l-Artikolu 4. 

1. L-Istati Membri għandhom iħejju u 

jadottaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja skont il-Parti 2 

tal-Anness III sabiex jillimitaw l-

emissjonijiet annwali tagħhom skont l-

Artikolu 4, u biex jintlaħqu l-objettivi ta' 

din id-Direttiva skont l-Artikolu 1. 

 



 

PE551.932v02-00 32/146 RR\1071114MT.doc 

MT 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) iqisu l-kosteffikaċja tal-miżuri għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet u jikkunsidraw it-

tnaqqis ta' emissjonijiet li jkun sar jew, 

jekk l-Istat Membru jipprijoritizza l-

miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

tiegħu, it-tnaqqis li jista' jsir bl-

applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-

Unjoni; 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ab (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ab) jipprijoritizzaw il-miżuri politiċi 

speċifiċi li jkollhom l-għan li jnaqqsu r-

riskji għas-saħħa ta' gruppi ta' nies 

vulnerabbli u jiżguraw konformità mal-

mira għat-tnaqqis tal-esponiment 

stabbilita skont it-Taqsima B tal-

Anness XIV mad- Direttiva 2008/50/KE; 

 

Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) iqisu l-ħtieġa li jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja 

sabiex tintlaħaq il-konformità mal-għanijiet 

relatati mal-kwalità tal-arja fit-territorji 

tagħhom u, fejn ikun xieraq, fl-Istati 

Membri ġirien; 

(b) inaqqsu l-emissjonijiet ta' sustanzi li 

jniġġsu l-arja sabiex tintlaħaq il-konformità 

mal-għanijiet relatati mal-kwalità tal-arja 

fit-territorji tagħhom, b'mod partikolari l-

valuri ta' limitu skont id-

Direttiva 2008/50/KE, u, fejn ikun xieraq, 

fl-Istati Membri ġirien; 
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Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jikkwantifikaw it-tnaqqis addizzjonali 

ta' emissjonijiet meħtieġ biex sal-2030 

jissodisfaw il-livelli ta' kwalità tal-arja fl-

ambjent ugwali jew inferjuri għal dawk 

rakkomandati mill-Organizzazzjoni 

Dinjija tas-Saħħa; 

 

Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) jikkwantifikaw it-tnaqqis addizzjonali 

ta' emissjonijiet meħtieġ biex jintlaħqu l-

livelli u t-tagħbijiet kritiċi għall-ħarsien 

tal-ambjent sal-2030; 

 

Emenda  50 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt bc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bc) jidentifikaw miżuri rilevanti biex 

jintlaħqu l-objettivi msemmija fil-

punti (ba) u (bb). 

 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jappoġġjaw il-bidla lejn investimenti 
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f'teknoloġiji nodfa u effiċjenti u 

produzzjoni sostenibbli bl-għajnuna ta' 

inċentivi fiskali; 

 

Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt cb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) jivvalutaw kemm ir-reġjuni 

ġeografiċi nazzjonali differenti għandhom 

esiġenzi u diffikultajiet distinti meta 

jittrattaw it-tniġġis tal-arja. 

 

 

Emenda  53 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 

rilevanti jissorveljaw l-effikaċja tal-miżuri 

mdaħħla fis-seħħ mill-Istati Membri 

sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 

u, jekk ikun meħtieġ, ikollhom is-setgħa 

jieħdu azzjoni. 

 

Emenda  54 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-

politiki kollha tal-UE dwar it-tnaqqis tat-

tniġġis tal-arja mis-sors huma xierqa 

għall-iskop u jikkontribwixxu għall-kisba 

tal-objettivi tal-Unjoni fil-qasam tal-

kwalità tal-arja. 
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 Għal dan il-għan, il-Kummissjoni u l-

Istati Membri għandhom jaqblu minnufih 

dwar il-proposta għal regolament ġdid 

dwar l-Emissjonijiet Reali tas-Sewqan 

Euro 6 li qed tiġi kkunsidrata bħalissa. 

 Il-metodu tat-test tal-approvazzjoni tat-tip 

il-ġdid għandu japplika mhux aktar tard 

mill-2017 u għandu jiżgura li sustanzi li 

jniġġsu bħalma huma l-NOx, u materja 

partikulata (PM2.5 u PM10) ikunu 

effettivament limitati skont fatturi ta' 

konformità li huma meħtieġa biex jiġu 

rappreżentati l-kundizzjonijiet reali tas-

sewqan. 

 Dawn il-fatturi ta' konformità għandhom 

ikunu stretti u kwantifikati biex 

jirrappreżentaw biss l-inċertezza tal-

proċedura tat-test tal-emissjonijiet reali 

tas-sewqan. 

 

Emenda  55 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu sistema ta' spezzjonijiet 

ambjentali ta' rutina u mhux ta' rutina u 

s-sorveljanza tas-suq u rappurtar 

pubbliku ta' sorsi mobbli u wieqfa biex 

jiġu żgurati li l-politiki u l-miżuri jkunu 

effettivi biex twassal għal tnaqqis fl-

emissjonijiet taħt kundizzjonijiet ta' 

operat reali. 

 By ... *, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta proposta leġiżlattiva għal 

sistema valida madwar l-UE ta' ttestjar ta' 

sorveljanza waqt l-użu u ta' rappurtar 

pubbliku ta' standards ta' emissjonijiet 

għal vetturi ħfief, amministrati mill-

awtorità kompetenti rilevanti, sabiex 

tivverifika li l-vetturi u l-magni jkunu 

konformi ma' Euro 6 tul il-ħajja utli 
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kollha tagħhom. 

 ______________ 

 *ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 

sentejn mid-data ta' traspożizzjoni ta' din 

id-Direttiva. 

 

Emenda  56 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Istati Membri jistgħu jappoġġjaw l-

eliminazzjoni gradwali ta' sorsi ta' 

emissjonijiet ta' livell baxx billi jħeġġu s-

sostituzzjoni, fis-settur tat-trasport u fis-

settur tal-provvista tal-fjuwil, ta' pajpijiet 

porużi minn teknoloġiji tal-pajpijiet 

mingħajr emissjonijiet. 

Ġustifikazzjoni 

L-idrokarburi jikkontribwixxu għall-akkumulu ta' ożonu troposferiku. Il-pajpijiet standard li 

jintużaw għall-fjuwil xi drabi jħallu li jiġu rilaxxati idrokarburi, u dan jista' jiġi evitat bl-użu 

ta' sistemi moderni li ma jirrilaxxawx emissjonijiet. 

 

Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-Istati Membri jiddeċiedu li jagħmlu 

użu minn kwalunkwe mill-flessibbiltajiet 

stabbiliti fl-Artikolu 5. 

(b) l-Istati Membri jiddeċiedu li jagħmlu 

użu minn xi flessibbiltà* stabbilita fl-

Artikolu 5. 

  

 

Emenda  58 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-programmi nazzjonali għall-kontroll 

tat-tniġġis tal-arja għandhom jindikaw 

jekk l-Istati Membri humiex beħsiebhom 

jużaw xi flessibbiltà stabbilita fl-

Artikolu 5. 

 

Emenda  59 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri għandhom 

jikkonsultaw, b’konformità mal-

leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, lill-

awtoritajiet pubbliċi u lill-awtoritajiet 

kompetenti li, minħabba r-

responsabbiltajiet ambjentali speċifiċi 

tagħhom fil-qasam tat-tniġġis, il-kwalità u 

l-ġestjoni tal-arja fil-livelli kollha, x’aktarx 

li jiġu milquta mill-implimentazzjoni tal-

programmi nazzjonali ta’ kontroll tat-

tniġġis tal-arja, fir-rigward tal-programmi 

nazzjonali tagħhom ta' kontroll tat-tniġġis 

tal-arja u kwalunkwe aġġornamenti 

sinifikanti qabel dawn jiġu finalizzati. 

Fejn xieraq, għandhom jiġu żgurati 

konsultazzjonijiet transkonfinali 

b'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti 

tal-Unjoni. 

5. L-Istati Membri għandhom 

jikkonsultaw, b’konformità mal-

leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, lill-

awtoritajiet kompetenti li, minħabba r-

responsabbiltajiet ambjentali speċifiċi 

tagħhom fil-qasam tat-tniġġis, il-kwalità u 

l-ġestjoni tal-arja fil-livelli kollha, x’aktarx 

li jiġu milquta mill-implimentazzjoni tal-

programmi nazzjonali għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja, fir-rigward tal-programmi 

nazzjonali tagħhom għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja, u l-aġġornamenti kollha, 

qabel dawn jiġu finalizzati. Dawn il-

konsultazzjonijiet għandhom jinkludu lill-

awtoritajiet lokali u reġjonali rilevanti 

responsabbli għall-implimentazzjoni ta' 

politiki ta' tnaqqis tal-emissjonijiet f'żoni 

u/jew agglomerazzjonijiet speċifiċi, u ma 

għandhomx jeskludu żoni u/jew 

agglomerazzjonijiet li jinsabu f'mill-inqas 

żewġ Stati Membri. 

 

 

Emenda  60 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 

f'konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni, 

li l-membri tal-pubbliku kkonċernati 

jkunu kkonsultati fi stadju bikri fit-tfassil 

u r-rieżami ta' abbozzi ta' programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-

arja u kwalunkwe aġġornamenti ta' dawk 

il-programmi qabel dawn jiġu finalizzati. 

Fejn xieraq, għandhom jiġu żgurati 

konsultazzjonijiet transkonfinali 

b'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti 

tal-Unjoni, inkluż l-Artikolu 25 tad-

Direttiva 2008/50/KE. 

 

Emenda  61 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-

korp indipendenti espert tagħhom li 

jwettaq rieżami tal-abbozz ta' programmi 

nazzjonali dwar it-tniġġis tal-arja biex 

jivvaluta l-eżattezza tal-informazzjoni u l-

adegwatezza tal-politika u tal-miżuri 

stabbiliti f'dawk il-programmi. Ir-riżultati 

ta' dak ir-rieżami għandhom ikunu 

magħmula disponibbli pubblikament, 

qabel il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-

programm nazzjonali għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja, sabiex tiġi ffaċilitata l-

parteċipazzjoni sinifikanti tal-pubbliku. 

 

Emenda  62 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 

għal miżuri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet li 

mhumiex inklużi fil-Parti 1 tal-

Anness III, fosthom it-tisħin domestiku u 

t-trasport bit-triq, li l-Istati Membri 

jistgħu jinkludu fil-programm nazzjonali 

għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja. 

 

Emenda  63 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi gwida 

dwar l-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni 

ta’ programmi nazzjonali għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja. 

8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

gwida dwar l-elaborazzjoni u l-

implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali 

għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja. 

 

Emenda  64 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika wkoll 

il-format u l-informazzjoni meħtieġa 

rigward il-programmi nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja fil-forma ta’ atti 

ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 14. 

9. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika 

wkoll il-format u l-informazzjoni meħtieġa 

rigward il-programmi nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja fil-għamla ta’ 

atti ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 14. 

Ġustifikazzjoni 

Att ta' implimentazzjoni huwa neċessarju sabiex ikun żgurat format armonizzat tal-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja. 

 

Emenda  65 

Proposta għal direttiva 
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Artikolu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 6a 

 Fond għal Arja Nadifa 

 Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-

aċċess għall-appoġġ finanzjarju biex bl-

għajnuna t'hekk jiġi żgurat li jkunu 

jistgħu jittieħdu miżuri xierqa biex ikun 

hemm konformità mal-objettivi ta' din id-

Direttiva. 

 Dan għandu jinkludi finanzjament 

disponibbli, fost l-oħrajn, fil-qafas ta' 

dawn li ġejjin: 

 (a) il-fondi agrikoli, inklużi dawk 

disponibbli fil-qafas tal-Politika Agrikola 

Komuni 2014-2020, kif emendata fir-

rieżami ta' nofs il-perjodu għall-2017 li 

tinkludi l-kwalità tal-arja bħala ġid 

pubbliku b'referenza partikolari għall-

ammonijaka jew il-metan, jew it-tnejn li 

huma, b'tali mod li l-Istati Membri u l-

awtoritajiet reġjonali u lokali rilevanti 

jingħataw l-opportunità li jikkontribwixxu 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet permezz ta' 

miżuri speċifiċi, u l-assistenza biex 

jagħmlu dan; 

 (b) il-programmi ta' ħidma futuri ta' 

Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni; 

 (c) il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej; 

 (d) l-istrumenti ta' finanzjament għall-

ambjent u l-azzjoni klimatika bħal LIFE;  

 (e) kwalunkwe taħlita tal-elementi 

msemmija hawn fuq. 

 Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-

proċeduri ta' finanzjament ikunu 

sempliċi, trasparenti u aċċessibbli għal-

livelli governattivi differenti. 

 Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-

possibbiltà li jinħoloq one-stop shop, fejn 

l-entitajiet ikunu jistgħu jsibu faċilment l-
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informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-

fondi u l-proċeduri relatati biex jiksbu 

aċċess għal proġetti li jindirizzaw it-

tħassib dwar it-tniġġis tal-arja. 

 

Emenda  66 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jippreparaw u 

jaġġornaw kull sena l-inventarji nazzjonali 

tal-emissjonijiet għas-sustanzi li jniġġsu 

stabbiliti fit-Tabella B tal-Anness I, 

b'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-

istess Anness. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija) 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rappurtar mill-Istati Membri għandu jkun obbligatorju. Emenda lingwistika – ma jittiħidx 

vot fuqha. 

 

Emenda  67 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri li japplikaw il-

flessibilità skont l-Artikolu 5(1) 

għandhom jinkludu l-informazzjoni li 

ġejja fir-rapport tal-inventarju informattiv 

tas-sena kkonċernata: 

imħassar 

(a) il-kwantità tal-emissjonijiet ta' NOx, 

SO2 u PM2,5 li kieku kienu jseħħu fin-

nuqqas ta' żona ta' kontroll ta' emissjoni; 

 

(b) il-livell tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

miksub fil-parti taż-żona ta' kontroll ta' 

emissjoni tal-Istat Membru skont l-

Artikolu 5(1)(c); 

 

(c) il-punt safejn japplikaw din il-  



 

PE551.932v02-00 42/146 RR\1071114MT.doc 

MT 

flessibbiltà; 

(d) kwalunkwe dejta addizzjonali li l-Istati 

Membri jistgħu jqisu bħala xierqa biex il-

Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent, tkun tista' 

twettaq valutazzjoni sħiħa tal-

kondizzjonijiet li taħthom tkun ġiet 

implimentata l-flessibbiltà. 

 

 

Emenda  68 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

inventarji tal-emissjonijiet, inkluż 

inventarji tal-emissjonijiet aġġustati, 

projezzjonijiet dwar l-emissjonijiet u r-

rapport tal-inventarju informattiv skont l-

Anness IV. 

7. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

inventarji tal-emissjonijiet, inklużi, jekk 

xieraq, inventarji tal-emissjonijiet 

aġġustati, projezzjonijiet dwar l-

emissjonijiet u r-rapport tal-inventarju 

informattiv skont l-Anness IV. 

Ġustifikazzjoni 

L-inventarji tal-emissjonijiet aġġustati jiġu stabbiliti biss f'każ li l-Istati Membri jagħżlu l-

flessibilità prevista fl-Artikolu 5(3). 

 

Emenda  69Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 

jekk ikun prattikabbli, il-monitoraġġ tal-

impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja fuq l-

ekosistemi skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-

Anness V. 

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

monitoraġġ tal-impatti negattivi tat-tniġġis 

tal-arja fuq l-ekosistemi skont ir-rekwiżiti 

stabbiliti fl-Anness V. 

 

Emenda  70 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, 

jikkoordinaw il-monitoraġġ tal-impatti tat-

tniġġis tal-arja ma' programmi ta’ 

monitoraġġ oħra stabbiliti bis-saħħa tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inkluż id-Direttiva 

2008/50/KE u d-Direttiva 2000/60/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.30 

2. L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 

il-monitoraġġ tal-impatti tat-tniġġis tal-arja 

ma' programmi ta’ monitoraġġ oħra 

stabbiliti bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni, inkluż id-Direttiva 2008/50/KE u 

d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill.30 

__________________ __________________ 

30 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 

2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni 

Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma 

(ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1) 

30 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 

azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 

tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1) 

 

 

Emenda  71 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-

programm nazzjonali taghħom għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja lill-

Kummissjoni [fi żmien tliet xhur mid-data 

msemmija fl-Artikolu 17, id-data għad 

għandha tiddaħħal mill-OPOCE], u 

għandhom ukoll jipprovdu l-aġġornamenti 

kull sentejn wara dan. 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-

programm nazzjonali taghħom għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja lill-

Kummissjoni sa ...*, u għandhom ukoll 

jipprovdu l-aġġornamenti kull sentejn wara 

dan. 

 _________________ 

 * ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt 

xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva. 

 

Emenda  72 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta programm nazzjonali għall-kontroll 

tat-tniġġis tal-arja jiġi aġġornat skont l-

Artikolu 6(4), l-Istat Membru kkonċernat 

għandu jgħarraf lill-Kummissjoni b’dan fi 

żmien xahrejn. 

Meta programm nazzjonali għall-kontroll 

tat-tniġġis tal-arja jiġi aġġornat skont l-

Artikolu 6(4), l-Istat Membru kkonċernat 

għandu jikkomunika l-programm 

aġġornat lill-Kummissjoni fi żmien 

xahrejn. 

 

Emenda  73 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mill-2017, l-Istati Membri għandhom 

jikkomunikaw l-inventarji nazzjonali tal-

emissjonijiet, il-projezzjonijiet tal-

emissjonijiet, l-inventarji tal-emissjonijiet 

spazjalment diżaggregati, l-inventarji u r-

rapporti tas-sorsi lokalizzati kbar tagħhom 

imsemmija fl-Artikolu 7(1), (2) u (3) u, 

fejn rilevanti, fl-Artikolu 7(4), (5) u (6), 

lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea 

għall-Ambjent skont d-dati tar-rappurtar 

stabbiliti fl-Anness I. 

2. Mill-2017, l-Istati Membri għandhom 

jikkomunikaw l-inventarji nazzjonali tal-

emissjonijiet, il-projezzjonijiet tal-

emissjonijiet, l-inventarji tal-emissjonijiet 

spazjalment diżaggregati, l-inventarji u r-

rapporti tas-sorsi lokalizzati kbar tagħhom 

imsemmija fl-Artikolu 7(1), (2) u (3) u, 

fejn rilevanti, fl-Artikolu 7(5) u (6), lill-

Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea 

għall-Ambjent skont d-dati tar-rappurtar 

stabbiliti fl-Anness I. 

 

Emenda  74 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 4 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u tal-

Istati Membri, għandha tivverifika b'mod 

regolari d-dejta rrappurtata dwar l-

inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet. Din 

il-verifika għandha tinvolvi dan li ġej: 

4. Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u tal-

Istati Membri, għandha tivverifika b'mod 

regolari d-dejta rrappurtata dwar l-

inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet u l-

programmi nazzjonali għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja. Dan ir-rieżami għandu 

jinvolvi dan li ġej: 
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Emenda  75 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) kontrolli biex jiġi vverifikat li l-

programmi nazzjonali għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja jissodisfaw ir-rekwiżiti 

skont l-Artikolu 6. 

 

Emenda  76 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ir-riżultati tar-rieżami tal-Kummissjoni 

għandhom ikunu ppubblikati, 

f'konformità mal-Artikolu 11. 

 

 

Emenda  77 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mill-inqas kull ħames snin, il-

Kummissjoni għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress tal-implimentazzjoni ta’ din id-

Direttiva, u għandha tinkludi valutazzjoni 

tal-kontribuzzjoni tagħha lejn il-kisba tal-

għanijiet ta’ din id-Direttiva. 

1. Kull tletin xahar minn ...*, il-

Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. 

Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 

għandha tivvaluta: 

 a) il-kontribuzzjoni tagħha u l-isforzi tal-

Istati Membri biex jintlaħqu l-objettivi ta' 

din id-Direttiva; 

 b) il-progress fit-tnaqqis tal-emissjonijiet 

tas-sustanzi li jniġġsu l-arja sal-2025 u l-

2030; 
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 (c) il-progress lejn il-kisba tal-objettivi fit-

tul tal-miri tal-kwalità tal-arja stabbiliti 

fis-Seba' Programm ta' Azzjoni 

Ambjentali;  

 (d) jekk it-tagħbijiet u l-livelli kritiċi u l-

valuri gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija 

tas-Saħħa dwar it-tniġġis tal-arja 

nqabżux; u  

 (e) x'użu jkunu għamlu l-Istati Membri 

mill-fondi disponibbli tal-UE, meta tali 

fondi jkunu ntużaw għat-tnaqqis tat-

tniġġis tal-arja. 

 ______________ 

 *ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-

dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta tirrapporta dwar it-tnaqqis tal-

emmissjonijiet min-naħa tal-Istati 

Membri għas-snin 2020, 2025 u 2030, il-

Kummissjoni għandha tinkludi r-

raġunijiet fejn il-miri ma jkunux ġew 

issodisfati. 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fejn ir-rapport jindika li l-Istati Membri 

ma jkunux jistgħu jikkonformaw mal-liġi 

tal-Unjoni u l-valuri ta' limitu għall-

kwalità tal-arja stabbiliti fid-

Direttiva 2008/50/KE, il-Kummissjoni 

għandha:  
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 (a) tivvaluta jekk in-nuqqas huwiex ir-

riżultat ta' politika tal-UE ineffikaċi fir-

rigward tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja 

mis-sors, inkluża l-implimentazzjoni 

tagħha fil-livell tal-Istati Membri, 

 (b) tikkonsulta mal-Kumitat imsemmi fl-

Artikolu 14 u tidentifika fejn hemm bżonn 

ta' leġiżlazzjoni ġdida dwar is-sorsi u, jekk 

ikun xieraq, tippreżenta proposta 

leġiżlattiva sabiex tiġi żgurata l-

konformità mal-miri ta' din id-Direttiva. 

Kwalunkwe proposta bħal din għandha 

tkun sostnuta minn valutazzjoni tal-impatt 

robusta u tirrifletti l-aħħar dejta 

xjentifika. 

 

Emenda  80 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha, fi kwalunkwe 

każ, tirrapporta skont kif imsemmi hawn 

fuq għas-sena 2025, u għandha tinkludi 

wkoll informazzjoni dwar il-kisba ta’ 

livelli ta’ emissjonijiet intermedji 

msemmija fl-Artikolu 4, paragrafu 2 u r-

raġunijiet għal kwalunkwe nuqqas ta’ 

ksib. Għandha wkoll tidentifika l-ħtieġa 

għal aktar azzjoni, filwaqt li tikkunsidra l-

impatti settorjali tal-implimentazzjoni. 

Abbażi ta' dawn ir-rapporti, il-

Kummissjoni għandha, flimkien mal-

Istati Membri, tidentifika l-ħtieġa li 

tittieħed azzjoni ulterjuri, inkluż fil-livell 

nazzjonali, filwaqt li tikkunsidra l-impatti 

settorjali tal-implimentazzjoni. 

 

Emenda  81 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 

jistgħu jinkludu evalwazzjoni tal-impatti 

ambjentali u soċjo-ekonomiċi ta’ din id-

Direttiva. 

2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 

għandhom jinkludu evalwazzjoni tal-

impatti ta' din id-Direttiva mil-lat 

ambjentali, soċjoekonomiku u ta' saħħa, 
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inkluż l-impatt fuq is-sistemi tas-saħħa 

tal-Istati Membri u l-ispiża ta' nuqqas ta' 

implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 

għandha tippubblika dawk ir-rapporti. 

 

Emenda  82 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10a 

 Forum Ewropew dwar l-Arja Nadifa 

 Il-Kummissjoni għandha twaqqaf Forum 

Ewropew dwar l-Arja Nadifa sabiex 

tiffaċilita l-implimentazzjoni koordinata 

tal-Programm għall-Arja Nadifa u tiġbor 

flimkien kull sentejn l-atturi rilevanti 

kollha inklużi l-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istati Membri fil-livelli rilevanti 

kollha, il-Kummissjoni, l-industrija, is-

soċjetà ċivili, u l-komunità xjentifika. Il-

Forum dwar l-Arja Nadifa għandu 

jissorvelja t-tfassil ta' gwida dwar l-

iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-

programmi nazzjonali għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja u l-evoluzzjoni tal-perkorsi 

tat-tnaqqis tal-emissjonijiet, inkluża l-

valutazzjoni tar-rekwiżiti ta' rappurtar. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Komunikazzjoni COM(2013) 918 tgħid li l-Kummissjoni Ewropea se twaqqaf Forum dwar 

l-Arja Nadifa sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni kkoordinata ta' din id-Direttiva kull sentejn. 

Dan il-forum għandu joħroġ gwida għall-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-

implimentazzjoni tal-NECD u ta' leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni li tirrigwarda l-kwalità tal-

arja. 

 

Emenda  83 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) il-progress tal-Istati Membri fil-kisba 

tal-miri vinkolanti speċifiċi tal-pajjiżi 

għall-2025 u l-2030 dwar it-tniġġis tal-

arja għal kull sustanza li tniġġes. 

 

Emenda  84 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) ir-riżultati tar-rieżami msemmi fl-

Artikolu 9(4). 

 

Emenda  85 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

l-pubbliku kkonċernat ikollu aċċess għal 

proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji 

biex jikkontesta atti u omissjonijiet minn 

awtoritajiet kompetenti jew persuni privati 

li ma jikkonformawx ma' din id-Direttiva. 

 Tali proċeduri għandhom jipprovdu 

rimedji adegwati u effikaċi, inkluż 

rimedju interim kif xieraq, u jkunu ġusti, 

ekwi, f'waqthom u mhux għaljin b'mod 

projbittiv. 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

informazzjoni dwar l-aċċess għal tali 

proċeduri tkun disponibbli pubblikament 

u għandhom jikkunsidraw it-twaqqif ta' 

mekkaniżmi ta' assistenza xierqa sabiex 

jitneħħew jew jitnaqqsu ostakoli 

finanzjarji jew oħrajn għall-aċċess għall-

ġustizzja. 
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Emenda  86 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 11a 

 Abbażi tar-rapporti msemmija fl-

Artikolu 10(1), il-Kummissjoni għandha 

twettaq rieżami ta' din id-Direttiva mhux 

aktar tard mill-2025 bil-ħsieb li jiġi 

salvagwardjat il-progress lejn il-kisba tal-

livelli rakkomandati mill-Organizzazzjoni 

Dinjija tas-Saħħa dwar il-kwalità tal-arja 

u l-viżjoni għat-tul kif stabbilita fis-Seba' 

Programm ta' Azzjoni Ambjentali. B'mod 

partikolari, il-Kummissjoni għandha, jekk 

ikun xieraq, u filwaqt li tikkunsidra l-

progress xjentifiku u teknoloġiku, 

tipproponi bidliet fl-impenji nazzjonali 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-

Anness II; 

 Abbażi tar-rapporti regolari msemmija fl-

Artikolu 10(1), il-Kummissjoni għandha 

tikkunsidra miżuri biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet mit-trasport marittimu 

internazzjonali, b'mod partikolari fl-ibħra 

territorjali u ż-żoni ekonomiċi esklużivi 

tal-Istati Membri u, jekk ikun xieraq, 

tressaq proposta leġiżlattiva. 

 

Emenda  87 

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 

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 
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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. 

għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti 

(UNECE), l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-

Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO), 

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 l-Istati Membri kkonċernati 

għandhom jiżviluppaw pjanijiet konġunti 

biex jeliminaw jew inaqqsu dawk l-

emissjonijiet. 

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  88 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikoli 6(7), 7(9) u 8(3) għandha 

tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 

żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-

seħħ ta’ din id-Direttiva. 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 

msemmija fl-Artikoli 6(7), 7(9) u 8(3) hija 

mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 

5 snin minn …*. Il-Kummissjoni għandha 

tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 

setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur 

qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. 

Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi 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 perjodu. 

 _______________ 
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 * ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-

dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

regoli dwar il-penali għall-ksur tad-

dispożizzjonijiet nazzjonali adottati taħt 

din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-

miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 

dawk il-penali jkunu applikati. Il-penali 

stipulati għandhom ikunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi. 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

regoli dwar il-penali għall-ksur tad-

dispożizzjonijiet nazzjonali adottati taħt 

din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-

miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 

dawk il-penali jkunu applikati. Il-penali 

stipulati għandhom ikunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi. L-Istati 

Membri għandhom jinnotifikaw lill-

Kummissjoni b'dawk il-miżuri mhux 

aktar tard minn ...*, u għandhom 

jinnotifikawha mingħajr dewmien b'kull 

emenda sussegwenti għalihom. 
 

 _________________ 

 * ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-

dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni li tiżgura li l-penali jkunu effikaċi u proporzjonati 

bejn u fi ħdan l-Istati Membri, partikolarment meta titqies in-natura transkonfinali tat-tniġġis 

tal-arja. 

 

Emenda  90 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati 

Membri ma għandhomx jgħaddu l-piż tal-

konformità fuq awtoritajiet li 

m'għandhomx setgħat strateġiċi biex 

jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din id-
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Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

Jekk Stat Membru jkun kiser l-obbligi tiegħu skont l-NECD, huwa importanti li l-awtoritajiet 

lokali, li ħafna minnhom qed joperaw b'baġits ristretti, jiġu protetti milli jitgħabbew bil-multi 

li jirriżultaw minn proċedura ta' ksur. 

 

Emenda  91 

Proposta għal direttiva 

Anness I – tabella A – filliera 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni 

Emissjonijiet 

nazzjonali 

preliminari skont l-

NFR aggregata(2)  

- SO2, NOX, NH3, 

NMVOC, PM2,5 

Annwali, għas-sena 

ta' rappurtar nieqes 1 

(X-1) 

30/09 

 

Emenda 

Emissjonijiet 

nazzjonali preliminari 

skont l-NFR 

aggregata(2)  

- SO2, NOX, NH3, 

NMVOC, PM2.5 

Kull sentejn, għas-

sena ta' rappurtar 

nieqes 1 (X-1) 

31/12 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni se tressaq 'il quddiem id-data tar-rapportar biex jiġu rapportati 

emissjonijiet preliminari għas-sena ta' qabel mill-31 ta' Diċembru sat-30 ta' Settembru. Dan 

ma jħallix biżżejjed żmien biex tinġabar id-dejta u ssirilha assigurazzjoni ta' kwalità.  

 

 

Emenda  92 

Proposta għal direttiva 

Anness II – tabella a 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Tabella (a): Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit (SO2), ossidi tan-

nitroġenu (NOx) u komposti volatili organiċi mhux metaniċi (NMVOC). Fjuwils mibjugħa, sena ta' 

bażi 2005.  

Stat Membru Tnaqqis ta' SO2 Tnaqqis ta' NOx Tnaqqis ta' NMVOC 
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imqabbel mal-2005  imqabbel mal-2005  imqabbel mal-2005  

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2029  

 Għal 

kwalunk

we sena 

mill-2030 

Għal 

kwalunk

we sena 

mill-2020 

sal-2029 

 Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2020 

sal-2029  

 Għal 

kwalunk

we sena 

mill-

2030 

Il-Belġju 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

Il-Bulgarija 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

Ir-Repubblika Ċeka 45%  72% 35%  66% 18%  57% 

Id-Danimarka 35%  58% 56%  69% 35%  59% 

Il-Ġermanja 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

L-Estonja 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Il-Greċja 74%  92% 31%  72% 54%  67% 

Spanja 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Franza 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Il-Kroazja 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

L-Irlanda 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

L-Italja 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Ċipru 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Il-Latvja 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Il-Litwanja 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Il-Lussemburgu 34%  44% 43%  79% 29%  58% 

L-Ungerija 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Malta 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Il-Pajjiżi l-Baxxi 28%  59% 45%  68% 8%  34% 

L-Awstrija 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Il-Polonja 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Il-Portugall 63%  77% 36%  71% 18%  46% 

Ir-Rumanija 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Is-Slovenja 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Is-Slovakkja 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Il-Finlandja 30%  30% 35%  51% 35%  46% 
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L-Isvezja 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Ir-Renju Unit 59%  84% 55%  73% 32%  49% 

UE 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

 

 

Emenda 

Tabella (a): Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit (SO2), ossidi tan-

nitroġenu (NOx) u komposti volatili organiċi mhux metaniċi (NMVOC). Fjuwils mibjugħa, sena ta' 

bażi 2005.  

Stat Membru Tnaqqis ta' SO2 

imqabbel mal-2005  

Tnaqqis ta' NOx 

imqabbel mal-2005  

Tnaqqis ta' NMVOC 

imqabbel mal-2005  

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024  

Għal 

kwal

unkw

e 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024  

Għal 

kwal

unkw

e 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024  

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalunk

we sena 

mill-

2030 

Il-Belġju 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46% 

Il-Bulgarija 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64% 

Ir-Repubblika 

Ċeka 45% 70% 74% 35% 63% 70% 18% 55% 58% 

Id-Danimarka 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60% 

Il-Ġermanja 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44% 

L-Estonja 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65% 

Il-Greċja 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70% 

Spanja 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49% 

Franza 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52% 

Il-Kroazja 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56% 

L-Irlanda 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39% 

L-Italja 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56% 

Ċipru 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56% 

Il-Latvja 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60% 

Il-Litwanja 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64% 
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Il-

Lussemburgu 34% 46% 48% 43% 76% 82% 29% 58% 59% 

L-Ungerija 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60% 

Malta 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32% 

In-Netherlands 28% 57% 61% 45% 67% 72% 8% 35% 37% 

L-Awstrija 26% 53% 57% 37% 71% 77% 21% 48% 50% 

Il-Polonja 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59% 

Il-Portugall 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47% 

Ir-Rumanija 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66% 

Is-Slovenja 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65% 

Is-Slovakkja 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42% 

Il-Finlandja 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54% 

L-Isvezja 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39% 

Ir-Renju Unit 59% 83% 85% 55% 71% 75% 32% 50% 51% 

UE 28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53% 

 

Ġustifikazzjoni 

Iċ-ċifri nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għas-snin 2025 u 2030 abbażi tal-

Valutazzjoni tal-Impatt tal-Parlament Ewropew u l-aktar għażla kosteffikaċi għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet fid-dawl tal-politika dwar il-klima u l-enerġija. 

 

Emenda  93 

Proposta għal direttiva 

Anness II – tabella b 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Tabella (b): Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-ammonijaka (NH3), għall-materja 

partikulata fina (PM2.5) u għall-metan (CH4). Fjuwils mibjugħa, sena ta' bażi 2005. 

Stat 

Membru 
Tnaqqis ta' NH3 

imqabbel mal-2005  

Tnaqqis ta' PM2,5 

imqabbel mal-2005  

Tnaqqis ta' CH4 

imqabbel mal-2005 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

 Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

 Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

 Għal 

kwalunk

we sena 

mill-

2030 
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sal-

2029  

2030 sal-

2029 

2030 

Il-Belġju 2%  16% 20%  47%  26% 

Il-

Bulgarija 3%  

10% 

20%  

64%  53% 

Ir-

Repubblik

a Ċeka 7%  35% 17%  51%  31% 

Id-

Danimark

a 24%  

37% 

33%  

64%  24% 

Il-

Ġermanja 5%  

39% 

26%  

43%  39% 

L-Estonja 1%  8% 15%  52%  23% 

Il-Greċja 7%  26% 35%  72%  40% 

Spanja 3%  29% 15%  61%  34% 

Franza 4%  29% 27%  48%  25% 

Il-Kroazja 1%  24% 18%  66%  31% 

L-Irlanda 1%  7% 18%  35%  7% 

L-Italja 5%  26% 10%  45%  40% 

Ċipru 10%  18% 46%  72%  18% 

Il-Latvja 1%  1% 16%  45%  37% 

Il-

Litwanja 10%  

10% 

20%  

54%  42% 

Il-

Lussembu

rgu 1%  24% 15%  48%  27% 

L-Ungerija 10%  34% 13%  63%  55% 

Malta 4%  24% 25%  80%  32% 

Il-Pajjiżi l-

Baxxi 13%  25% 37%  38%  33% 

L-Awstrija 1%  19% 20%  55%  20% 

Il-Polonja 1%  26% 16%  40%  34% 

Il-

Portugall 7%  

16% 

15%  

70%  29% 

Ir- 13%  24% 28%  65%  26% 
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Rumanija 

Is-Slovenja 1%  24% 25%  70%  28% 

Is-

Slovakkja 15%  

37% 

36%  

64%  41% 

Il-

Finlandja 20%  

20% 

30%  

39%  15% 

L-Isvezja 15%  17% 19%  30%  18% 

Ir-Renju 

Unit 8%  21% 30%  47%  41% 

UE 28 6%  27% 22%  51%  33% 

 
Emenda 

Tabella (b): Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-ammonijaka (NH3), għall-

materja partikulata fina (PM2.5) u għall-metan (CH4). Fjuwils mibjugħa, sena ta' bażi 

2005. 

Stat 

Membru 
Tnaqqis ta' NH3 

imqabbel mal-2005  

Tnaqqis ta' PM2.5 

imqabbel mal-2005  

Tnaqqis ta' CH4 

imqabbel mal-2005 

Għal 

kwal

unkw

e 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024  

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024  

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

 Għal 

kwalunkwe 

sena mill-2030 

Il-Belġju 2% 16% 17% 20% 48% 50%  26% 

Il-

Bulgarija 3% 11% 10% 20% 64% 70%  

53% 

Ir-

Repubblik

a Ċeka 7% 35% 36% 17% 51% 59%  

31% 

Id-

Danimark

a 24% 37% 38% 33% 61% 67%  

24% 

Il-

Ġermanja 5% 46% 47% 26% 42% 46%  

39% 

L-Estonja 1% 10% 10% 15% 51% 74%  23% 
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Il-Greċja 7% 28% 28% 35% 71% 73%  40% 

Spanja 3% 29% 30% 15% 63% 64%  34% 

Franza 4% 31% 32% 27% 46% 52%  25% 

Il-Kroazja 1% 27% 29% 18% 67% 71%  31% 

L-Irlanda 1% 11% 14% 18% 35% 44%  7% 

L-Italja 5% 29% 29% 10% 44% 56%  40% 

Ċipru 10% 21% 21% 46% 73% 74%  18% 

Il-Latvja 1% 3% 4% 16% 56% 63%  37% 

Il-

Litwanja 10% 4% 1% 20% 57% 65%  

42% 

Il-

Lussembu

rgu 1% 25% 25% 15% 48% 50%  

27% 

L-Ungerija 10% 38% 38% 13% 63% 66%  55% 

Malta 4% 25% 28% 25% 80% 81%  32% 

In-

Netherland

s 13% 24% 26% 37% 40% 42%  

33% 

L-Awstrija 1% 20% 19% 20% 56% 59%  20% 

Il-Polonja 1% 28% 29% 16% 37% 53%  34% 

Il-

Portugall 7% 22% 20% 15% 70% 71%  

29% 

Ir-

Rumanija 13% 25% 25% 28% 64% 69%  

26% 

Is-Slovenja 1% 25% 26% 25% 76% 77%  28% 

Is-

Slovakkja 15% 41% 41% 36% 63% 66%  

41% 

Il-

Finlandja 20% 17% 17% 30% 41% 48%  

15% 

L-Isvezja 15% 18% 18% 19% 35% 44%  18% 

Ir-Renju 

Unit 8% 22% 22% 30% 48% 50%  

41% 

UE 28 6% 29% 30% 22% 51% 58%  33% 

Ġustifikazzjoni 
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NH3 u PM2.5: Iċ-ċifri nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għas-snin 2025 u 2030 abbażi 

tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Parlament Ewropew u l-aktar għażla kosteffikaċi għat-tnaqqis 

tal-emissjonijiet fid-dawl tal-politika dwar il-klima u l-enerġija. Għall-metan tinżamm il-

proposta tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  94 

Proposta għal direttiva 

Anness II – tabella ba (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Tabella (ba) Impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet għall-merkurju (Hg) 

imqabbel mal-2005* 

 Għal kwalunkwe sena mill-2025 sal-2029 

 Għal kwalunkwe sena mill-2030 

 *Ic-ċifri għandhom ikunu bbażati fuq il-

metodoloġija tax-xenarju ta' politika dwar 

l-enerġija ta' għeluq ta' distakk ta' 75 % 

ppreżentat fl-istudju tas-Servizz ta' 

Riċerka tal-Parlament Ewropew "Air 

Quality – Complementary Impact 

Assessment on interactions between EU 

air quality policy and climate and energy 

policy", inkluż il-Qafas tal-UE dwar il-

Klima u l-Enerġija għall-2030, kif 

stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni "Qafas ta' politika għall-

klima u l-enerġija fil-perjodu ta' bejn l-

2020 u l-2030". 

 

Emenda  95 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) immaniġjar tan-nitroġenu, li jieħu in 

konsiderazzjoni ċ-ċiklu sħiħ tan-nitroġenu; 

(a) immaniġjar tan-nitroġenu, li jieħu in 

konsiderazzjoni ċ-ċiklu sħiħ tan-nitroġenu 

u l-istabbiliment ta' pjanijiet ta' 

immaniġjar tal-ħamrija u n-nutrijenti; 

 



 

RR\1071114MT.doc 61/146 PE551.932v02-00 

 MT 

Emenda  96 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) approċċi ta' emissjonijiet baxxi għat-

tixrid tad-demel; 

(c) approċċi u tekniki ta' emissjonijiet 

baxxi għat-tixrid tad-demel inkluża s-

separazzjoni f'likwidi u solidi; 

 

Emenda  97 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) sistemi ta' emissjonijiet baxxi għall-

ipproċessar u l-kompostjar tad-demel; 

(e) sistemi ta' emissjonijiet baxxi għall-

ipproċessar u l-kompostjar tad-demel 

inkluża s-separazzjoni f'likwidi u solidi; 

 

Emenda  98 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) promozzjoni ta' ragħa u biedja 

estensiva u titjib fil-bijodiversità tal-

mergħat permezz ta' pjanti b'livell għoli 

ta' amminoaċidi bħal xnien, alfalfa u 

ċereali; 

Ġustifikazzjoni 

L-inkorporazzjoni ta' pjanti b'livell għoli ta' amminoaċidi jew kontenut għoli ta' proteini fil-

mergħat tal-għalf (eż. billi jinżergħu taħt l-għelejjel primarji fi bwar temporanji) iżżid il-

fertilità tal-ħamrija kif ukoll tnaqqas l-ispejjeż tal-għalf, eż. minn sojja importata. 

 

Emenda  99 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt gb (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gb) promozzjoni ta' newba tal-għelejjel 

inkluż l-għelejjel li jassimilaw in-

nitroġenu; 

Ġustifikazzjoni 

Approċċi aktar olistiċi għall-prattiki agrikoli jista' jkollhom impatti kbar fuq it-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-ammonijaka u jistgħu wkoll jipprovdu benefiċċji ambjentali addizzjonali (il-

ħamrija, il-bijodiversità, l-ilma). Prattiki bħan-newba tal-uċuħ tar-raba' jżidu b'mod 

sinifikanti l-kwalità tal-ħamrija u jistgħu jnaqqsu d-dipendenza tal-bidwi fuq inputs artifiċjali. 

Prattiki bħar-ragħa estensiv jistgħu jgħinu fit-titjib tal-bijodiversità, inaqqsu l-gass serra u t-

tniġġis tal-arja u huma tajbin għall-benessri tal-annimali. 

 

Emenda  100 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt gc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gc) promozzjoni ta' biedja agroekoloġika 

li twassal għal sistemi agrikoli 

b'bijodiversità għolja, effiċjenza fir-riżorsi 

u dipendenza mnaqqsa jew, idealment, l-

ebda dipendenza fuq l-inputs artifiċjali; 

 

Emenda  101 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) fertilizzanti inorganiċi għandhom 

jitferrxu skont il-ħtiġijiet previsti tal-għalla 

jew il-bur li fuqhom qed jiġu applikati 

b’rispett tan-nitroġenu u l-fosfru, filwaqt li 

jittieħed kont ukoll tal-kontenut eżistenti 

tan-nutrijenti tal-ħamrija u n-nutrijenti 

mill-fertilizzanti oħrajn. 

(d) fertilizzanti inorganiċi għandhom, 

kemm jista' jkun, jiġu sostitwiti 

b'fertilizzanti organiċi. Fejn għadhom 

qegħdin jiġu applikati fertilizzanti 

inorganiċi, dawn għandhom jitferrxu 

skont il-ħtiġijiet previsti tal-għalla jew il-

bur li fuqhom qed jiġu applikati b'rispett 

tan-nitroġenu u l-fosfru, filwaqt li jittieħed 

kont ukoll tal-kontenut eżistenti tan-

nutrijenti tal-ħamrija u n-nutrijenti minn 
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fertilizzanti oħrajn. 

 

Emenda  102 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 4 – punt a – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) inaqqsu l-emissjonijiet mill-

applikazzjoni tad-demel likwidu u d-demel 

solidu fuq ir-raba' u l-bur bl-użu ta’ metodi 

li jnaqqsu l-emissjonijiet b’tal-inqas 30 % 

meta mqabbel mal-metodu ta’ referenza 

deskritt fid-Dokument ta' Gwida dwar l-

Ammonijaka u bil-kondizzjonijiet li ġejjin: 

(a) jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-

applikazzjoni tad-demel likwidu u d-demel 

solidu fuq ir-raba' u l-bur bl-użu ta’ metodi 

li jnaqqsu l-emissjonijiet b’tal-inqas 30 % 

meta mqabbel mal-metodu ta’ referenza 

deskritt fid-Dokument ta' Gwida dwar l-

Ammonijaka u bil-kondizzjonijiet li ġejjin: 

Ġustifikazzjoni 

Emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha. 

 

Emenda  103 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 4 – punt a – punt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) id-demel u d-demel likwidu ma 

għandhomx jitferrxu meta l-art li fuqha 

jiġu applikati hija saturata bl-ilma, 

mgħarrqa, iffriżata jew mgħottija bil-borra; 

(ii) ma jitferrxux demel u demel likwidu 

meta l-art li fuqha jiġu applikati hija 

saturata bl-ilma, mgħarrqa, iffriżata jew 

mgħottija bil-borra; 

Ġustifikazzjoni 

Emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha. 

 

Emenda  104 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 4 – punt b – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) inaqqsu l-emissjonijiet mill-ħażna tad-

demel barra l-irziezet tal-annimali, billi 

(b) jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-ħażna 

tad-demel barra l-irziezet tal-annimali, billi 
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jintużaw il-metodi li ġejjin: jintużaw il-metodi li ġejjin: 

Ġustifikazzjoni 

Emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha. 

 

Emenda  105 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 4 – punt b – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) għall-imħażen tad-demel likwidu 

mibnija wara l-1 ta’ Jannar 2022, 

għandhom jintużaw is-sistemi jew it-

tekniki ta’ ħżin b’emissjonijiet baxxi 

magħrufa li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-

ammonijaka b’tal-inqas 60 % meta 

mqabbel mal-metodu ta’ referenza deskritt 

fid-Dokument ta' Gwida dwar l-

Ammonijaka, u b'mill-inqas 40 % għall-

imħażen eżistenti tad-demel likwidu; 

(i) għall-imħażen tad-demel likwidu 

mibnija wara l-1 ta’ Jannar 2022, jintużaw 

is-sistemi jew it-tekniki ta’ ħżin 

b’emissjonijiet baxxi magħrufa li jnaqqsu 

l-emissjonijiet tal-ammonijaka b’tal-inqas 

60 % meta mqabbel mal-metodu ta’ 

referenza deskritt fid-Dokument ta' Gwida 

dwar l-Ammonijaka, u b'mill-inqas 40 % 

għall-imħażen eżistenti tad-demel likwidu; 

Ġustifikazzjoni 

Emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha. 

 

Emenda  106 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 4 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) inaqqsu l-emissjonijiet mill-irżeizet tal-

annimali, bl-użu ta’ sistemi li huma 

magħrufa li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-

ammonijaka b’tal-inqas 20 % meta 

mqabbel mal-metodu ta’ referenza deskritt 

fid-Dokument ta' Gwida dwar l-

Ammonijaka. 

(c) jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-istalel, bl-

użu ta’ sistemi li huma magħrufa li jnaqqsu 

l-emissjonijiet tal-ammonijaka b’tal-inqas 

20 % meta mqabbel mal-metodu ta’ 

referenza deskritt fid-Dokument ta' Gwida 

dwar l-Ammonijaka. 

Ġustifikazzjoni 

Emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha. 
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Emenda  107 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 4 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) inaqqsu l-emissjonijiet mid-demel, bl-

użu ta' strateġiji ta' għalf b'livelli baxxi ta' 

proteini u li huma magħrufa li jnaqqsu l-

emissjonijiet tal-ammonijaka b’tal-inqas 

10 % meta mqabbel mal-metodu ta’ 

referenza deskritt fid-Dokument ta' Gwida 

dwar l-Ammonijaka. 

(d) jitnaqqsu l-emissjonijiet mid-demel, bl-

użu ta' strateġiji ta' għalf b'livelli baxxi ta' 

proteini u li huma magħrufa li jnaqqsu l-

emissjonijiet tal-ammonijaka b’tal-inqas 

10 % meta mqabbel mal-metodu ta’ 

referenza deskritt fid-Dokument ta' Gwida 

dwar l-Ammonijaka. 

Ġustifikazzjoni 

Emenda lingwistika – ma jittiħidx vot fuqha. 

 

Emenda  108 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima Ab (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ab. Miżuri biex jiġu kontrollati l-

emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu u 

materja partikulata f'żoni urbani 

 F'konsultazzjoni mal-awtoritajiet lokali u 

reġjonali, l-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw il-miżuri li ġejjin: 

 - pjanijiet ta' mobilità urbana sostenibbli 

inklużi miżuri bħal żoni b'emissjonijiet 

baxxi, ipprezzar tal-konġestjoni, kontrolli 

tal-parkeġġ, limiti tal-veloċità, skemi ta' 

kondiviżjoni tal-karozzi u l-introduzzjoni 

ta' infrastruttura ta' ċċarġjar alternattiva; 

 - il-promozzjoni ta' bidla modali lejn żieda 

fl-użu tar-roti, il-mixi u t-trasport 

pubbliku; 

 - pjanijiet ta' trasport urban tal-

merkanzija bħall-introduzzjoni ta' ċentri 

ta' konsolidazzjoni kif ukoll miżuri biex 
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titħeġġeġ bidla fit-trasport tal-merkanzija 

reġjonali minn fuq it-triq għal fuq il-

ferrovija elettrika u l-ilma; 
 

 - l-użu tas-sistema ta' ppjanar biex jiġu 

indirizzati emissjonijiet minn żviluppi 

ġodda u sistemi ta' bojlers; l-introduzzjoni 

ta' miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija f'bini 

eżistenti; 

 - skemi ta' modifika biex tiġi promossa s-

sostituzzjoni ta' installazzjonijiet tal-

kombustjoni domestiċi qodma b'iżolament 

tad-djar aħjar, pompi tas-sħana, żejt tal-

fjuwil ħafif, installazzjonijiet ta' pellets 

tal-injam ġodda, tisħin distrettwali jew 

gass; 

 - inċentivi ekonomiċi u fiskali biex 

jitħeġġeġ l-użu ta' apparat ta' tisħin 

b'emissjonijiet baxxi; 

 - il-projbizzjoni ta' ħruq ta' fjuwils solidi 

f'żoni residenzjali u oħrajn sensittivi biex 

tiġi protetta s-saħħa ta' gruppi vulnerabbli 

inklużi t-tfal; 

 - jiġi żgurat li l-emissjonijiet mill-

kostruzzjoni jkunu minimizzati billi jiġu 

introdotti u infurzati politiki biex 

jitnaqqas u jiġi mmonitorjat it-trab mill-

kostruzzjoni, u jiġu stabbiliti limiti tal-

emissjonijiet għal makkinarju mobbli 

mhux maħsub biex jintuża fit-triq 

(NRMM); 

 - reviżjoni tar-rati tat-tassazzjoni tal-

vetturi bħala rikonoxximent lejn l-

emissjonijiet ogħla fid-dinja reali minn 

karozzi li jaħdmu bid-diżil u vetturi 

b'injezzjoni diretta tal-petrol biex 

jitħeġġeġ il-bejgħ ta' vetturi li jniġġsu 

inqas; 
 

 - inċentivi fiskali u ta' akkwist pubbliku 

biex jitħeġġeġ l-użu minn kmieni ta' 

vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna; 

 - appoġġ għall-modifika ta' filtri tal-

partikuli tal-Klassi IV UNECE REC fuq 

magni, trakkijiet, xarabanks u taksis li 
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jaħdmu bid-diżil; 

 - jiġu regolati l-emissjonijiet mill-magni 

ta' kostruzzjoni u makkinarju mobbli 

ieħor mhux maħsub biex jintuża fit-triq 

f'żoni b'densità għolja ta' popolazzjoni 

(inkluż permezz ta' modifika); 

 - kampanji ta' sensibilizzazzjoni u 

twissijiet. 

 

Emenda  109 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – taqsima Ca (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ca. Miżuri għat-tnaqqis fl-emissjonijiet 

biex jiġu restritti l-emissjonijiet ta' 

idrokarburi 

 L-Istati Membri għandhom inaqqsu l-

emissjonijiet tal-komposti organiċi volatili 

mhux metaniċi (NMVOC) billi 

jippromwovu l-użu ta' teknoloġiji moderni 

ta' tubi bla emissjonijiet li jintużaw 

f'diversi setturi. 

Ġustifikazzjoni 

Il-pajpijiet tradizzjonali tal-pompi tal-fjuwil mhumiex mitbuqa kompletament. Dan jista' 

jippermetti lill-idrokarburi jaħarbu u joħolqu l-ożonu troposferiku. L-estrapolazzjoni wriet li 

l-volum tal-emissjonijiet ta' idrokarburi fil-pompi tal-fjuwil fl-Ewropa tista' tiġi stmata għal 

madwar 45 miljun litru fis-sena. Sistema moderna ta' tpoġġija f'tankijiet bla emissjonijiet 

tista' sservi ta' kontroll tal-emissjonijiet ta' idrokarburi. 

 

Emenda  110 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – punt 1 – punt a – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) il-prijoritajiet politiċi u r-relazzjoni 

tagħhom mal-prijoritajiet stabbiliti f’oqsma 

politiċi rilevanti oħra, inkluż it-tibdil fil-

klima; 

(i) il-prijoritajiet politiċi u r-relazzjoni 

tagħhom mal-prijoritajiet stabbiliti f’oqsma 

politiċi rilevanti oħra, inklużi l-

agrikoltura, l-ekonomija rurali, l-

industrija, il-mobilità u t-trasport, il-
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konservazzjoni tan-natura u t-tibdil fil-

klima; 

Ġustifikazzjoni 

F'din il-kwistjoni hemm trikkib u sinerġiji ma' oqsma politiċi oħrajn, minbarra l-politika dwar 

it-tibdil fil-klima: għaldaqstant għandhom jiġu inklużi wkoll l-agrikoltura, l-industrija, l-

ekonomija rurali u l-konservazzjoni tan-natura. 

 

Emenda  111 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-alternattivi ta' politika meqjusa bħala 

li jissodisfaw l-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet għall-2020 u għall-2030 'il 

quddiem u l-livelli intermedji ta' 

emissjonijiet iddeterminati għall-2025, u li 

jikkontribwixxu biex itejbu aktar l-kwalità 

tal-arja, u l-analiżi tagħha, inkluż l-metodu 

tal-analiżi; l-impatti individwali jew 

ikkombinati tal-politiki u l-miżuri dwar it-

tnaqqis tal-emissjonijiet, il-kwalità tal-arja 

u l-ambjent; u l-inċertezzi assoċjati; 

(b) l-alternattivi ta' politika meqjusa bħala 

li jissodisfaw l-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet għall-2020, l-2025 u l-2030, 

u li jikkontribwixxu biex itejbu aktar il-

kwalità tal-arja, u l-analiżi tagħha, inkluż 

il-metodu tal-analiżi; l-impatti individwali 

jew ikkombinati tal-politiki u l-miżuri dwar 

it-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-kwalità tal-

arja u l-ambjent; u l-inċertezzi assoċjati; 

 

Emenda  112 

Proposta għal regolament 

Anness III – parti 2 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) fejn rilevanti, spjegazzjoni tar-

raġunijiet għalfejn il-livelli intermedji ta' 

emissjonijiet għall-2025 ma jistgħux jiġu 

milħuqa mingħajr ma l-miżuri jinvolvu 

spejjeż sproporzjonati;  

(d) spjegazzjoni tal-miżuri meħuda biex 

jintlaħqu l-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet; 

 

Emenda  113 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – punt 1 – punt da (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) spjegazzjoni tal-metodoloġija użata 

biex jiġi żgurat li l-miżuri biex jintlaħqu l-

impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' PM2.5 

jipprijoritizzaw it-tnaqqis ta' emissjonijiet 

tal-karbonju iswed; 

 

Emenda  114 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – punt 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) valutazzjoni ta’ kif il-politiki u l-miżuri 

magħżula jiżguraw koerenza mal-pjanijiet 

u l-programmi stabbiliti f’oqsma oħra ta’ 

politika rilevanti. 

(e) valutazzjoni ta’ kif il-politiki u l-miżuri 

magħżula jiżguraw koerenza mal-pjanijiet 

u l-programmi stabbiliti f’oqsma oħra ta’ 

politika rilevanti, b'mod partikolari, iżda 

mhux biss, il-pjanijiet dwar il-kwalità tal-

arja skont id-Direttiva 2008/50/KE, il-

pjanijiet nazzjonali tranżitorji u l-pjanijiet 

ta' spezzjoni skont id-

Direttiva 2010/75/KE, il-pjanijiet ta’ 

azzjoni nazzjonali għall-effiċjenza 

enerġetika skont id-Direttiva 2012/27/UE, 

il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali għall-

enerġija rinnovabbli skont id-

Direttiva 2009/28/KE, u l-pjanijiet jew il-

programmi rilevanti soġġetti għar-

rekwiżiti tad-Direttiva 2001/42/KE jew 

għal dispożizzjonijiet ekwivalenti 

f'leġiżlazzjonijiet suċċessivi. 

 

Emenda  115 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – punt 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) valutazzjoni tal-progress milħuq fl-

implimentazzjoni tal-programm, it-tnaqqis 

tal-emissjonijiet u t-tnaqqis tal-

(a) valutazzjoni tal-progress milħuq fl-

implimentazzjoni tal-programm, it-tnaqqis 

tal-emissjonijiet, it-tnaqqis tal-

konċentrazzjonijiet u l-benefiċċji assoċjati 
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konċentrazzjonijiet; mil-lat ambjentali, tas-saħħa pubblika u 

soċjoekonomiku; 

Ġustifikazzjoni 

Aktar informazzjoni dwar l-impatti tat-tniġġis tal-arja tgħin biex jitjiebu l-livelli ta' 

involviment pubbliku mal-politika dwar it-tniġġis tal-arja u b'mod partikolari mal-

formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-NAPCPs. 

 

Emenda  116 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – punt 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) kull tibdil sinifikanti fil-kuntest tal-

politika, il-valutazzjonijiet, il-programm 

jew l-iskeda ta' żmien tal-

implimentazzjoni. 

(b) kull tibdil sinifikanti fil-kuntest tal-

politika, il-valutazzjonijiet (inklużi r-

riżultati tal-ispezzjonijiet u s-sorveljanza 

tas-suq imwettqa skont l-Artikolu 6), il-

programm jew l-iskeda ta' żmien tal-

implimentazzjoni. 

 

Emenda  117 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – punt 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) valutazzjoni tal-progress magħmul 

lejn il-kisba tal-objettivi fit-tul tal-Unjoni 

dwar l-ambjent u s-saħħa, fid-dawl ta' 

kwalunkwe aġġornament meħtieġ ta' 

dawk l-objettivi, inklużi linji gwida ġodda 

dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti mill-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; 

 

Emenda  118 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – punt 2 – punt bb (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) Meta progamm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja jiġi aġġornat 

f'konformità mal-Artikolu 6(4), dan 

jeħtieġ jinkludi informazzjoni dwar il-

miżuri kollha addizzjonali għat-tnaqqis 

tat-tniġġis tal-arja li ġew ikkunsidrati fil-

livelli lokali, reġjonali jew nazzjonali 

xierqa għall-implimentazzjoni b'rabta 

mal-kisba tal-impenji għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet u l-objettivi dwar il-kwalità 

tal-arja, inklużi dawk imsemmija fl-

Anness III ta' din id-Direttiva u l-

paragrafu 3 tal-Anness XV (B) tad-

Direttiva 2008/50/KE. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

It-tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza jeħtieġ ikun il-pedament tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Il-liġijiet għandhom ikunu msejsa fuq valutazzjonijiet tal-impatt robusti u komprensivi li 

jispjegaw ir-raġunijiet għalfejn il-leġiżlazzjoni tindirizza l-mistoqsijiet ewlenin dwar jekk il-

proposta hix meħtieġa u proporzjonata, u jivvalutaw jekk l-azzjoni jkunx l-aħjar li tittieħed 

fil-livell tal-UE. Fil-każ tal-kwalità tal-arja, it-tweġiba hija ċara: din hija kwistjoni 

transkonfinali ambjentali u tas-saħħa tal-bniedem li tolqot b'mod profond liċ-ċittadini kollha 

tal-UE u teħtieġ azzjoni immedjata.  

Wara snin ta' abbandun politiku, it-tniġġis tal-arja reġa' ħa prijorità fl-aġenda politika bħala 

preokkupazzjoni kbira fil-qasam tas-saħħa pubblika. Il-kwalità ħażina tal-arja tikkontribwixxi 

għal imwiet qabel il-waqt, assenzi mix-xogħol minħabba mard, spejjeż sinifikanti tal-kura tas-

saħħa, telf fil-produttività, telf ta' prodotti agrikoli u ħsara lill-bini. Huwa stmat li l-ispejjeż 

totali esterni relatati mas-saħħa għas-soċjetà mit-tniġġis tal-arja fl-Ewropa huma ta' bejn 

EUR 330 biljun u EUR 940 biljun kull sena. Barra minn hekk, hemm korp dejjem jikber ta' 

evidenza disponibbli li turi li d-depożizzjoni atmosferika tan-nitroġenu qed twassal għal 

bidliet fl-ambjent naturali bħalma huma t-tnaqqis fid-diversità tal-veġetazzjoni ta' fuq l-art, 

tnaqqis fit-tkabbir tal-pjanti, u status nutrizzjonali żbilanċjat minħabba l-ewtrofikazzjoni u l-

aċidifikazzjoni. 

Filwaqt li sar xogħol biex jitnaqqas it-tniġġis tal-arja madwar l-Unjoni, ħafna Stati Membri 

mhumiex jilħqu l-istandards miftiehma. Barra minn hekk, l-UE għadha 'l bogħod milli tilħaq 

l-objettiv fit-tul tagħha: dak li taderixxi għal-limiti rakkomandati ta' sustanzi li jniġġsu 

mogħtija fil-linji gwida tal-2005 tad-WHO dwar il-kwalità tal-arja. Fit-18 ta' Diċembru 2013, 

il-Kummissjoni ħarġet it-tant mistenni Pakkett dwar l-Arja Nadifa, sostnut minn valutazzjoni 

tal-impatt sostanzjali. Il-pakkett jindika miżuri li jiżguraw li jintlaħqu miri eżistenti fit-

terminu qasir u jistabbilixxi objettivi ġodda dwar il-kwalità tal-arja għal minn hawn u l-2030. 

Dan jikkonsisti f'erba' elementi: Programm għal Arja Nadifa għall-Ewropa; proposta għal 

Deċiżjoni biex tiġi rratifikata l-emenda tal-2012 għall-Protokoll ta' Gothenburg tal-

Konvenzjoni tal-UNECE dwar it-tniġġis transkonfinali tal-arja fuq distanza twila f'isem l-UE; 

proposta għal Direttiva ġdida biex jitnaqqas it-tniġġis minn installazzjonijiet tal-kombustjoni 

ta' daqs medju, bħalma huma l-impjanti tal-enerġija għal bini kbir, u installazzjonijiet għal 

industriji żgħar; u, fl-aħħar nett, il-proposta leġiżlattiva li fuqha huwa bbażat dan ir-rapport, 

ir-reviżjoni tad-Direttiva tal-2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet (NEC). 

Il-proposta tal-Kummissjoni tħassar u tieħu post id-Direttiva NEC eżistenti, u tistabbilixxi 

limiti ġodda fuq l-emissjonijiet ta' diossidu tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, ammonijaka, u 

komposti organiċi volatili nonmetaniċi għall-2020 u l-2030. Testendi wkoll id-Direttiva biex 

tkopri l-materja partikulata (PM2.5) mill-2020 u – sabiex tiġi introdotta sinerġija importanti 

mal-leġiżlazzjoni dwar il-klima – il-metan mill-2030. Il-miri għall-2020 jirriflettu l-limiti li 

ġew iffirmati internazzjonalment skont il-Protokoll ta' Gothenburg.  

Il-miri ġodda tal-proposta għall-2030 huma l-aktar element ikkumplikat, b'limiti differenti 

għal kull Stat Membru u għal kull sustanza li tniġġes. Huwa bbażat fuq il-kisba ta' 70 % tat-

tnaqqis massimu u teknikament fattibbli f'impatti fuq is-saħħa kif definiti mid-WHO; il-

Kummissjoni mbagħad stabbiliet il-limiti għall-Istati Membri individwali skont fejn hija 

vvalutat li jistgħu jittieħdu l-aktar miżuri kosteffikaċi. It-test tal-Kummissjoni jesiġi wkoll li l-
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Istati Membri jadottaw programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, li jeħtieġ jiġi 

aġġornat kull sentejn. 

Għalkemm il-proposta oriġinali għal Direttiva NEC riveduta ġiet ippubblikata kważi 16-

il xahar ilu, l-ewwel qari mill-koleġiżlaturi ġie pospost peress li bdew mandati ġodda fi ħdan 

il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, u minħabba d-diskussjonijiet fit-tul bejn l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni rigward ix-xenarji bażi oriġinali tal-proposta użati biex jiġu 

stabbiliti l-miri ta' tnaqqis tal-2030. Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel għamel użu minn dan iż-żmien addizzjonali fil-bidu tal-

leġiżlatura u kkummissjona valutazzjoni tal-impatt komplementari, ippubblikata 

f'Ottubru 2014, biex jinvestiga l-interazzjonijiet bejn il-politika tal-UE dwar il-kwalità tal-arja 

u l-politika tal-2030 dwar il-klima u l-enerġija mressqa mill-Kummissjoni kmieni fl-2014. 

Kien hemm ukoll inċertezza dwar il-prospetti futuri tal-proposta wara l-inklużjoni tagħha fl-

Anness II (lista ta' rtirar jew modifika ta' proposti pendenti) tal-Programm ta' Ħidma tal-

Kummissjoni għall-2015. B'reazzjoni għat-tħassib tal-Istati Membri dwar l-ispejjeż u l-impatti 

kumulattivi tal-leġiżlazzjoni l-ġdida, il-Kummissjoni kienet ikkunsidrat li tirtira l-proposta; 

suġġeriment irrifjutat bil-qawwa kollha mir-rapporteur u mill-Parlament Ewropew, kif ukoll 

minn għadd ta' Stati Membri u partijiet interessati affettwati. Fid-dawl tal-benefiċċji ċari għas-

saħħa tal-bniedem u l-ambjent, il-Kummissjoni għażlet li żżomm il-proposta, għalkemm bil-

kundizzjoni mhux speċifika li din se tiġi modifikata bħala parti mis-segwitu leġiżlattiv tal-

pakkett dwar il-klima u l-enerġija tal-2030. L-ewwel qari issa jista' jibda verament. 

Huwa importanti li wieħed jinnota li r-rapporteur tappoġġja l-impenn tal-Kummissjoni l-ġdida 

li tintroduċi regolamentazzjoni aktar intelliġenti u simplifikata u li jitnaqqas il-piż 

amministrattiv kemm fuq in-negozji u kemm fuq l-Istati Membri. Id-Direttiva NEC ma 

għandhiex tkun eċċezzjoni għal dan l-approċċ. Filwaqt li l-limiti massimi għad-dati fil-mira 

stabbiliti fir-rapport għandhom jinċentivaw it-tnaqqis tal-emissjonijiet, dawn għandhom ukoll 

jiġu ffissati f'livell li huwa realistiku, proporzjonat, tanġibbli, ibbażat fuq l-evidenza, u li ma 

jkollux impatt sproporzjonat fuq xi settur.  

L-approċċ tar-rapporteur f'dan ir-rapport kien iggwidat mill-prinċipju li r-regolamentazzjoni 

aħjar u l-ħarsien tal-ambjent ma jeskludux lil xulxin. Bħala tali, din id-Direttiva għandha tkun 

koerenti ma' pilastri oħrajn tal-politika tal-UE u allinjata ma' abbozzi ta' leġiżlazzjoni relatati, 

fejn possibbli. Dejta soda, skambju aħjar ta' informazzjoni, u attenzjoni speċifika għall-

monitoraġġ u r-rappurtar kemm għal-limiti nazzjonali ta' emissjonijiet u kemm għal-

leġiżlazzjoni pertinenti kollha huma kruċjali għas-suċċess ta' din id-Direttiva, u huwa 

fundamentali li din tilħaq dawn l-objettivi. 

Fil-kuntest tal-qafas tal-2030 għall-politika dwar il-klima u l-enerġija, huwa probabbli li, f'xi 

żmien fil-futur, l-aġġustamenti tad-Direttiva NEC se jkollhom ikunu bbażati fuq l-eżiti 

leġislattivi li jsostnu l-qafas tal-2030. Tabilħaqq, l-UE ddedikat ħafna mill-attenzjoni tagħha 

matul l-aħħar għaxar snin biex tindirizza t-tibdil fil-klima, għad-detriment tal-kwalità tal-arja. 

Dan inċentiva politiki diverġenti u inkonsistenti. Pereżempju, il-politiki dwar il-klima rawmu 

żidiet kbar fl-ammonti ta' karozzi diżil, sors ewlieni ta' ossidi tan-nitroġenu u ta' materja 

partikulata, peress li jarmu bejn wieħed u ieħor 15 % inqas emissjonijiet ta' CO2 meta 

mqabbla ma' vetturi li jaħdmu bil-petrol.  

Hemm interazzjonijiet importanti bejn il-politika dwar il-klima u dik dwar il-kwalità tal-arja. 

B'dan f'moħħha, ir-rapporteur għażlet li żżomm il-metan fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-

Direttiva. L-emissjonijiet tal-metan huma diġà regolati direttament mil-leġiżlazzjoni eżistenti 
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tal-UE, pereżempju fil-qafas tad-Direttiva dwar ir-Rimi ta' Skart f'Terraferma, u indirettament 

permezz tad-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi, peress li huwa gass b'effett ta' serra 

qawwi. Madankollu, il-metan huwa wkoll prekursur sinifikanti tal-ożonu u għalhekk huwa 

importanti li dan jiġi indirizzat speċifikament f'din il-leġiżlazzjoni. 

Biex jiġi żgurat il-progress lejn il-limiti tal-2030, ir-rapporteur żiedet miri vinkolanti għall-

2025 għas-sustanzi li jniġġsu kollha, bl-eċċezzjoni tal-ammonijaka. Il-mira tal-Kummissjoni 

dwar l-ammonijaka għall-2030 se tkun diffiċli li tintlaħaq f'xi Stati Membri, b'mod partikolari 

dawk li għandhom setturi agrikoli kbar, u grad ta' flessibilità huwa ta' importanza kritika, 

peress li huwa diffiċli li l-livelli tal-ammonijaka jittaffu malajr u b'mod effikaċi. Għal din ir-

raġuni, u għall-fatt li ma hemm l-ebda flessibbiltà għal din is-sustanza li tniġġes fil-proposta 

tal-Kummissjoni, iddeċidejt dwar limitu għall-2030 biss. 

Ir-rapporteur għażlet ukoll li tneħħi l-flessibbiltà li tippermetti kumpens minn tnaqqis fl-

emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu, diossidi tal-kubrit u materja partikulata mit-trasport 

marittimu internazzjonali. Dispożizzjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet marittimi tal-

emissjonijiet, minflok dawk terrestri, tista' tkun ferm diffiċli biex tiġi applikata u ssorveljata 

fil-prattika. Barra minn hekk, il-flessibbiltà ma tapplikax għall-Istati Membri kollha bl-istess 

mod, peress li l-pajjiżi li m'għandhomx baħar ikunu esklużi.  

L-Istati Membri għandhom ikunu infurmati b'mod sħiħ dwar kif ikunu sejrin fl-isforzi 

tagħhom biex jissodisfaw l-impenji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet speċifiċi tagħhom. Meta l-

Istati Membri jkunu f'riskju li ma jilħqux l-obbligi tagħhom, għandu jkun hemm miżuri fis-

seħħ għall-identifikazzjoni bikrija tal-problema – dan jippermetti lill-pajjiżi jieħdu azzjoni 

korrettiva. Huwa kruċjali li l-Kummissjoni taqdi rwol komprensiv ta' sorveljanza u twissija 

bikrija f'dan ir-rigward, sew biex tassisti lill-Istati Membri fir-rigward ta' komponenti 

fundamentali tal-programm nazzjonali tagħhom u sew, fil-każijiet l-iktar gravi, biex 

tippermettilhom jieħdu l-azzjoni meħtieġa. Fejn ikun hemm bżonn jinbdew proċeduri ta’ ksur, 

il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni, iżda dan m'għandux jitqies bħala sempliċi kastig; 

għandu jitqies bħala l-aħħar soluzzjoni.  

Nirrikonoxxi li xi wħud mill-miri jistgħu jkunu ta' sfida għall-Istati Membri, u f'xi ċirkustanzi 

l-UE trid tipprovdi assistenza bħala rikonoxximent għal traspożizzjoni aħjar. Ir-rapporteur tqis 

li l-kwalità tal-arja hija element ta' ġid pubbliku; għalhekk l-Istati Membri għandu jkollhom 

il-possibbiltà li jibbenefikaw mill-finanzjament tal-UE. Huwa għalhekk meħtieġ li wieħed 

iħares lejn modi ġodda u innovattivi ta' kif jiġi ffinanzjat it-tnaqqis fl-emissjonijiet.  

Pereżempju, il-Politika Agrikola Komuni (PAK) hija riżors finanzjarju sinifikanti u l-ftehim 

interistituzzjonali reċenti għar-riforma tal-PAK fl-2013 kien jinkludi enfasi akbar fuq l-

introduzzjoni ta' miżuri aktar ekoloġiċi u aktar favorevoli għall-ambjent fil-qasam Ewropew 

tal-agrikoltura. Ir-rapporteur hi tal-fehma li l-kwalità tal-arja għandha tkun parti minn din il-

kwistjoni bl-istess mod bħal beni pubbliċi oħra, peress li s-settur agrikolu huwa sors 

sinifikanti ta' emissjonijiet ta' ammonijaka u metan.  

Fl-aħħar nett, huwa importanti li jiġi rikonoxxut kif xieraq li d-Direttiva NEC tikkostitwixxi l-

qafas leġiżlattiv globali tal-Ewropa fir-rigward tal-kwalità tal-arja, u mingħajr leġiżlazzjoni 

pertinenti effikaċi u implimentabbli l-Istati Membri qatt ma huma ser jilħqu l-miri tagħhom ta' 

tnaqqis fl-emissjonijiet. Fi kliem ieħor, għalxejn ikun hemm standards tal-kwalità tal-arja 

aktar stretti jekk ma narawx tnaqqis ċar fit-tniġġis mis-sorsi prinċipali.  

Is-settur tal-karozzi huwa eżempju ewlieni: huwa essenzjali li l-Kummissjoni tressaq ir-

Regolament dwar l-Emissjonijiet Euro 6c, li ilu jiġi pospost, u li jimplimenta l-emissjonijiet 
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reali waqt is-sewqan (RDE) fir-rekwiżiti dwar l-approvazzjoni tat-tip għal vetturi ġodda. Fil-

fehma tar-rapporteur, huwa diffiċli ħafna li tkun ġustifikata azzjoni punittiva għal 

nonkonformità mal-limiti tal-ossidi tan-nitroġenu jekk l-istandards tal-ittestjar mhumiex adatti 

għal dan l-iskop u jissottovalutaw b'mod sinifikanti l-emissjonijiet fit-triq.  

Filwaqt li tirrikonoxxi dan, ir-rapporteur temmen ukoll li huwa importanti ħafna li l-

awtoritajiet kompetenti jingħataw is-setgħa biex jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jieħdu l-

azzjoni meħtieġa biex ikun hemm konformità mal-leġiżlazzjoni kollha rilevanti biex jintlaħqu 

l-limiti tal-2030. Eżempju eċċellenti ta' azzjoni bħal din tkun l-introduzzjoni ta' żoni 

b'emissjonijiet baxxi (LEZs), skema ta' tariffi għat-tniġġis tat-traffiku intiża biex tnaqqas l-

emissjonijiet ta' karozzi diżil fiż-żoni urbani li huma l-aktar milquta mill-emissjonijiet ta' 

ossidi tan-nitroġenu u materja partikulata. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA 

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis ta' 

emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u li temenda d-Direttiva 2003/35/KE 

(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Adam Gierek 

 

 

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 

f'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 li 

jniġġsu fl-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 ta' dan il-Protokoll, 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' gassijiet li jniġġsu li huma stabbiliti fid-

direttiva attwali (id-diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu, il-komposti organiċi volatili 

għajr il-metan, u l-ammonijaka), 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' 
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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 fl-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-

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 

f'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-
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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 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

 

 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) L-Istati Membri u l-Unjoni impenjaw 

ruħhom li jnaqqsu l-emissjonijiet 

tagħhom tal-merkurju bħala parti mill-

implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' 

Minamata dwar il-Merkurju. 

Ġustifikazzjoni 

Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-merkurju fl-UE kif 

meħtieġ mill-Istrateġija Komunitarja tal-2005 dwar il-Merkurju u l-Konvenzjoni ta' 

Minamata dwar il-Merkurju li l-Istati Membri u l-Unjoni huma firmatarji tagħhom. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Għaldaqstant, il-limitu massimu 

nazzjonali tal-emissjonijiet stabbilit bid-

Direttiva 2001/81/KE għandu jiġi rivedut 

sabiex jinġieb konformi mal-impenji 

internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati 

Membri. 

(6) Għaldaqstant, il-limitu massimu 

nazzjonali tal-emissjonijiet stabbilit bid-

Direttiva 2001/81/KE għandu jiġi rivedut 

sabiex tkun żgurata l-konformità mal-

impenji internazzjonali tal-Unjoni u tal-

Istati Membri. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Din id-Direttiva għandha 

tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-

emissjonijiet tal-merkurju fl-Unjoni kif 

meħtieġ mill-Istrateġija Komunitarja tal-

2005 dwar il-Merkurju u l-Konvenzjoni 

ta' Minamata dwar il-Merkurju li tagħha 

l-Istati Membri u l-Unjoni huma 

firmatarji tagħhom. 

Ġustifikazzjoni 

Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-merkurju fl-UE kif 

meħtieġ mill-Istrateġija Komunitarja tal-2005 dwar il-Merkurju u l-Konvenzjoni ta' 

Minamata dwar il-Merkurju li l-Istati Membri u l-Unjoni huma partijiet fihom. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 

għall-2020 u l-2030. Sabiex jiġi żgurat li 

jkun hemm progress li jista' jintwera 

favur l-ilħiq tal-ipenji għall-2030, l-Istati 

Membri għandhom jilħqu livelli ta' 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 

għall-2020, l-2025 u l-2030. 
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emissjonijiet intermedji fl-2025, stabbiliti 

fuq il-bażi ta' perkors lineari bejn il-livelli 

tal-emissjonijiet tagħhom għall-2020 u 

dawk definiti mill-impenji għat-tnaqqis 

tal-emissjonijiet għall-2030, sakemm dan 

ma jinvolvix spejjeż sproporzjonati. Meta 

l-emissjonijiet għall-2025 ma jkunux 

jistgħu jiġu limitati b'dan il-mod, l-Istati 

Membri għandhom jispjegaw ir-raġunijiet 

tagħhom fir-rapporti tagħhom 

ippreżentati skont din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

L-impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għandhom ikunu vinkolanti anke għall-

2025 biex jiksbu l-"livelli tal-kwalità tal-arja li ma jikkawżawx impatti negattivi sinifikanti 

fuq, u riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent". 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Meta jiġu determinati l-impenji għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet, għandhom 

jitqiesu l-isforzi tal-passat mill-Istati 

Membri. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod 

kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom ikunu intitolati li jikkunsidraw 

tnaqqis ta' emissjonijiet minn traffiku 

marittimu internazzjonali jekk l-

emissjonijiet minn dak is-settur ikunu aktar 

baxxi mil-livelli ta' emissjonijiet li kieku 

jirriżultaw minn konformità mal-istandards 

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod 

kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom ikunu intitolati li jikkunsidraw 

tnaqqis ta' emissjonijiet minn traffiku 

marittimu internazzjonali jekk l-

emissjonijiet minn dak is-settur ikunu aktar 

baxxi mil-livelli ta' emissjonijiet li kieku 

jirriżultaw minn konformità mal-istandards 
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tal-liġijiet tal-Unjoni, inklużi l-limiti tal-

kubrit għall-fjuwils stabbiliti fid-Direttiva 

1999/32/KE tal-Kunsill.21 L-Istati Membri 

għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li 

jilħqu l-impenji tagħhom u l-livelli 

intermedji ta' emissjoni rigward il-metanu 

(CH4) b'mod konġunt u li jagħmlu użu 

mid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex 

jagħmlu hekk.22 Għall-iskop tal-verifika 

tal-konformità mal-livelli nazzjonali 

massimi tagħhom tal-emissjonijiet, mal-

impenji tagħhom għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet u mal-livelli intermedji ta' 

emissjoni, l-Istati Membri jistgħu 

jaġġustaw l-inventarji nazzjonali tagħhom 

tal-emissjonijiet fid-dawl ta' għarfien 

xjentifiku u metodoloġiji mtejba dwar l-

emissjonijiet. Il-Kummissjoni tista' 

toġġezzjona kontra l-użu minn Stat 

Membru ta' kwalunkwe waħda minn dawn 

il-flessibilitajiet jekk il-kundizzjonijiet 

stabbiliti f'din id-Direttiva ma jiġux 

issodisfati. 

tal-liġijiet tal-Unjoni, inklużi l-limiti tal-

kubrit għall-fjuwils stabbiliti fid-Direttiva 

1999/32/KE tal-Kunsill.21 Għall-iskop tal-

verifika tal-konformità mal-livelli 

nazzjonali massimi tagħhom tal-

emissjonijiet, mal-impenji tagħhom għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet u mal-livelli 

intermedji ta' emissjoni, l-Istati Membri 

jistgħu jaġġustaw l-inventarji nazzjonali 

tagħhom tal-emissjonijiet fid-dawl ta' 

għarfien xjentifiku u metodoloġiji mtejba 

dwar l-emissjonijiet Il-Kummissjoni tista' 

toġġezzjona kontra l-użu minn Stat 

Membru ta' kwalunkwe waħda minn dawn 

il-flessibilitajiet jekk il-kundizzjonijiet 

stabbiliti f'din id-Direttiva ma jiġux 

issodisfati. 

__________________ __________________ 

21 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis fil-

kontenut tal-kubrit f′ċerti karburanti 

likwidi u li temenda d-Direttiva 93/12/KEE 

(ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13). 

21 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis fil-

kontenut tal-kubrit f′ċerti karburanti 

likwidi u li temenda d-Direttiva 93/12/KEE 

(ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13). 

22 Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 

April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri 

biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-

gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-

Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

gassijiet serra sal-2020 (ĠU L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

 

Ġustifikazzjoni 

Issegwi l-emenda biex jitħassru l-impenji għat-tnaqqis tal-metan fid-Direttiva. Mingħajr l-

impenji ma jkunx hemm bżonn ta' metodi għall-ilħuq tal-impenji b'mod konġunt. 
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Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li 

jilħqu r-rekwiżiti tagħhom għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet u l-livelli intermedji ta' 

emissjoni tagħhom, u biex jagħtu kontribut 

effettiv lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni 

dwar il-kwalità tal-arja. Għal dan l-għan, l-

Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet f'żoni u 

f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati 

minn konċentrazzjonijiet eċċessiv ta' 

sustanzi li jniġġsu l-arja u/jew f'dawk li 

jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-

tniġġis tal-arja f'żoni u 

f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f'pajjiżi 

ġirien. Għal dak l-għan, il-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni b'suċċess tal-pjanijiet 

dwar il-kwalità tal-arja ppromulgati skont 

l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23 

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li 

jilħqu r-rekwiżiti tagħhom għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet, u biex jagħtu kontribut 

effettiv lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni 

dwar il-kwalità tal-arja. Għal dan l-għan, l-

Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet f'żoni u 

f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati 

minn konċentrazzjonijiet eċċessiv ta' 

sustanzi li jniġġsu l-arja u/jew f'dawk li 

jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-

tniġġis tal-arja f'żoni u 

f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f'pajjiżi 

ġirien. Għal dak l-għan, il-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni b'suċċess tal-pjanijiet 

dwar il-kwalità tal-arja ppromulgati skont 

l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23 

__________________ __________________ 

23 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 

2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u 

arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja 

fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa 

(ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1). 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 26a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Il-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi 

kandidati potenzjali għandhom jallinjaw, 

kemm jista' jkun, ir-regolamenti 
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nazzjonali tagħhom ma' din id-Direttiva. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-Direttiva għandha tapplika għal 

emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu 

msemmija fl-Anness I mis-sorsi kollha li 

jinsabu fit-territorju tal-Istati Membri, fiż-

żoni ekonomiċi esklussivi tagħhom u fiż-

żoni tagħhom ta' kontroll tat-tniġġis. 

Din id-Direttiva għandha tapplika għal 

emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu 

msemmija fl-Anness I mis-sorsi kollha 

antropoġeniċi li jinsabu fit-territorju tal-

Istati Membri, fiż-żoni ekonomiċi 

esklussivi tagħhom u fiż-żoni tagħhom ta' 

kontroll tat-tniġġis. 

Ġustifikazzjoni 

L-għan għandu jkun preċiż u konsistenti ma' Artikoli oħra bħall-Artikolu 4. 

 

Emenda  10 

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' komposti organiċi volatili għajr 

il-metan (NMVOC), ta' ammonja (NH3), ta' 

materja partikulata (PM2,5) u tal-merkuju 

(Hg). Il-konteniment ta' komposti 

organiċi volatili mhux tal-metan 

(NMVOC) u tal-metan (CH4) għandhom 

jitqiegħdu fil-kuntest usa' tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra. 

Ġustifikazzjoni 

L-Anness II għandu jinbidel kif xieraq. Il-merkurju u l-komposti tiegħu huma tossiċi ħafna 



 

PE551.932v02-00 84/146 RR\1071114MT.doc 

MT 

għall-bniedem, b'mod speċjali għas-sistema nervuża li tkun qed tiżviluppa. Bħala fwar jiġi 

assorbit malajr fid-demm meta jinġibed man-nifs. Il-metaboliżmu tal-mikrobi tal-merkurju 

ddepożitat jista' joħloq metilmerkurju, newrotossina ddokumentata tajjeb, li għandha l-

kapaċità li tinġabar fl-organiżmi u tikkonċentra l-katini alimentari. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

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 

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. 

imħassar 

Meta l-emissjonijiet għall-2025 ma 

jkunux jistgħu jiġu limitati skont il-

perkors iddeterminat, l-Istati Membri 

għandhom jispjegaw ir-raġunijiet 

tagħhom fir-rapporti tagħhom 

ippreżentati lill-Kummissjoni skont l-

Artikolu 9. 

 

Ġustifikazzjoni 

Konsegwenza tal-Artikolu 4(1) emendat jiġifieri, l-impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet għandhom ikunu vinkolanti wkoll għall-2025. 
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Emenda  12 

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: 

imħassar  

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; 

 

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). 

 

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  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-livelli ta' emissjonijiet antropoġeniċi 

għandhom jiġu ddeterminati billi 

jitnaqqas l-ammont ta' emissjonijiet 

naturali mit-total ta' emissjonijiet. 

Ġustifikazzjoni 

Dan jirrigwarda l-emissjonijiet naturali – bħal dawk mill-art li tkun qed tiġi kkultivata – ta', 

pereżempju, ossidi tan-nitroġenu u materja partikulata. 
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Emenda  14 

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: 

imħassar 

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 

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-
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punt (c), sakemm il-kumpens ma 

jirriżultax f'nuqqas ta' konformità mal-

impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet għall-2020 stabbiliti fl-

Anness II. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw, 

b'mod konġunt, l-impenji tagħhom għat-

tnaqqis tal-livelli tal-emissjonijiet tal-

metan u tal-livelli intermedji ta' emissjoni 

tal-metan imsemmija fl-Anness II, bil-

kundizzjoni li jissodisfaw il-

kundizzjonijiet li ġejjin: 

imħassar 

(a) ikunu konformi mar-rekwiżiti u l-

modalitajiet kollha applikabbli stabbiliti 

skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inkluż 

skont id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

 

(b) ikunu adottaw u implimentaw 

dispożizzjonijiet effettivi sabiex jiġi żgurat 

li l-implimentazzjoni konġunta titħaddem 

kif suppost. 

 

Ġustifikazzjoni 

Fil-każ li huwa possibbli li tkun evitata din ir-regolamentazzjoni doppja tal-metan f'din id-

Direttiva, dan il-paragrafu għandu jitħassar. Il-metan huwa kopert fir-reġim klimatiku, kemm 

fl-Effort Sharing kif ukoll fl-ETS. Jekk il-metan jiġi miżjud hawnhekk fir-reviżjoni tad-

Direttiva NEC, din kun regolamentazzjoni doppja, li b'mod partikolari fid-dawl tal-isforzi 

għal "Better Regulation" u "Regulatory Fitness of SMEs" (REFIT) għandha tkun evitata. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri jistgħu jiddevjaw mill-

impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet applikabbli mill-2030 'il 

quddiem skont l-Anness II, sakemm ikun 

sar tibdil fil-fatturi teknoloġiċi u 

ekonomiċi li kienu jservu bħala bażi 

għall-kalkolu oriġinali ta' dawn il-miri. 

Ġustifikazzjoni 

L-iżbalji tal-passat, fejn il-miri ġew stabbiliti fuq il-bażi ta' sitwazzjonijiet li ma seħħewx, 

għandhom iservu ta' tagħlima. Jekk ikun hemm bidla sinjifikanti fit-tbassir tal-emissjonijiet, 

fil-fatturi tal-emissjonijiet kif ukoll fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi jew teknoloġiċi, għandu jkun 

hemm il-possibbiltà ta' korrezzjoni tal-miri għal kull sustanzi tat-tniġġis u għal kull Stat 

Membri. Dan hu li qed jiġi propost hawnhekk u għalhekk ma għandhiex tiġi affettwata 

(flimkien mal-emenda għall-Artikolu 5(1) fir-rigward tal-mekkaniżmu ta' flessibbiltà 

f'relazzjoni mal-hotspots) il-kisba tal-miri pan-Ewropea. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 

ir-raġunijiet għad-devjazzjoni minn dawn 

il-miri lill-Kummissjoni u japplikaw għal 

trasferimenti ta' krediti. Il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

delegati f'konformità mal-Artikolu 13 

għall-iżvilupp ta' metodi u kriterji kif 

ukoll dwar id-deċiżjoni għat-trasferiment 

tal-krediti tal-emissjonijiet. 

Ġustifikazzjoni 

L-iżbalji tal-passat, fejn il-miri ġew stabbiliti fuq il-bażi ta' sitwazzjonijiet li ma seħħewx, 

għandhom iservu ta' tagħlima. Jekk ikun hemm bidla sinifikanti fit-tbassir tal-emissjonijiet, 

fil-fatturi tal-emissjonijiet kif ukoll fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi jew teknoloġiċi, għandu jkun 

hemm il-possibbiltà ta' korrezzjoni tal-miri għal kull sustanzi tat-tniġġis u għal kull Stat 

Membri. Dan hu li qed jiġi propost hawnhekk u għalhekk ma għandhiex tiġi affettwata 

(flimkien mal-emenda għall-Artikolu 5(1) fir-rigward tal-mekkaniżmu ta' flessibbiltà 

f'relazzjoni mal-hotspots) il-kisba tal-miri pan-Ewropej. 
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Emenda  18 

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. 

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  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Jekk, f'sena partikolari, l-Istat 

Membru jsib li ma jistax jikkonforma 

mal-impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

stabbiliti fl-Anness II, jista' jissodisfa 

dawk l-impenji billi tittieħed medja tal-

emissjonijiet annwali nazzjonali tiegħu 

għas-sena inkwistjoni u s-sena jew is-

sentejn ta' qabel dik is-sena, sakemm din 

il-medja ma taqbiżx l-impenn tiegħu. 
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Ġustifikazzjoni 

F'sena speċifika ċerti emissjonijiet jistgħu jiġu affettwati b'mod sinifikanti minn 

kundizzjonijiet esterni, bħal pereżempju l-kundizzjonijiet tat-temp kiesaħ matul iż-żmien tax-

xitwa jew it-temp niexef matul iż-żmien tas-sajf. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom 

pereżempju jirriżultaw f'varjazzjonijiet fid-domanda għall-elettriku u t-tisħin u possibbiltajiet 

li tintuża produzzjoni ħielsa mill-emissjonijiet. Il-possibbiltà li tintuża medja tibbilanċja dawn 

il-varjazzjonijiet annwali. 

 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom, sakemm ikun 

meħtieġ, jinkludu l-miżuri għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet stipulati fil-Parti 1 tal-Anness 

III jew miżuri li għandhom l-istess effett 

ambjentali, bil-ħsieb li jintlaħqu l-impenji 

nazzjonali rilevanti tagħhom għat-tnaqqis 

ta' emissjonijiet. 

L-Istati Membri jistgħu jinkludu l-miżuri 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet stipulati fil-

Parti 1 tal-Anness III jew miżuri li 

għandhom l-istess effett ambjentali, bil-

ħsieb li jintlaħqu l-impenji nazzjonali 

rilevanti tagħhom għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Parti 1 tal-Anness III tistabbilixxi miżuri li jistgħu jiġu inklużi fi Programmi Nazzjonali 

għall-Kontroll tat-Tniġġis tal-Arja. Din hija maħsuba biex tkun biss ta' gwida u biex tħalli l-

flessibbiltà għall-Istati Membri biex jagħżlu l-miżuri biex iwettqu t-tnaqqis meħtieġ fl-

emissjonijiet. It-test fl-Artikolu jeħtieġ li jkun konsistenti. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-programm nazzjonali għall-kontroll 

tat-tniġġis tal-arja għandu jiġi aġġornat kull 

sentejn. 

3. Il-programm nazzjonali għall-kontroll 

tat-tniġġis tal-arja għandu jiġi aġġornat kull 

erba' snin. 
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Ġustifikazzjoni 

Il-proposta teħtieġ li l-programmi jiġu aġġornati kull sentejn. Dan l-intervall ta' żmien bejn 

ir-reviżjonijiet huwa qasir wisq u jintwera li jkun kemm ineffikaċi kif ukoll għali, kemm għall-

awtoritajiet kompetenti kif ukoll għall-partijiet ikkonċernati. Barra minn hekk, l-aġġornament 

tal-programmi m'għandux ikun tiġdid maġġuri sistematiku iżda għandu japplika biss għas-

sustanza(i) li tniġġes/iniġġsu li għaliha/għalihom ma jistgħux jiġu ssodisfati l-impenji għat-

tnaqqis. 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 4 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3, il-

politiki u l-miżuri għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet li jinsabu fil-programm 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jiġu aġġornati fi żmien 12-il 

xahar fi kwalunkwe wieħed minn dawn il-

każijiet: 

4. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3, il-

politiki u l-miżuri għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet li jinsabu fil-programm 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jiġu aġġornati fi żmien 24 xahar 

meta: 

Ġustifikazzjoni 

Meta jitqies iż-żmien meħtieġ biex jiġi aġġornat pjan, għandu jkun hemm sentejn għall-

aġġornament ta' pjan fejn m'hemmx konformità mad-Direttiva. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-Istati Membri jiddeċiedu li jagħmlu 

użu minn kwalunkwe mill-flessibbiltajiet 

stabbiliti fl-Artikolu 5. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Bħala konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 5 (miżuri ta' flessibbiltà). 
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Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jippreparaw u 

jaġġornaw kull sena l-inventarji nazzjonali 

tal-emissjonijiet għas-sustanzi li jniġġsu 

stabbiliti fit-Tabella B tal-Anness I, 

b'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-

istess Anness. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri li japplikaw il-

flessibilità skont l-Artikolu 5(1) 

għandhom jinkludu l-informazzjoni li 

ġejja fir-rapport tal-inventarju informattiv 

tas-sena kkonċernata: 

imħassar 

(a) il-kwantità tal-emissjonijiet ta' NOx, 

SO2 u PM2,5 li kieku kienu jseħħu fin-

nuqqas ta' żona ta' kontroll ta' emissjoni; 

 

(b) il-livell tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

miksub fil-parti taż-żona ta' kontroll ta' 

emissjoni tal-Istat Membru skont l-

Artikolu 5(1)(c); 

 

(c) il-punt safejn japplikaw din il-

flessibbiltà; 

 

(d) kwalunkwe dejta addizzjonali li l-Istati 

Membri jistgħu jqisu bħala xierqa biex il-

Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent, tkun tista' 

twettaq valutazzjoni sħiħa tal-

kondizzjonijiet li taħthom tkun ġiet 

implimentata l-flessibbiltà. 
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Ġustifikazzjoni 

Bħala konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 5 (miżuri ta' flessibbiltà). 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri li jagħżlu l-flessibilità 

skont l-Artikolu 5(2) għandhom jipprovdu 

rapport separat li jippermetti lill-

Kummissjoni tanalizza u tivvaluta jekk ir-

rekwiżiti ta' dik id-dispożizzjoni ġewx 

issodisfati. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Bħala konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 5 (miżuri ta' flessibbiltà). 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 

jekk ikun prattikabbli, il-monitoraġġ tal-

impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja fuq l-

ekosistemi skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-

Anness V. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-

monitoraġġ tal-impatti negattivi tat-tniġġis 

tal-arja fuq l-ekosistemi skont ir-rekwiżiti 

stabbiliti fl-Anness V. 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-

programm nazzjonali taghħom għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja lill-

Kummissjoni [fi żmien tliet xhur mid-data 

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-

programm nazzjonali taghħom għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja lill-

Kummissjoni [fi żmien tliet xhur mid-data 



 

PE551.932v02-00 94/146 RR\1071114MT.doc 

MT 

msemmija fl-Artikolu 17, id-data għad 

għandha tiddaħħal mill-OPOCE], u 

għandhom ukoll jipprovdu l-aġġornamenti 

kull sentejn wara dan. 

msemmija fl-Artikolu 17, id-data għad 

għandha tiddaħħal mill-OPOCE], u 

għandhom ukoll jipprovdu l-aġġornamenti 

kull erba' snin wara dan. 

Ġustifikazzjoni 

Meta jitqies il-livell tal-kumplessità tal-programmi nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja 

huwa importanti li l-Istati Membri jkollhom biżżejjed żmien biex jagħmlu l-aġġornamenti. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 

jirrappurtaw l-emissjonijiet u l-

projezzjonijiet nazzjonali tagħhom dwar 

il-CH4 b'konformità mar-Regolament 

(UE) Nru 525/2013 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill.31 

imħassar 

__________________  

31 Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 

ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-

monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet 

ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' 

informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-

klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u 

li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE 

(ĠU L 165, 18.6.2013 p. 13). 

 

Ġustifikazzjoni 

Issegwi t-tħassir tal-impenji għat-tnaqqis tal-metan fid-Direttiva. Mingħajr l-impenji, ma 

jkunx hemm il-ħtieġa għar-rapportar tal-emissjonijiet tal-metan u l-projezzjonijiet għall-

metan fil-kuntest tad-Direttiva NEC. 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha, fi kwalunkwe 

każ, tirrapporta skont kif imsemmi hawn 

fuq għas-sena 2025, u għandha tinkludi 

wkoll informazzjoni dwar il-kisba ta' 

livelli ta' emissjonijiet intermedji 

msemmija fl-Artikolu 4, paragrafu 2 u r-

raġunijiet għal kwalunkwe nuqqas ta' 

ksib. Għandha wkoll tidentifika l-ħtieġa 

għal aktar azzjoni, filwaqt li tikkunsidra l-

impatti settorjali tal-implimentazzjoni. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Biex it-tnaqqis nazzjonali tal-emissjonijiet għall-2025 isir vinkolanti. 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 

jistgħu jinkludu evalwazzjoni tal-impatti 

ambjentali u soċjo-ekonomiċi ta' din id-

Direttiva. 

2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 

għandhom jinkludu evalwazzjoni tal-

impatti ambjentali u soċjo-ekonomiċi ta' 

din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi ggarantit li l-impatti ambjentali u soċjoekonomiċi ta' din id-Direttiva 

jiġu eżaminati bir-reqqa. 

 

Emenda  32 

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 

L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, kif 

xieraq, isegwu kooperazzjoni bilaterali u 

multilaterali ma' pajjiżi terzi, u 
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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. 

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 transfruntieri dwar 

theddidiet reċiproċi ġġenerati minn 

reġjuni industrijali kontigwi f'dawk il-

pajjiżi u l-Istati Membri kkonċernati 

għandhom jiżviluppaw pjanijiet konġunti 

biex jeliminaw jew inaqqsu dawk l-

emissjonijiet. 

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  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikoli 6(7), 7(9) u 8(3) għandha tingħata 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 

indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

din id-Direttiva. 

2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikoli 5(3), 6(7), 7(9) u 8(3) għandha 

tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 

żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-

seħħ ta' din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

Suppliment tekniku għall-implimentazzjoni tal-emenda għall-Artikolu 5(1) u (3) fir-rigward 

taż-żewġ mekkaniżmi ta' flessibbiltà addizzjonali rakkomandati hemmhekk. 

 

 

 



 

RR\1071114MT.doc 97/146 PE551.932v02-00 

 MT 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-

seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-

dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 

biex ikun hemm konformità ma' din id-

Direttiva sa mhux aktar tard minn [18-il 

xahar wara d-dħul fis-seħħ - id-data għad 

għandha tiddaħħal mill-OPOCE]. 

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-

seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-

dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 

biex ikun hemm konformità ma' din id-

Direttiva sa mhux aktar tard minn [24 

xahar wara d-dħul fis-seħħ - id-data għad 

għandha tiddaħħal mill-OPOCE]. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi ggarantit li l-Istati Membri jkollhom biżżejjed żmien biex jittrasponu 

bis-sħiħ id-Direttiva fis-sistemi tal-liġi nazzjonali tagħhom. 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) L-Artikolu 1 u l-Anness I sal-31 ta' 

Diċembru 2019; 

imħassar 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima A – ringiela 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Emissjonijiet nazzjonali totali skont il-

kategorija tas-sorsi 

imħassar 

- CH4  

Annwali, mill-2005 sas-sena ta' rappurtar 

nieqes 2 (X-2) 

 

15/02****  
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Ġustifikazzjoni 

Proposta biex il-metan jiġi inkluż fid-Direttiva mill-2030 tmur lil hinn mil-leġiżlazzjoni 

internazzjonali dwar il-klima eżistenti, u tikkawża piż regolatorju addizzjonali għall-

industrija u għall-Istati Membri mingħajr benefiċċju korrispondenti għall-ambjent. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima C – ringiela 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Emissjonijiet proġettati skont il-kategorija 

tas-sorsi aggregati 

imħassar 

- CH4  

15/03  

Ġustifikazzjoni 

Proposta biex il-metan jiġi inkluż fid-Direttiva mill-2030 tmur lil hinn mil-leġiżlazzjoni 

internazzjonali dwar il-klima eżistenti, u tikkawża piż regolatorju addizzjonali għall-

industrija u għall-Istati Membri mingħajr benefiċċju korrispondenti għall-ambjent. 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Anness II – Tabella a 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Tabella (a): Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit (SO2), ossidi tan-nitroġenu 

(NOx) u komposti volatili organiċi mhux metaniċi (NMVOC). Fjuwils mibjugħa, sena ta' bażi 2005.  

Stat 

Membru 
Tnaqqis ta' SO2 imqabbel 

mal-2005 
Tnaqqis ta' NOx imqabbel 

mal-2005 
Tnaqqis ta' NMVOC 

imqabbel mal-2005 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2029  

 Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2029 

 Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2029  

 Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Il-Belġju 43%  68% 41%  63% 21%  44% 
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Il-

Bulgarija 78%  

94% 

41%  

65% 

21%  

62% 

Ir-

Repubblika 

Ċeka 45%  

72% 

35%  

66% 

18%  

57% 

Id-

Danimarka 35%  

58% 

56%  

69% 

35%  

59% 

Il-

Ġermanja 21%  

53% 

39%  

69% 

13%  

43% 

L-Estonja 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Il-Greċja 74%  92% 31%  72% 54%  67% 

Spanja 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Franza 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Il-Kroazja 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

L-Irlanda 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

L-Italja 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Ċipru 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Latvja 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Il-Litwanja 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Il-

Lussembur

gu 34%  

44% 

43%  

79% 

29%  

58% 

L-Ungerija 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Malta 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Pajjiżi l-

Baxxi 28%  

59% 

45%  

68% 

8%  

34% 

Awstrija 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Il-Polonja 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Portugall 63%  77% 36%  71% 18%  46% 

Rumanija 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Slovenja 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Is-

Slovakkja 57%  

79% 

36%  

59% 

18%  

40% 

Il-

Finlandja 30%  

30% 

35%  

51% 

35%  

46% 

Żvezja 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Ir-Renju 

Unit 59%  

84% 

55%  

73% 

32%  

49% 
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UE28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

Emenda 

Tabella (a): Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit (SO2), ossidi tan-

nitroġenu (NOx) u komposti volatili organiċi mhux metaniċi (NMVOC). Fjuwils mibjugħa, sena 

ta' bażi 2005.  

Stat 

Membru 
Tnaqqis ta' SO2 imqabbel 

mal-2005  
Tnaqqis ta' NOx imqabbel 

mal-2005  
Tnaqqis ta' NMVOC 

imqabbel mal-2005  

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024  

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Il-Belġju 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

Il-

Bulgarija 78% 
91% 

94% 

41% 
62% 65% 

21% 61% 

62% 

Ir-

Repubblika 

Ċeka 45% 
68% 

72% 

35% 

61% 66% 

18% 55% 

57% 

Id-

Danimarka 35% 
56% 

58% 

56% 
65% 69% 

35% 59% 

59% 

Il-

Ġermanja 21% 
46% 

53% 

39% 
63% 69% 

13% 42% 

43% 

L-Estonja 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Il-Greċja 74% 
90% 

92% 31% 68% 72% 54% 68% 67% 

Spanja 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 

Franza 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Il-Kroazja 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

L-Irlanda 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

L-Italja 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 

Ċipru 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Latvja 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Il-Litwanja 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Il-

Lussembur

gu 34% 
44% 

44% 

43% 

73% 79% 

29% 58% 

58% 

L-Ungerija 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Malta 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 
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Pajjiżi l-

Baxxi 28% 
57% 

59% 

45% 
65% 68% 

8% 34% 

34% 

Awstrija 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Il-Polonja 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 

Portugall 63% 
79% 

77% 36% 72% 71% 18% 48% 46% 

Rumanija 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Slovenja 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 

Is-

Slovakkja 57% 
78% 

79% 

36% 
55% 59% 

18% 41% 

40% 

Il-

Finlandja 30% 
30% 

30% 

35% 
45% 51% 

35% 45% 

46% 

Żvezja 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Ir-Renju 

Unit 59% 
82% 

84% 

55% 
70% 73% 

32% 50% 

49% 

UE28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Ġustifikazzjoni 

Iċ-ċifri (limiti tal-emissjonijiet) huma meħuda mix-xenarju ta' għeluq tad-distakk ta' 75 % tal-

valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, li skont kemm il-valutazzjoni tal-impatt tal-

Kummissjoni kif ukoll il-valutazzjoni tal-impatt tal-Parlament Ewropew, hija l-iżjed għażla 

kosteffiċjenti.  

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Anness II – Tabella b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Tabella (b): Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-ammonijaka (NH3), għall-materja 

partikulata fina (PM2,5) u għall-metan (CH4). Fjuwils mibjugħa, sena ta' bażi 2005. 

Stat 

Membru 
Tnaqqis ta' NH3 imqabbel 

mal-2005  
Tnaqqis ta' PM2,5 imqabbel 

mal-2005  
Tnaqqis ta' CH4 

imqabbel mal-2005 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2029  

 Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2029 

 Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

 Għal 

kwalunk

we sena 

mill-2030 
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Il-Belġju 2%  16% 20%  47%  26% 

Il-Bulgarija 3%  10% 20%  64%  53% 

Ir-Repubblika 

Ċeka 7%  

35% 

17%  

51%  31% 

Id-Danimarka 24%  37% 33%  64%  24% 

Il-Ġermanja 5%  39% 26%  43%  39% 

L-Estonja 1%  8% 15%  52%  23% 

Il-Greċja 7%  26% 35%  72%  40% 

Spanja 3%  29% 15%  61%  34% 

Franza 4%  29% 27%  48%  25% 

Il-Kroazja 1%  24% 18%  66%  31% 

L-Irlanda 1%  7% 18%  35%  7% 

L-Italja 5%  26% 10%  45%  40% 

Ċipru 10%  18% 46%  72%  18% 

Latvja 1%  1% 16%  45%  37% 

Il-Litwanja 10%  10% 20%  54%  42% 

Il-

Lussemburgu 1%  

24% 

15%  

48%  27% 

L-Ungerija 10%  34% 13%  63%  55% 

Malta 4%  24% 25%  80%  32% 

Pajjiżi l-

Baxxi 13%  

25% 

37%  

38%  33% 

Awstrija 1%  19% 20%  55%  20% 

Il-Polonja 1%  26% 16%  40%  34% 

Portugall 7%  16% 15%  70%  29% 

Rumanija 13%  24% 28%  65%  26% 

Slovenja 1%  24% 25%  70%  28% 

Is-Slovakkja 15%  37% 36%  64%  41% 

Il-Finlandja 20%  20% 30%  39%  15% 

Żvezja 15%  17% 19%  30%  18% 

Ir-Renju Unit 8%  21% 30%  47%  41% 

UE28 6%  27% 22%  51%  33% 

Emenda 

Tabella (b): Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-ammonijaka (NH3), għall-materja 
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partikulata fina (PM2,5) u għall-merkurju (Hg). Fjuwils mibjugħa, sena ta' bażi 2005. 

Stat 

Membru 
Tnaqqis ta' NH3 imqabbel 

mal-2005  
Tnaqqis ta' PM2,5 imqabbel 

mal-2005  
Tnaqqis ta' Hg 

imqabbel mal-2005 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalu

nkwe 

sena 

mill-

2020 

sal-

2024 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2025 

sal-

2029 

Għal 

kwalun

kwe 

sena 

mill-

2030 

Għal 

kwalunkwe 

sena mill-

2020 sal-

2029 

Għal 

kwalunk

we sena 

mill-2030 

Il-Belġju 2% 16% 16% 20% 46% 47%   

Il-Bulgarija 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

Ir-Repubblika 

Ċeka 7% 35% 

35% 

17% 47% 

51%   

Id-Danimarka 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Il-Ġermanja 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

L-Estonja 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Il-Greċja 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

Spanja 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Franza 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Il-Kroazja 1% 31% 24% 18% 65% 66%   

L-Irlanda 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

L-Italja 5% 29% 26% 10% 42% 45%   

Ċipru 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Latvja 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Il-Litwanja 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Il-

Lussemburgu 1% 25% 

24% 

15% 47% 

48%   

L-Ungerija 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Malta 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Pajjiżi l-

Baxxi 13% 24% 

25% 

37% 38% 

38%   

Awstrija 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Il-Polonja 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Portugall 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

Rumanija 13% 29% 24% 28% 61% 65%   
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Slovenja 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Is-Slovakkja 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Il-Finlandja 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Żvezja 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Ir-Renju Unit 8% 22% 21% 30% 47% 47%   

UE28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   

Ġustifikazzjoni 

Iċ-ċifri (limiti tal-emissjonijiet) huma meħuda mix-xenarju ta' għeluq tad-distakk ta' 75 % tal-

valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, li skont kemm il-valutazzjoni tal-impatt tal-

Kummissjoni kif ukoll il-valutazzjoni tal-impatt tal-Parlament Ewropew, hija l-iżjed għażla 

kosteffiċjenti. 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Anness III – Parti 1 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

IL-MIŻURI LI JISTGĦU JIĠU INKLUŻI 

FIL-PROGRAMM NAZZJONALI 

GĦALL-KONTROLL TAT-TNIĠĠIS 

TAL-ARJA 

IL-MIŻURI LI GĦANDHOM JIĠU 

INKLUŻI FIL-PROGRAMM 

NAZZJONALI GĦALL-KONTROLL 

TAT-TNIĠĠIS TAL-ARJA 

Ġustifikazzjoni 

F'każ li s-settur agrikolu ma jikkontribwixxix għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, is-setturi l-oħra 

tal-ekonomija, inklużi l-industrija u s-settur tal-enerġija jkunu meħtieġa jimplimentaw miżuri 

iżjed għaljin biex jiksbu l-istess objettivi ambjentali. 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Anness III – Parti 1 – Taqsima A – punt 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

kodiċi nazzjonali konsultattiv ta' prattika 

agrikola tajba għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

tal-ammonijaka, fuq il-bażi tal-UNECE 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

kodiċi nazzjonali konsultattiv ta' prattika 

agrikola tajba għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

tal-ammonijaka, fuq il-bażi tal-UNECE 
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Framework Code for Good Agricultural 

Practice for Reducing Ammonia Emissions 

tal-20013, li għandu jkopri ta' mill-inqas 

dawn it-temi:  

Framework Code for Good Agricultural 

Practice for Reducing Ammonia Emissions 

tal-20013. Il-kodiċi nazzjonali konsultattiv 

jista' jinkludi dawn it-temi:  

__________________ __________________ 

(3) Id-Deċiżjoni ECE/EB.AIR/75, paragrafu 

28a  

(3) Id-Deċiżjoni ECE/EB.AIR/75, 

paragrafu 28a  

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-Istati Membri jkunu jistgħu jsibu l-aktar miżuri kosteffikaċi huma stess. 

Din l-emenda tagħti aktar flessibbiltà. 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Anness III – Parti 1 – Taqsima A – punt 3 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom inaqqsu l-

emissjonijiet tal-ammonijaka mill-

fertilizzanti inorganiċi billi jużaw il-metodi 

li ġejjin: 

3. L-Istati Membri għandhom, skont il-

ħtieġa, fid-dawl tal-impenji nazzjonali fl-

Anness II, inaqqsu l-emissjonijiet tal-

ammonijaka mill-fertilizzanti inorganiċi 

billi jużaw il-metodi li ġejjin: 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-Istati Membri jkunu jistgħu jsibu l-aktar miżuri kosteffikaċi huma stess. 

Din l-emenda tagħti aktar flessibbiltà. 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Anness V – punt 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

n-netwerk tas-siti tal-monitoraġġ tagħhom 

huma rappreżentattivi tal-ilma frisk, 

naturali u seminaturali tagħhom, kif ukoll 

tat-tipi tal-ekosistemi tal-foresti.  

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

n-netwerk tas-siti tal-monitoraġġ tagħhom 

huma rappreżentattivi tal-ilma frisk, 

naturali u tat-tipi ta' ekosistemi 

seminaturali tagħhom. 
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Ġustifikazzjoni 

L-ekosistemi tal-foresti huma diġà inklużi fit-tipi ta' ekosistemi naturali u seminaturali. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI 

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis ta' 

emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u li temenda d-Direttiva 2003/35/KE 

(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Jan Huitema 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Sfond - il-proposta tal-Kummissjoni 

Din il-proposta għal Direttiva dwar it-tnaqqis ta’ emissjonijiet nazzjonali ta’ ċerti sustanzi li 

jniġġsu fl-arja għandha l-għan li “dawn ir-rekwiżiti jiġu riveduti u aġġornati sabiex jiġu 

indirizzati r-riskji sinifikanti għas-saħħa u l-impatti ambjentali li joħloq it-tniġġis tal-arja fl-

Unjoni li għadhom ma ġewx solvuti, u li l-liġijiet tal-Unjoni jiġu allinjati mal-impenji 

internazzjonali l-ġodda wara li ssir reviżjoni tal-Protokoll ta’ Gothenburg fl-2012”. Hija 

tħassar u tissostitwixxi d-Direttiva preċedenti.  

It-tnaqqis tal-impatt meħtieġ huwa stipulat fil-Komunikazzjoni “Programm għall-Arja Nadifa 

għall-Ewropa”1. Il-Kummissjoni tiddikjara li l-impenji l-ġodda għat-tnaqqis għall-2030 

stabbiliti fid-Direttiva proposta huma mfassla biex jimplimentaw it-tnaqqis tal-impatti tal-

kwalità tal-arja sal-2030 stabbilit f’dik il-Komunikazzjoni.  

Il-proposta tistabbilixxi impenji nazzjonali ġodda għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet applikabbli 

mill-2020 u l-2030 għal SO2, NOx, NMVOC, NH3, materja partikulata fina (PM 2,5) u l-

metan (CH4), kif ukoll livelli intermedji ta’ emissjonijiet għas-sena 2025. Barra minn hekk, 

fl-2025 l-Istati Membri għandhom jillimitaw l-emissjonijiet annwali tagħhom ta’ dawk is-

sustanzi li jniġġsu għal-livelli definiti fuq il-bażi ta’ perkors ta' tnaqqis lineari, sakemm dan 

ma jkunx jeħtieġ miżuri li jinvolvu spejjeż sproporzjonati.  

L-Istati Membri huma meħtieġa jadottaw il-programmi nazzjonali tagħhom għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja (NAPCPs) li jiddeskrivu kif għandhom jintlaħqu l-impenji tagħhom għat-

                                                 
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill “Programm għall-Arja Nadifa għall-

Ewropa”, COM(2013) 918 
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tnaqqis; għandhom jimmonitorjaw ukoll, fejn possibbli, l-impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja 

fuq l-ekosistemi fl-ilma u dawk fuq l-art. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Ir-rapporteur għandu żewġ punti ewlenin ta’ tħassib: 

1) L-inklużjoni tal-impenji tat-tnaqqis tal-metan fid-Direttiva NEC toħloq il-problemi għas-

settur agrikolu. Il-metan huwa gass serra (GHG), li huwa diġà kopert mid-Deċiżjoni dwar il-

Kondiviżjoni tal-Isforzi (Deċiżjoni 406/2009/KE) fil-qafas tal-pakkett tal-UE dwar il-Klima u 

l-Enerġija. L-impenji għat-tnaqqis tal-metan fl-NEC se jwasslu għal regolazzjoni żejda u għal 

limitazzjoni tal-flessibbiltà offruta lill-Istati Membri fid-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-

Isforzi. Barra minn hekk, għandhom jitqiesu wkoll il-kompromessi mat-trattament xieraq tal-

annimali. Għal dawn il-finijiet, ir-rapporteur inkluda emenda biex il-metan jitħassar mid-

Direttiva NEC.  

2) L-inklużjoni tal-impenji tat-tnaqqis ta' ammont eċċessiv ta' ammonijaka fid-Direttiva NEC 

toħloq il-problemi wkoll għas-settur agrikolu. Għandu jiġi mfakkar li, mill-1990, l-

emissjonijiet tal-ammonijaka fl-UE tnaqqsu bi kważi 30 %1. Fid-determinazzjoni tal-livelli 

massimi ta’ emissjonijiet ta’ ammonijaka, sforzi preċedenti li saru mill-Istati Membri biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-ammonijaka għandhom, għalhekk, jiġu rikonoxxuti sabiex 

jittieħed kont tat-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-investimenti li diġà saru u sabiex dawk li bdew 

kmieni ma jaqtgħux qalbhom milli jieħdu azzjoni ulterjuri. Madankollu, l-impenji għat-

tnaqqis ta’ emissjonijiet tal-ammonijaka stabbiliti f’din id-Direttiva għall-2030 huma 

eċċessivi wisq. 

Għalhekk, ir-rapporteur inkluda emenda li tħassar l-impenji ta’ tnaqqis tal-ammonijaka tal-

2030 mill-Anness II. 

Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tista’, minflok, tressaq proposta li jkun fiha impenji ta’ tnaqqis 

tal-ammonijaka riveduti, b’kont meħud ta’ miri li jistgħu jintlaħqu għal Stati Membri 

differenti, kif ukoll kundizzjonijiet indaqs. 

Kwistjonijiet oħra 

 Għandu jiġi rikonoxxut li l-komunità tal-biedja tikkontribwixxi għall-beni pubbliċi li 

jmorru lil hinn mill-produzzjoni tal-ikel u li m’għandhom l-ebda valur tas-suq dirett, bħal 

kwistjonijiet ambjentali u klimatiċi.  

 Huwa kruċjali li jiġu enfasizzati s-sinerġiji eżistenti fi ħdan il-qafas leġiżlattiv Ewropew 

għall-protezzjoni ambjentali. Għandu jitqies it-tnaqqis tal-ammonijaka li nkiseb permezz 

ta’ miżuri ta’ politika differenti tal-UE bħad-Direttiva dwar in-Nitrati u l-

implimentazzjoni ta’ politiki nazzjonali biex inaqqsu d-depożizzjoni tal-ammonijaka 

f’żoni ta’ Natura 2000 li jikkonċernaw id-Direttiva dwar l-Għasafar u dwar il-Ħabitat. 

 Barra minn hekk, l-ammonijaka għandha tiġi eżentata mill-miri intermedji stabbiliti għall-

2025. Dawn il-miri intermedji jipprojbixxu l-flessibbiltà tal-miżuri li qegħdin jieħdu l-

                                                 
1 Ara l-fuljett tal-Eurostat dwar l-Istatistika tal-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd tal-2013, p. 115-121. 
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Istati Membri, minbarra li hemm differenza ta’ prevedibbiltà rigward il-kisba ta’ miri bejn 

l-Istati Membri u s-setturi. 

 Ir-rapporteur jaqbel li l-impatti fuq l-impriżi agrikoli żgħar u mikroimpriżi agrikoli 

għandhom jiġu kkunsidrati, iżda huwa jikkunsidra wkoll li dan m’għandux jipperikola l-

kundizzjonijiet ekwi. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 

Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex iqis l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Is-seba’ Programm ta’ Azzjoni 

Ambjentali18 jikkonferma l-objettiv tal-

Unjoni tul perjodu ta’ żmien twil rigward 

il-politika dwar l-arja, li jintlaħqu livelli ta’ 

kwalità tal-arja li ma jagħtux lok għal 

impatti negattivi fuq u riskji sinifikanti 

għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u 

jitlob, għal dak l-għan, li jkun hemm 

konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni attwali 

tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, miri u 

azzjonijiet strateġiċi għal wara l-2020, 

sforzi msaħħa f’oqsma fejn il-popolazzjoni 

u l-ekosistemi jinsabu esposti għal livelli 

għolja ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja, u 

sinerġiji msaħħa bejn il-leġiżlazzjoni dwar 

il-kwalità tal-arja u l-objettivi tal-politika 

tal-Unjoni stipulati b’mod partikolari fir-

rigward tat-tibdil fil-klima u tal-

bijodiversità. 

(2) Is-seba’ Programm ta’ Azzjoni 

Ambjentali18 jikkonferma l-objettiv tal-

Unjoni tul perjodu ta’ żmien twil rigward 

il-politika dwar l-arja, li jintlaħqu livelli ta’ 

kwalità tal-arja li ma jagħtux lok għal 

impatti negattivi fuq u riskji sinifikanti 

għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u 

jitlob, għal dak l-għan, li jkun hemm 

konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni attwali 

tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, miri u 

azzjonijiet strateġiċi għal wara l-2020, 

sforzi msaħħa f’oqsma fejn il-popolazzjoni 

u l-ekosistemi jinsabu esposti għal livelli 

għolja ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja, u 

sinerġiji msaħħa bejn il-leġiżlazzjoni dwar 

il-kwalità tal-arja u l-objettivi tal-politika 

tal-Unjoni stipulati b’mod partikolari fir-

rigward tat-tibdil fil-klima u tal-

bijodiversità. Il-Politika Agrikola Komuni 

(PAK) għall-perjodu 2014-2020 toffri l-

possibbiltà lill-Istati Membri biex 

jikkontribwixxu għall-kwalità tal-arja 

b’miżuri speċifiċi. Evalwazzjoni fil-

ġejjieni se tipprovdi fehim aħjar tal-effetti 

ta’ dawn il-miżuri. 
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––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

18 Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm 

Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni 

sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-

pjaneta tagħna", COM (2012) 710, 

29.11.2012. 

18 Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ 

Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali 

ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 

“Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta 

tagħna” (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171). 

Ġustifikazzjoni 

Il-kontribut tal-agrikoltura għall-kwalità tal-arja permezz ta’ miżuri bbażati fuq il-PAK il-

ġdida, b’mod partikolari miżuri fil-kuntest tal-ekoloġizzazzjoni, għandhom jittieħdu in 

kunsiderazzjoni għall-evalwazzjoni tal-impatt tal-agrikoltura fuq il-kwalità tal-arja. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Rigward is-sena 2020 u s-snin ta' wara, 

il-Protokoll rivedut ta' Gothenburg li ġie 

aċċettat mill-Kunsill fid-Deċiżjoni 

[xxxx/xxxx/EU]20 jistipula impenji ġodda 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u jieħu s-sena 

2005 bħala s-sena bażi, għal kull parti fir-

rigward ta' SO2, NOx, NH3, NMVOC u 

għall-materja partikulata fina (PM2,5), 

jippromwovi tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

karbonju iswed u jitlob li jkun hemm ġbir u 

żamma ta' informazzjoni dwar l-effetti 

negattivi ta' konċentrazzjonijiet u 

depożizzjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja 

fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u l-

parteċipazzjoni fil-programmi orjentati lejn 

l-effetti skont il-Konvenzjoni LRTAP. 

(5) Rigward is-sena 2020 u s-snin ta' wara, 

il-Protokoll rivedut ta' Gothenburg li ġie 

aċċettat mill-Kunsill fid-Deċiżjoni 

[xxxx/xxxx/EU]20 jistipula impenji ġodda 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u jieħu s-sena 

2005 bħala s-sena bażi, għal kull parti fir-

rigward ta' SO2, NOx, NH3, NMVOC u 

għall-materja partikulata fina (PM2,5), 

jippromwovi tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

karbonju iswed u jitlob li jkun hemm ġbir u 

żamma ta' informazzjoni dwar l-effetti 

negattivi ta' konċentrazzjonijiet u 

depożizzjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja 

fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u l-

parteċipazzjoni fil-programmi orjentati lejn 

l-effetti skont il-Konvenzjoni LRTAP. 

Madankollu, ir-ratifika tal-Protokoll 

rivedut ta’ Gothenburg għadha pendenti 

fil-Parlament Ewropew, il-Kunsill u 

għadd ta’ Stati Membri. 

__________________ __________________ 

20 Id-Deċiżjoni 2013/xxxx/EU tal-Kunsill 

dwar l-aċċettazzjoni tal-Emenda għall-

Protokoll tal-1999 għall-Protokoll għall-

20 Id-Deċiżjoni 2013/xxxx/EU tal-Kunsill 

dwar l-aċċettazzjoni tal-Emenda għall-

Protokoll tal-1999 għall-Protokoll għall-
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Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis 

Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila 

sabiex titnaqqas l-Aċidifikazzjoni, l-

Ewtrofikazzjoni u l-Ożonu Troposferiku 

(ĠU L.. p,). 

Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis 

Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila 

sabiex titnaqqas l-Aċidifikazzjoni, l-

Ewtrofikazzjoni u l-Ożonu Troposferiku 

(ĠU L.. p,). 

Ġustifikazzjoni 

Ir-ratifika tal-emenda għall-Protokoll ta’ Gothenburg hija pendenti fil-Parlament, il-Kunsill u 

għadd ta’ Stati Membri. Il-Parlament huwa koleġiżlatur ugwali dwar kwistjonijiet taħt il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja, u għalhekk għandu d-dritt li jemenda jew jirrifjuta 

kwalunkwe parti ta’ proposti tal-Kummissjoni, inklużi elementi rigward il-possibilità ta’ 

implimentazzjoni ta’ ftehimiet internazzjonali, li għalih il-Parlament qed jintalab jagħti l-

approvazzjoni tiegħu. Il-Parlament irid ikun jaf ukoll il-maġġoranza eżatta meħtieġa biex 

issir ir-ratifika. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-komunità tal-biedja 

tikkontribwixxi għall-beni pubbliċi li 

jmorru lil hinn mill-produzzjoni tal-ikel u 

li m’għandhom l-ebda valur tas-suq dirett, 

bħal għanijiet ambjentali u klimatiċi. 

F’dan ir-rigward, il-bdiewa għandhom 

jiġu rikonoxxuti u ppremjati fi ħdan il-

PAK għall-isforzi tagħhom li 

jikkontribwixxu biex inaqqsu l-

emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu 

stabbiliti f’din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kontribut tal-bdiewa biex jiġu preservati l-beni pubbliċi, bħall-kwalità tal-arja, għandu jiġi 

rikonoxxut u ppremjat, bħal fi skemi ta’ ċertifikazzjoni. 

 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8b (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8b) Bwar permanenti u temporanji 

madwar l-Unjoni, li huma miżmuma bl-

isforzi tal-komunità tal-biedja u l-bhejjem 

li jirgħu tagħha, għandhom rwol 

importanti fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-

klima, minħabba l-fatt li l-bwar huma 

fatturi ewlenin ta’ sekwestru tal-

karbonju.1 a 

 __________________ 

 1 a Ara Conant, R.T. (2010). Sfidi u 

opportunitajiet għas-sekwestru tal-

karbonju f’sistemi ta’ bwar. Rapport 

tekniku dwar il-ġestjoni tal-bwar u l-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Ġestjoni 

integrata tal-uċuħ tar-raba’, 10, 20ff. 

(Rapport tekniku ppreparat għad-

Diviżjoni tal-Produzzjoni u l-Protezzjoni 

tal-Pjanti tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-

Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti 

(FAO).) 

Ġustifikazzjoni 

L-inħawi koperti bil-ħaxix tal-Unjoni Ewropea huma fattur ewlieni fil-ġlieda kontra t-tibdil 

fil-klima, peress li jikkostitwixxu l-kategorija prinċipali ta' "assorbituri tal-karbonju" fit-

territorju tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8c) Il-bdiewa u l-art agrikola tal-Unjoni 

jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-għanijiet 

ambjentali u tal-kwalità tal-arja sa ċertu 

punt. Il-bdiewa għandhom jitħallsu b'mod 

xieraq fi ħdan il-PAK kemm għall-isforzi 

attwali tagħhom kif ukoll dawk futuri 

f'dan ir-rigward. 
 



 

PE551.932v02-00 114/146 RR\1071114MT.doc 

MT 

Ġustifikazzjoni 

Il-kontribut tal-agrikoltura fil-kisba tal-objettivi ambjentali u tal-kwalità tal-arja għandu jkun 

rikonoxxut kif xieraq u bi ħlas. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

għall-2020 u l-2030. Sabiex jiġi żgurat li 

jkun hemm progress li jista’ jintwera favur 

l-ilħiq tal-impenji għall-2030, l-Istati 

Membri għandhom jilħqu livelli ta’ 

emissjonijiet intermedji fl-2025, stabbiliti 

fuq il-bażi ta’ perkors lineari bejn il-livelli 

tal-emissjonijiet tagħhom għall-2020 u 

dawk definiti mill-impenji għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet għall-2030, sakemm dan ma 

jinvolvix spejjeż sproporzjonati. Meta l-

emissjonijiet għall-2025 ma jkunux jistgħu 

jiġu limitati b'dan il-mod, l-Istati Membri 

għandhom jispjegaw ir-raġunijiet tagħhom 

fir-rapporti tagħhom ippreżentati skont din 

id-Direttiva. 

 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

għall-2020 u l-2030. Sabiex jiġi żgurat li 

jkun hemm progress li jista’ jintwera favur 

l-ilħiq tal-impenji għall-2030, l-Istati 

Membri għandhom, fejn applikabbli, 

jilħqu livelli ta’ emissjonijiet intermedji fl-

2025, stabbiliti fuq il-bażi ta’ perkors 

lineari bejn il-livelli tal-emissjonijiet 

tagħhom għall-2020 u dawk definiti mill-

impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

għall-2030, sakemm dan ma jinvolvix 

spejjeż sproporzjonati. Meta l-emissjonijiet 

għall-2025 ma jkunux jistgħu jiġu limitati 

b'dan il-mod, l-Istati Membri għandhom 

jispjegaw ir-raġunijiet tagħhom fir-rapporti 

tagħhom ippreżentati skont din id-

Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tqis l-emenda li tħassar l-impenji tat-tnaqqis tal-ammonijaka mid-

dispożizzjonijiet dwar livelli ta’ emissjonijiet intermedji. Barra minn hekk, it-tnaqqis fl-

emissjonijiet tal-ammonijaka mhux mistenni li jkun lineari maż-żmien. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (9a) Mill-1990 l-emissjonijiet tal-NH3 fl-

UE tnaqqsu bi kważi 30%1a. Fid-

determinazzjoni tal-livelli massimi ta' 

emissjonijiet ta’ NH3, sforzi preċedenti li 

saru miż-żewġ Stati Membri kif ukoll mis-

settur agrikolu fl-Unjoni b'mod ġenerali 

biex jitnaqqas l-NH3 għandhom, 

għalhekk, jiġu rikonoxxuti. Għandhom 

jiġu kkunsidrati wkoll il-kompromessi tat-

trattament xieraq tal-annimali, bħalma 

huma stalel miftuħa u mergħat li, 

minkejja li jinvolvu aktar emissjonijiet 

minn stalel magħluqa, jiggarantixxu 

standards ogħla tat-trattament xieraq tal-

annimali.  
 ______________ 

 1 a Ara Eurostat (2013). Statistika dwar l-

agrikultura, il-foresterija u s-sajd. Edizzjoni tal-

2013. Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-

Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 119. 

Ġustifikazzjoni 

Il-linja ta' referenza tas-settur tal-biedja hi li ma tibdiex minn żero. Fi kwalunkwe politika 

futura dwar il-kwalità tal-arja, it-tnaqqis diġà miksub minn bdiewa (u bi spiża għas-settur) 

għandhom jiġu rikonoxxuti sabiex jiġi evitat l-iskoraġġiment ta' azzjoni bikrija jew ulterjuri. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9b (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (9b) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

ekwi madwar l-Unjoni, it-tnaqqis tal-NH3 

fl-arja li nkiseb minn diversi miżuri ta' 

politika tal-Unjoni bħad-Direttiva tal-

Kunsill 91/676/KEE1a u l-

implimentazzjoni ta' politiċi nazzjonali 

biex titnaqqas id-depożizzjoni tal-NH3 

f'żoni ta' Natura 2000, abbażi tad-

Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE1b, għandu 
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jitqies fil-kuntest tal-programmi ta' 

kontroll nazzjonali stabbiliti f'din id-

Direttiva. 

 ___________________ 

 1a Direttiva tal-Kunsill tat- 12 ta’ 

Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-

ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati 

minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 

31.12.1991, p. 1).  

 1b Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-

21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 

tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora 

selvaġġa (ĠU L 59, 8.3.1996, p. 63). 

Ġustifikazzjoni 

Mill-perspettiva ta' regolazzjoni mtejba, huwa kruċjali li jiġu enfasizzati s-sinerġiji eżistenti fi 

ħdan il-qafas leġiżlattiv Ewropew għall-protezzjoni ambjentali. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod 

kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom ikunu intitolati li jikkunsidraw 

tnaqqis ta' emissjonijiet minn traffiku 

marittimu internazzjonali jekk l-

emissjonijiet minn dak is-settur ikunu aktar 

baxxi mil-livelli ta' emissjonijiet li kieku 

jirriżultaw minn konformità mal-istandards 

tal-liġijiet tal-Unjoni, inklużi l-limiti tal-

kubrit għall-fjuwils stabbiliti fid-Direttiva 

1999/32/KE tal-Kunsill21. L-Istati Membri 

għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li 

jilħqu l-impenji tagħhom u l-livelli 

intermedji ta' emissjoni rigward il-metanu 

(CH4) b'mod konġunt, u li jagħmlu użu 

mid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex 

jagħmlu hekk22. Għall-iskop tal-verifika 

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod 

kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom ikunu intitolati li jikkunsidraw 

tnaqqis ta' emissjonijiet minn traffiku 

marittimu internazzjonali jekk l-

emissjonijiet minn dak is-settur ikunu aktar 

baxxi mil-livelli ta' emissjonijiet li kieku 

jirriżultaw minn konformità mal-istandards 

tal-liġijiet tal-Unjoni, inklużi l-limiti tal-

kubrit għall-fjuwils stabbiliti fid-Direttiva 

1999/32/KE tal-Kunsill21. Għall-iskop tal-

verifika tal-konformità mal-livelli 

nazzjonali massimi tagħhom tal-

emissjonijiet, mal-impenji tagħhom għat-

tnaqqis ta’ emissjonijiet u mal-livelli 

intermedji ta' emissjoni, l-Istati Membri 

jistgħu jaġġustaw l-inventarji nazzjonali 

tagħhom tal-emissjonijiet fid-dawl ta’ 
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tal-konformità mal-livelli nazzjonali 

massimi tagħhom tal-emissjonijiet, mal-

impenji tagħhom għat-tnaqqis ta’ 

emissjonijiet u mal-livelli intermedji ta' 

emissjoni, l-Istati Membri jistgħu 

jaġġustaw l-inventarji nazzjonali tagħhom 

tal-emissjonijiet fid-dawl ta’ għarfien 

xjentifiku u metodoloġiji mtejba dwar l-

emissjonijiet. Il-Kummissjoni tista’ 

toġġezzjona kontra l-użu minn Stat 

Membru ta’ kwalunkwe waħda minn dawn 

il-flessibilitajiet jekk il-kundizzjonijiet 

stabbiliti f’din id-Direttiva ma jiġux 

issodisfati. 

għarfien xjentifiku u metodoloġiji mtejba 

dwar l-emissjonijiet. Il-Kummissjoni tista’ 

toġġezzjona kontra l-użu minn Stat 

Membru ta’ kwalunkwe waħda minn dawn 

il-flessibilitajiet jekk il-kundizzjonijiet 

stabbiliti f’din id-Direttiva ma jiġux 

issodisfati. 

_______________________ _____________________ 

21 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis fil-

kontenut tal-kubrit f′ċerti karburanti 

likwidi u li temenda d-Direttiva 93/12/KEE 

(ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13). 

21 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis fil-

kontenut tal-kubrit f′ċerti karburanti 

likwidi u li temenda d-Direttiva 93/12/KEE 

(ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13). 

22 Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 

ta’ April 2009 dwar l-isforz tal-Istati 

Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet 

tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-

impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 

(ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136). 

 

Ġustifikazzjoni 

L-inklużjoni ta' impenji għat-tnaqqis tal-metan fid-Direttiva NEC tillimita l-flessibbiltà offruta 

fid-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (id-Deċiżjoni 406/2009/KE) biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra, u tikkawża regolamentazzjoni żejda, filwaqt li jitqies li l-

metan huwa gass serra li l-emissjonijiet tiegħu huma diġà koperti bid-Deċiżjoni 406/2009/KE 

fil-qafas tal-politika Ewropea dwar il-klima u l-enerġija. Barra minn hekk, miżuri li jkomplu 

jnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan jkollhom effett fuq it-trattament xieraq tal-annimali. 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li 

jilħqu r-rekwiżiti tagħhom għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet u l-livelli intermedji ta' 

emissjoni tagħhom, u biex jagħtu kontribut 

effettiv lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni 

dwar il-kwalità tal-arja. Għal dan l-għan, l-

Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet f’żoni u 

f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati 

minn konċentrazzjonijiet eċċessiv ta’ 

sustanzi li jniġġsu l-arja u/jew f’dawk li 

jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għat-

tniġġis tal-arja f'żoni u 

f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f’pajjiżi 

ġirien. Għal dak l-għan, il-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni b’suċċess tal-pjanijiet 

dwar il-kwalità tal-arja ppromulgati skont 

l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23 

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja li jqis il-ħtiġijiet 

varji li jikkontribwixxu għaż-żieda tal-

emissjonijiet antropoġeniċi ta’ gassijiet 

b’effett ta’ serra, filwaqt li jagħmel 

distinzjoni bejn l-emissjonijiet industrijali 

u agrikoli, bil-ħsieb li jilħqu r-rekwiżiti 

tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-

livelli intermedji ta' emissjoni tagħhom, u 

biex jagħtu kontribut effettiv lejn il-kisba 

tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-

arja. Għal dan l-għan, l-Istati Membri 

għandhom iqisu l-ħtieġa li jitnaqqsu l-

emissjonijiet f’żoni u f'agglomerazzjonijiet 

li huma affettwati minn konċentrazzjonijiet 

eċċessiv ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja u/jew 

f’dawk li jikkontribwixxu b’mod 

sinifikanti għat-tniġġis tal-arja f'żoni u 

f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f’pajjiżi 

ġirien. Għal dak l-għan, il-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni b’suċċess tal-pjanijiet 

dwar il-kwalità tal-arja ppromulgati skont 

l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23 

__________________ __________________ 

23 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 

2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u 

arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 

2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u 

arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-

arja ta' NH3 u PM2,5 mill-kontributuri 

ewlenin, il-programmi nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom 

jinkludu miżuri li japplikaw għas-settur 

agrikolu. L-Istati Membri għandu jkollhom 

id-dritt li jimplimentaw miżuri oħra apparti 

dawk stipulati f’din id-Direttiva, li għandu 

jkollhom livell ekwivalenti ta’ prestazzjoni 

ambjentali minħabba ċirkustanzi nazzjonali 

speċifiċi. 

(13) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-

arja ta' NH3 u PM2,5 mill-kontributuri 

ewlenin, il-programmi nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom 

jinkludu miżuri li japplikaw għas-settur 

agrikolu. Dawk il-miżuri għandhom ikunu 

kosteffiċjenti, ibbażati fuq data miksuba 

xjentifikament u konklużjonijiet xjentifiċi 

filwaqt li jitqiesu l-progress xjentifiku u 

miżuri preċedenti li diġà ġew implimentati 

mill-Istati Membri. L-iżvilupp ta' linji 

gwida dwar prattika agrikola tajba għall-

użu tal-NH3 , li għandhom jiġu skambjati 

fil-livell tal-Unjoni, ikun favorevoli wkoll 

biex isir sforz biex jitnaqqsu dawn l-

emissjonijiet. L-Istati Membri għandu 

jkollhom id-dritt li jimplimentaw miżuri 

oħra apparti dawk stipulati f’din id-

Direttiva, li għandu jkollhom livell 

ekwivalenti ta’ prestazzjoni ambjentali 

minħabba ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi. 

Ġustifikazzjoni 

L-emissjonijiet tal-ammonijaka mis-settur agrikolu huma soġġetti għal proċessi bijoloġiċi. 

Għalhekk dawn l-emissjonijiet ma jistgħux jiġu evitati kompletament. Strateġiji bbażati fuq ix-

xjenza għat-tnaqqis ulterjuri ta' dawn l-emissjonijiet huma importanti ħafna. Hemm diversi 

approċċi biex jitnaqqsu iktar l-emissjonijiet tal-ammonijaka mis-settur agrikolu. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex tiġi vvalutata l-effettività tal-

impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva, l-

Istati Membri għandhom ukoll 

jimmonitorjaw, fejn prattikabbli, l-effetti 

ta’ dan it-tnaqqis f’ekosistemi terrestri u 

akkwatiċi, b'konformità mal-linji gwida 

(18) Sabiex tiġi vvalutata l-effettività tal-

impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva, l-

Istati Membri għandhom ukoll 

jimmonitorjaw, fejn applikabbli u 

prattikabbli, l-effetti ta’ dan it-tnaqqis 

f’ekosistemi terrestri u akkwatiċi, 
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stabbiliti f'livell internazzjonali, u 

jirrappurtaw dawn l-effetti. 

 

b'konformità mal-linji gwida stabbiliti 

f'livell internazzjonali, u jirrappurtaw dawn 

l-effetti. 

Ġustifikazzjoni 

Mil-lat tar-regolamentazzjoni aħjar, hija meħtieġa koerenza fi ħdan il-qafas leġiżlattiv 

Ewropew għall-ħarsien tal-ambjent, fejn hija applikabbli kif ukoll prattikabbli. 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi, is-

setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 

290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-

linji gwida dwar ir-rappurtar stabbiliti fl-

Anness I, fil-Parti 1 tal-Anness III u fl-

Annessi IV u V, sabiex dawn jiġu adattati 

għall-progress tekniku. Huwa ta’ 

importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 

tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 

tipprepara u tfassal atti delegat, għandha 

tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 

xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

(21) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi, is-

setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 

290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-

linji gwida dwar ir-rappurtar stabbiliti fl-

Anness I, fil-Parti 1 tal-Anness III u fl-

Annessi IV u V, sabiex dawn jiġu adattati 

għall-progress tekniku. Huwa ta’ 

importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma preparatorja tagħha, partikolarment 

ma' esperti u rappreżentanti tad-diversi 

setturi u l-assoċjazzjonijiet soċjali. Il-

Kummissjoni, meta tkun qed tipprepara u 

tfassal atti delegat, għandha tiżgura 

trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 

tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Suġġett L-għan tad-Direttiva 

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. 

L-għan ta' din id-Direttiva hu li tillimita l-

emissjonijiet atmosferiċi ta' sustanzi 

sustanzi li jniġġsu li jagħmlu l-ħsara u 

huma aċidifikanti u ewtrofikanti, ċerti 

sustani li jniġġsu l-arja li jiffurmaw l-

ożonu, materja primarja f’forma ta’ 

partikuli, prekursuri ta’ materja sekondarja 

f’forma ta’ partikuli u sustanzi oħra li 

jniġġsu l-arja sabiex b’mod effettiv jiġu 

protetti s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent 

fl-Unjoni kontra r-riskji tal-effetti ħżiena 

ta' sustanzi li jniġġsu l-arja, billi jintlaħaq 

l-objettiv fit-tul li ma jinqabżux il-linji 

gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-

Saħħa għall-kwalità tal-arja u lanqas 

jinqabżu l-livelli u l-piżijiet kritiċi għall-

protezzjoni tal-ambjent, billi tistabbilixxi 

impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta’ 

emissjonijiet għas-snin 2020 u 2030. Dan 

jeħtieġ 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. 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta ma tispjegax l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jikkorrispondi għall-Artikolu 1 

ta’ din id-Direttiva dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet (2001/81/KE). Filwaqt 

li l-għan huwa msemmi fil-premessa 7 tad-daħla tal-proposta, għandha wkoll tkun miktuba 

f’test legalment vinkolanti. L-objettiv propost hawnhekk huwa konsistenti ma’ dak li diġà ġie 

adottat mill-UE f’din id-Direttiva dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet u fis-7 

Programm ta’ Azzjoni Ambjentali. 

 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. "prekursuri tal-ożonu" tfisser ossidi tan-

nitroġenu, komposti volatili organiċi mhux 

metaniċi, metan u monossidu tal-

karbonju; 

2. "prekursuri tal-ożonu" tfisser ossidi tan-

nitroġenu u komposti volatili organiċi 

mhux metaniċi; 

Ġustifikazzjoni 

F’konformità mal-emendi 9, 19, 20 tar-rapporteur u l-emenda preċedenti dwar l-Artikolu 1, 

il-limitu tal-emissjonijiet tal-metan jitħassar mill-proposta. Għaldaqstant, il-metan u, bl-istess 

mod, il-monossidu tal-karbonju (li mhumiex indirizzati f’din il-proposta) m’għandhomx 

jinżammu f’dan il-paragrafu. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 12a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 12a. "Politiki tal-UE dwar it-tnaqqis mis-

sors tat-tniġġis tal-arja" tfisser 

Regolamenti jew Direttivi li, 

irrispettivament mill-obbligi stabbiliti 

f'dawk ir-Regolamenti jew Direttivi, 

ikollhom bħala għan, kemm parzjali kif 

ukoll mhux parzjali, it-tnaqqis tal-

emissjonijiet tad-diossidu tal-kubrit (SO2), 

tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx), tal-

komposti organiċi volatili mhux metaniċi 

(NMVOC), tal-ammonijaka (NH3), tal-

materja partikulata (PM2,5) u l-metan 

(CH4), billi jittieħdu miżuri ta' 

mitigazzjoni fis-sors, inkluż tal-inqas, iżda 

mhux esklużivament, it-tnaqqis tal-

emissjonijiet miksub minn: 
 

 - Id-Direttiva 94/63/KE1a; 

 - Id-Direttiva 97/68/KE1b; 

 - Id-Direttiva 98/70/KE1c; 

 - Id-Direttiva 1999/32/KE1d; 

 - Id-Direttiva 2009/126/KE1e; 
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 - Id-Direttiva 2004/42/KE1f; 

 - Id-Direttiva 2007/46/KE1g, inkluż ir-

Regolament (KE) Nru 715/20071h, ir-

Regolament (KE) Nru 79/20091i, ir-

Regolament (KE) Nru 595/20091j u r-

Regolament (KE) Nru 661/20091k; 

 - Id-Direttiva 2010/75/UE1l; 

 - Ir-Regolament (UE) Nru 167/20131m 

 - Ir-Regolament (UE) Nru 168/20131n; 

 - Id-Direttiva 2014/94/UE1o; 

 _______________________ 

 1a Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill 94/63/KE tal-20 ta' Diċembru 

1994 dwar il-kontroll ta' emissjonijiet ta' 

komposti organiċi volatili (VOL) li 

jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol u d-

distribuzzjoni tiegħu minn terminals 

għall-istazzjonijiet tas-servizz (ĠU L 365, 

31.12.1994, p. 24). 

 1b Direttiva 97/68/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni 

tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward 

tal-miżuri kontra l-emissjoni ta' 

inkwinanti ta' gass u partikolati minn 

magni tal-kombustjoni interna li 

għandhom jiġu installati f'makkinarju 

mobbli mhux tat-triq (ĠU L 59, 27.2.1998, 

p. 1). 

 1c Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 

1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-

petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 

tal-Kunsill 93/12/KEE (ĠU L 350, 

28.12.1998, p. 58). 

 1d Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis fil-

kontenut tal-kubrit f′ċerti karburanti 

likwidi u li temenda d-Direttiva 

93/12/KEE (ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13). 

 1e Id-Direttiva 2009/126/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta’ Ottubru 2009 dwar il-Fażi II tal-
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irkupru tal-fwar tal-petrol waqt ir-

riforniment bil-karburant tal-vetturi bil-

mutur fl-istazzjonijiet ta’ servizz (ĠU L 

285, 31.10.2009, p. 36). 

 1f Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 

2004 dwar il-limitazzjonijiet ta' 

emissjonijiet ta' komposizzjonijiet 

organiċi volatili minħabba l-użu ta' 

solventi f'ċertu żebgħa u lostri u prodotti 

ta' lostru mill-ġdid ta' vetturi u li jemenda 

id-Direttiva 1999/13/KE (ĠU L 143, 

30.4.2004, p. 87). 

 1g Id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi 

kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-

mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, 

komponenti u unitajiet tekniċi separati 

maħsuba għal tali vetturi (Direttiva 

Kwadru) ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1. 

 1h Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 

ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-

tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-

emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-

passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali 

(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal 

informazzjoni dwar it-tiswija u l-

manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 

29.6.2007, p. 1). 

 1i Ir-Regolament (KE) 79/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 

ta’ Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-

tip ta’ vetturi motorizzati li jaħdmu bl-

idroġenu u li jemenda d-

Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 35, 4.2.2009, 

p. 32). 

 1j Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 

ta' Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-

tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-

emissjonijiet minn vetturi heavy-duty 

(Euro VI) u dwar l-aċċess għal 

informazzjoni dwar it-tiswija u l-

manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-
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Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-

Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-

Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 

2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1). 

 1k Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 

ta’ Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-

approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza 

ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers 

tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-

unitajiet tekniċi separati destinati 

għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.) 
 1l Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta’ Novembru 2010 dwar l-

emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u 

l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 

17.12.2010, p. 17). 

 1m Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta’ Frar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-

sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew 

tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 2.3.2013, 

p. 1). 

 1n Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

15 ta’ Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni 

u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ 

jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 

2.3.2013, p. 52). 
 1o Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni 

ta' infrastruttura tal-karburanti 

alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1). 
 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 12b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 12b. "tagħbija kritika" tfisser stima 

kwantitattiva ta' esponiment għal xi 
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inkwinant wieħed jew aktar, li inqas minn 

hekk ma jseħħux effetti ħżiena sinifikanti 

fuq elementi sensittivi speċifiċi tal-

ambjent, skont l-informazzjoni preżenti; 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta’ “tagħbija kritika” hija marbuta ma’ testi fl-Artikoli proposti ġodda dwar 

“Objettiv” u dwar “Rieżami”. Din hija meħuda mill-“Artikolu 3: Definizzjonijiet” ta’ din id-

Direttiva dwar il-Livelli Nazzjonali Massimi tal-Emissjonijiet (2001/81/KE) u l-Protokoll ta’ 

Gothenburg tal-2012 għall-Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza 

Twila. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 12c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 12c. "livell kritiku" tfisser il-

konċentrazzjoni ta' inkwinanti fl-

atmosfera jew flussi ta' riċetturi li 'l fuq 

minnhom jistgħu jseħħu effetti diretti 

ħżiena fuq ir-riċetturi, bħalma huma l-

bnedmin, il-pjanti, l-ekosistemi jew il-

materjali, skont l-informazzjoni preżenti; 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta’ “livell kritiku” hija marbuta ma’ testi fl-Artikoli proposti ġodda dwar 

“Objettiv” u dwar “Rieżami”. Din hija meħuda mill-“Artikolu 3: Definizzjonijiet” ta’ din id-

Direttiva dwar il-Livelli Nazzjonali Massimi tal-Emissjonijiet (2001/81/KE) u l-Protokoll ta’ 

Gothenburg tal-2012 għall-Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza 

Twila. 

 

 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 
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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. 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), u ta' materja 

partikulata (PM2,5) b'konformità mal-

impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet applikabbli mill-2020 u l-

2030, kif stabbilit fl-Anness II. 

Ġustifikazzjoni 

L-inklużjoni ta' impenji għat-tnaqqis tal-metan fid-Direttiva NEC tillimita l-flessibbiltà offruta 

fid-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (id-Deċiżjoni 406/2009/KE) biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra, u tikkawża regolamentazzjoni żejda, filwaqt li jitqies li l-

metan huwa gass serra li l-emissjonijiet tiegħu huma diġà koperti bid-Deċiżjoni 406/2009/KE 

fil-qafas tal-politika Ewropea dwar il-klima u l-enerġija. Barra minn hekk, miżuri li jkomplu 

jnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan jkollhom effett fuq it-trattament xieraq tal-annimali. 

 

 

Emenda  20 

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 

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. 

2. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati 

Membri jistgħu jieħdu miżuri li ma 

jinvolvux spejjeż sproporzjonati sabiex 

jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi tal-

2025 annwali tagħhom ta' SO2, NOx, 

NMVOC u PM2,5. Il-livelli ta’ dawk l-

emissjonijiet għandhom jiġu determinati 

fuq il-bażi ta’ fjuwils mibjugħin, permezz 

ta' perkors ta' tnaqqis stabbilit bejn il-livelli 

tal-emissjonijiet tagħhom għall-2020 u l-

livelli ta’ emissjonijiet definiti mill-impenji 

għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet għall-2030. 
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Ġustifikazzjoni 

Fid-determinazzjoni tal-livelli massimi ta' emissjonijiet ta’ NH3, sforzi preċedenti li saru mill-

Istati Membri biex jitnaqqas l-NH3 fis-settur agrikolu għandhom jiġu rikonoxxuti. L-

inklużjoni ta’ impenji għat-tnaqqis tal-metan fid-Direttiva NEC tillimita l-flessibbiltà offruta 

fid-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (id-Deċiżjoni 406/2009/KE) biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra, u tikkawża regolamentazzjoni żejda, filwaqt li jitqies li l-

metan huwa gass serra li l-emissjonijiet tiegħu huma diġà koperti b'dik id-Deċiżjoni. 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-emissjonijiet għall-2025 ma 

jkunux jistgħu jiġu limitati skont il-

perkors iddeterminat, l-Istati Membri 

għandhom jispjegaw ir-raġunijiet 

tagħhom fir-rapporti tagħhom 

ippreżentati lill-Kummissjoni skont l-

Artikolu 9. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

L-introduzzjoni ta’ impenji ta’ tnaqqis għall-2025 tirrappreżenta piż amministrattiv u 

ekonomiku ieħor għall-operaturi u l-amministrazzjonijiet. Għanijiet ta’ dan it-tip 

m’għandhomx ikunu obbligatorji, imma indikattivi għall-Istati Membri biex jiġu mgħejuna fil-

proċess tal-ippjanar. Barra minn hekk, tnaqqis lineari ma jistax jinkiseb minħabba l-

varjazzjonijiet tal-emissjonijiet minn setturi jew l-emissjonijiet nazzjonali, kif ukoll il-modifiki 

minħabba l-aġġornament tal-inventarji tas-sena bażi. 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fejn dawk ir-raġunijiet, skont l-Istat 

Membru involut, jikkonsisti fin-nuqqas li 

jintlaħaq it-tnaqqis mistenni tal-

emissjonijiet, jew li kellu jinkiseb skont il-

paragrafi 1 jew 2, billi tiġi implimentata l-

politika għat-tnaqqis mis-sors tat-tniġġis 

tal-arja tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
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għandha, fi żmien sena wara l-

preżentazzjoni tar-rapport mill-Istat 

Membru, tippreżenta proposta biex tadatta 

impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta’ 

emissjonijiet stabbiliti fl-Anness II". 

 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) emissjonijiet ta’ metan enteriku, li 

huma prodotti b’mod naturali fit-trobbija 

ta’ ruminanti; 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt db (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) emissjonijiet prodotti mill-intrapriżi 

agrikoli li jinsabu f'żoni muntanjużi 

żvantaġġati u r-reġjuni ultraperiferiċi fi 

ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) 

Nru 1305/20131 a; 

 _______________ 

 1 a  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ 

għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 

u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 

20.12.2013, p. 487). 
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Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  3a. Il-Kummissjoni għandha, sal-

31 ta’ Diċembru 2016, tippreżenta 

proposta b'impenji riveduti għat-tnaqqis 

fir-rigward ta’ NH3. Meta tagħmel dan, il-

Kummissjoni għandha: 

 (a) tiżgura kundizzjonijiet ekwi madwar l-

Unjoni; 

 (b) tiggarantixxi iktar konverġenza tal-

livelli ta' tnaqqis fi ħdan l-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Fid-determinazzjoni tal-livelli massimi ta' emissjonijiet ta’ NH3, sforzi preċedenti li saru mill-

Istati Membri mill-1990 biex jitnaqqas l-NH3 fis-settur agrikolu għandhom jiġu rikonoxxuti. 

Huwa importanti li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u l-konverġenza ulterjuri ta’ livelli ta’ 

tnaqqis fi ħdan l-Unjoni. 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

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-

1. Sabiex jiġu konformi mal-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: 
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kondizzjonijiet li ġejjin: 

 

Ġustifikazzjoni 

Modifika b’konformità mal-modifika proposta fl-Artikolu 4(2). 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw, 

b'mod konġunt, l-impenji tagħhom għat-

tnaqqis tal-livelli tal-emissjonijiet tal-

metan u tal-livelli intermedji ta' emissjoni 

tal-metan imsemmija fl-Anness II, bil-

kundizzjoni li jissodisfaw il-

kundizzjonijiet li ġejjin:  

imħassar 

(a) ikunu konformi mar-rekwiżiti u l-

modalitajiet kollha applikabbli stabbiliti 

skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inkluż 

skont id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

 

(b) ikunu adottaw u implimentaw 

dispożizzjonijiet effettivi sabiex jiġi żgurat 

li l-implimentazzjoni konġunta titħaddem 

kif suppost. 

 

Ġustifikazzjoni 

L-inklużjoni ta' impenji għat-tnaqqis tal-metan fid-Direttiva NEC tillimita l-flessibbiltà offruta 

fid-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (id-Deċiżjoni 406/2009/KE) biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra, u tikkawża regolamentazzjoni żejda, filwaqt li jitqies li l-

metan huwa gass serra li l-emissjonijiet tiegħu huma diġà koperti bid-Deċiżjoni 406/2009/KE 

fil-qafas tal-politika Ewropea dwar il-klima u l-enerġija. Barra minn hekk, miżuri li jkomplu 

jnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan jkollhom effett fuq it-trattament xieraq tal-annimali. 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri li beħsiebhom 

japplikaw il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom 

jinfurmaw lill-Kummissjoni sat-30 ta’ 

Settembru tas-sena ta' qabel is-sena ta’ 

rappurtar ikkonċernata. Dik l-

informazzjoni għandha tinkludi s-sustanzi 

li jniġġsu u l-oqsma kkonċernati u, fejn 

disponibbli, il-kobor tal-impatti fuq l-

inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet. 

4. L-Istati Membri li beħsiebhom 

japplikaw il-paragrafi 1 u 3 għandhom 

jinfurmaw lill-Kummissjoni sat-30 ta’ 

Settembru tas-sena ta' qabel is-sena ta’ 

rappurtar ikkonċernata. Dik l-

informazzjoni għandha tinkludi s-sustanzi 

li jniġġsu u l-oqsma kkonċernati u, fejn 

disponibbli, il-kobor tal-impatti fuq l-

inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet. 

Ġustifikazzjoni 

Bidla b’riżultat tat-tħassir tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. 

 

 

Emenda  29 

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. 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 u r-raġunijiet 

għad-deċiżjoni tagħha. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istati Membri bir-raġunament tagħha sabiex tiċħad l-

użu ta’ flessibiltajiet. Dan se jgħin lill-Istati Membri biex itejbu l-użu ta’ flessibiltajiet. 
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Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom iħejju u 

jadottaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja skont il-Parti 2 

tal-Anness III sabiex jillimitaw l-

emissjonijiet antropoġeniċi annwali 

tagħhom skont l-Artikolu 4. 

1. L-Istati Membri għandhom iħejju u 

jadottaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja skont il-Parti 2 

tal-Anness III sabiex jillimitaw l-

emissjonijiet antropoġeniċi annwali 

tagħhom skont l-Artikolu 4, biex ma 

jaqbżux il-livelli kritiċi li jagħmlu l-ħsara 

għas-saħħa pubblika u l-ambjent, 

b’konformità mal-linji gwida dwar il-

kwalità tal-arja tal-Organizzazzjoni 

Dinjija tas-Saħħa, u billi ma jaqbżux it-

tagħbijiet u l-livelli kritiċi stabbiliti mill-

Konvenzjoni LRTAP. 

 

 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika wkoll 

il-format u l-informazzjoni meħtieġa 

rigward il-programmi nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja fil-forma ta’ atti 

ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 14. 

9. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika 

wkoll il-format u l-informazzjoni meħtieġa 

rigward il-programmi nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja fil-forma ta’ atti 

ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 14. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex ikun żgurat format armonizzat ta’ programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-

arja, huwa meħtieġ att ta’ implimentazzjoni. 
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Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri li jagħżlu l-flessibilità 

skont l-Artikolu 5(2) għandhom jipprovdu 

rapport separat li jippermetti lill-

Kummissjoni tanalizza u tivvaluta jekk ir-

rekwiżiti ta’ dik id-dispożizzjoni ġewx 

issodisfati. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Bidla b’riżultat tat-tħassir tal-Artikolu 5(2). 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

inventarji tal-emissjonijiet, inkluż 

inventarji tal-emissjonijiet aġġustati, 

projezzjonijiet dwar l-emissjonijiet u r-

rapport tal-inventarju informattiv skont l-

Anness IV. 

7. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

inventarji tal-emissjonijiet, inkluż jekk 

xieraq inventarji tal-emissjonijiet 

aġġustati, projezzjonijiet dwar l-

emissjonijiet u r-rapport tal-inventarju 

informattiv skont l-Anness IV. 

Ġustifikazzjoni 

L-inventarji tal-emissjonijiet aġġustati huma stabbiliti biss f’każ li l-Istati Membri jagħżlu l-

flessibilità pprovduta fl-Artikolu 5(3). 

 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 

jirrappurtaw l-emissjonijiet u l-

projezzjonijiet nazzjonali tagħhom dwar 

il-CH4 b'konformità mar-Regolament 

(UE) Nru 525/2013 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill.31 

imħassar 

__________________  

31 Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 

ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-

monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet 

ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' 

informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-

klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u 

li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE 

(ĠU L 165, 18.6.2013 p. 13). 

 

Ġustifikazzjoni 

L-emissjonijiet tas-CH4 huma diġà rregolati minn leġiżlazzjoni dwar it-tibdil fil-klima. L-

emissjonijiet tas-CH4 huma diġà rregolati minn leġiżlazzjoni dwar it-tibdil fil-klima. 

 

 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 

jistgħu jinkludu evalwazzjoni tal-impatti 

ambjentali u soċjo-ekonomiċi ta’ din id-

Direttiva. 

2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 

jistgħu jinkludu evalwazzjoni tal-impatt 

ambjentali u jinkludi evalwazzjoni 

komprensiva tal-impatti soċjo-ekonomiċi 

ta' din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

L-impatti soċjoekonomiċi ta’ din il-proposta u d-Direttiva m’għandhomx ikunu fakultattivi fir-

rapporti tal-Kummissjoni msemmija iżda parti obbligatorja tal-istess. 
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Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 

dawk ir-rapporti disponibbli għall-

pubbliku. 

 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10a 

 Rieżami 

 Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-

livelli massimi nazzjonali għall-

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

flimkien mal-limiti fid-Direttiva dwar l-

Impjanti Medji tal-Kombustjoni 

(UE/2015XXX) kif ukoll il-miri dwar il-

klima u l-enerġija għall-2030. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jkollna stampa komprensiva ta’ sinerġiji bejn il-klima u l-leġiżlazzjoni 

dwar il-kwalità tal-arja, kemm effetti pożittivi possibbli bħall-kosteffettività, kif ukoll ir-riskju 

ta’ kwalunkwe effetti negattivi bħar-riskju ta’ regolamentazzjoni doppja. Ir-rieżami ta’ din id-

Direttiva għalhekk għandha ssir flimkien ma’ reviżjonijiet oħra rilevanti għall-klima u l-

leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-arja. 

 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 
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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 tal-Ikel u l-

Agrikultura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO), 

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. 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba l-aspetti agrikoli u ġeopolitiċi tas-sigurtà tal-ikel involuti f'xi wħud mill-miżuri ta' 

din il-proposta, koordinazzjoni u kooperazzjoni mal-FAO huma xierqa u rilevanti. 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Tabella A – Ringiela 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Emissjonijiet 

nazzjonali totali skont 

il-kategorija tas-sorsi 

CH4 Annwali, mill-2005 

sas-sena ta' 

rappurtar nieqes 2 

(X-2) 

15/02**** 

_________________ 

**** Sottomissjonijiet mill-ġdid minħabba żbalji għandhom isiru fi żmien erba’ ġimgħat ta' 

mill-anqas u għandhom jinkludu spjegazzjoni ċara tal-bidliet li saru. 

 

Emenda 

imħassar 
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Ġustifikazzjoni 

Il-pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija tal-UE, id-Deċiżjoni 406/2009/KE, għandu fil-mira 

wkoll l-emissjonijiet tal-metan. Peress li sorsi ta’ emissjonijiet ta’ metan huma differenti 

ħafna minn Stat Membru għal ieħor, miżuri speċifiċi ta’ mitigazzjoni se jiddependi ħafna fuq 

pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima u m’għandhomx jiġu indirizzati wkoll 

fid-Direttiva NEC. 

 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Tabella C – Ringiela 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Emissjonijiet 

proġettati skont il-

kategorija tas-sorsi 

aggregati  

CH4 Rappurtar bijennali 

l jkopri kull sena 

mis-sena X sal-2030 

u, fejn disponibbli, 

2040 u 2050 

15/03 

 

Emenda 

imħassar 

 

Ġustifikazzjoni 

Il-pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija tal-UE, id-Deċiżjoni 406/2009/KE, għandu fil-mira 

wkoll l-emissjonijiet tal-metan. Peress li sorsi ta’ emissjonijiet ta’ metan huma differenti 

ħafna minn Stat Membru għal ieħor, miżuri speċifiċi ta’ mitigazzjoni se jiddependi ħafna fuq 

pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima u m’għandhomx jiġu indirizzati wkoll 

fid-Direttiva NEC. 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Anness II – Tabella b – titolu 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-

ammonijaka (NH3), għall-materja 

Impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-

ammonijaka (NH3) u għall-materja 



 

RR\1071114MT.doc 139/146 PE551.932v02-00 

 MT 

partikulata fina (PM2,5) u għall-metan 

(CH4). Fjuwils mibjugħa, sena ta' bażi 

2005. 

partikulata fina (PM2,5). Fjuwils mibjugħa, 

sena ta' bażi 2005. 

Ġustifikazzjoni 

Il-pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija tal-UE, id-Deċiżjoni 406/2009/KE, għandu fil-mira 

wkoll l-emissjonijiet tal-metan. Peress li sorsi ta’ emissjonijiet ta’ metan huma differenti 

ħafna minn Stat Membru għal ieħor, miżuri speċifiċi ta’ mitigazzjoni se jiddependi ħafna fuq 

pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima u m’għandhomx jiġu indirizzati wkoll 

fid-Direttiva NEC. 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Anness II – Tabella b – kolonna 4  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal kwalunkwe sena mill-2030 imħassar 

[...]  

Ġustifikazzjoni 

Mill-1990 l-emissjonijiet tal-ammonijaka fl-UE tnaqqsu bi kważi 30%. Fid-determinazzjoni 

tal-livelli massimi ta' emissjonijiet ta’ NH3, sforzi preċedenti li saru mill-Istati Membri biex 

jitnaqqas l-NH3 għandhom għalhekk jiġu rikonoxxuti. 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Anness II – Tabella b – kolonna 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal kwalunkwe sena mill-2030 imħassar 

[...]  

Ġustifikazzjoni 

Dan it-tħassir huwa konsistenti ma’ emendi oħra maħsuba biex iħassru impenji ta' tnaqqis 

tal-metan fid-Direttiva NEC. 
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Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta relevanti, l-Istati Membri għandu 

jużaw il-UNECE Guidance Document for 

Preventing and Abating Ammonia 

Emissions (Ammonia Guidance 

Document)1, u l-aħjar tekniki disponibbli 

stabbiliti fid-Direttiva 2010/75/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 meta 

jkun qed jimplimentaw l-miżuri stabbiliti 

fil-Parti I. 

Meta relevanti, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-UNECE Guidance Document for 

Preventing and Abating Ammonia 

Emissions (Ammonia Guidance 

Document)1, u l-aħjar tekniki disponibbli 

stabbiliti fid-Direttiva 2010/75/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 sa fejn 

hu possibbli meta jkun qed jimplimentaw 

l-miżuri stabbiliti fil-Parti I. 

____________________ ____________________ 

1 Id-Deċiżjoni 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1  

1 Id-Deċiżjoni 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1  

2 Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 

2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-

prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-

tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17). 

2 Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 

2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-

prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-

tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17). 

Ġustifikazzjoni 

Il-kelma "Għandu" ma tikkorrispondix mat-titolu tal-Parti 1: "Il-miżuri li jistgħu jiġu inklużi 

fil-Programm Nazzjonali għall-Kontroll tat-Tniġġis tal-Arja". L-Istati Membri għandu 

jkollhom il-flessibilità li jiddeċiedu liema miżuri se jimplimentaw. 

 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Anness III– parti 1 – parti introduttorja – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fl-iżvilupp tal-miżuri u l-politiki 

tagħhom, l-Istati Membri għandhom: 

 (i) ikunu konformi mal-miżuri għall-

kontroll tal-ammonijaka minn għejun 
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agrikoli stabbiliti fl-Anness IX għall-

Protokoll ta’ Gothenburg; kif ukoll 

 (ii) iqisu l-Guidance Document for 

Preventing and Abating Ammonia 

Emissions tal-UNECE, il-Framework 

Code or Good Agricultural Practice for 

Reducing Ammonia Emissions tal-

UNECE, kif rivedut fl-2014, u l-aħjar 

tekniki disponibbli stabbiliti fid-Direttiva 

2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill. 

Ġustifikazzjoni 

Il-miżuri stabbiliti fl-Anness III għandhom ikunu konsistenti mal-linji gwida adottati fuq il-

livell tal-UNECE. L-Istati Membri għandhom jintalbu jqisu dan meta jiddeċiedu dwar il-

miżuri. 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – sezzjoni A – punt 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) immaniġjar tan-nitroġenu, li jieħu in 

konsiderazzjoni ċ-ċiklu sħiħ tan-nitroġenu;  

(a) immaniġjar tan-nitroġenu, li jieħu in 

konsiderazzjoni ċ-ċiklu sħiħ tan-nitroġenu 

(inkluż l-istabbiliment ta' pjanijiet ta' 

immaniġġjar tal-ħamrija u n-nutrijenti); 

 

 

Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – sezzjoni A – punt 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) approċċi ta' emissjonijiet baxxi għat-

tixrid tad-demel; 

(c) approċċi ta' emissjonijiet baxxi għat-

tixrid tad-demel inkluża s-separazzjoni 

f'likwidi u solidi; 
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Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 1 – sezzjoni A – punt 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) sistemi ta' emissjonijiet baxxi għall-

ipproċessar u l-kompostjar tad-demel; 

(e) sistemi ta' emissjonijiet baxxi għall-

ipproċessar u l-kompostjar tad-demel 

inkluża s-separazzjoni f'likwidi u solidi; 
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Proposta għal direttiva 

Anness III- parti 1 – sezzjoni C – punt 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta jittieħdu l-miżuri deskritti fit-

taqsimiet A u B hawn fuq, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li jiġu kkunsidrati 

b'mod sħiħ l-impatti fuq l-intrapriżi 

agrikoli żgħar u mikro. L-Istati Membri 

jistgħu, pereżempju, jeżentawhom minn 

dawk il-miżuri fejn ikun xieraq u possibbli 

fid-dawl tal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet.  

1. Meta jittieħdu l-miżuri deskritti fit-

taqsimiet A u B hawn fuq, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li jiġu kkunsidrati 

b'mod sħiħ l-impatti fuq l-intrapriżi 

agrikoli żgħar u mikro u intrapriżi agrikoli 

li jinsabu f'żoni muntanjużi żvantaġġati. 

L-Istati Membri jistgħu, pereżempju, 

jeżentawhom minn dawk il-miżuri fejn 

ikun xieraq u possibbli fid-dawl tal-impenji 

għat-tnaqqis ta' emissjonijiet, filwaqt li jiġu 

żgurati kundizzjonijiet ekwi madwar l-

Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

L-impatti fuq l-intrapriżi agrikoli żgħar u l-mikrointrapriżi agrikoli għandhom jiġu 

kkunsidrati. Fl-istess ħin livell ta’ kundizzjonijiet ekwi għandu jiġi żgurat ukoll. 
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Proposta għal direttiva 

Anness III – parti 2 – punt 1 – punt a - punt i 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) il-prijoritajiet politiċi u r-relazzjoni 

tagħhom mal-prijoritajiet stabbiliti f’oqsma 

politiċi rilevanti oħra, inkluż it-tibdil fil-

klima; 

(i) il-prijoritajiet politiċi u r-relazzjoni 

tagħhom mal-prijoritajiet stabbiliti f’oqsma 

politiċi rilevanti oħra, inklużi dwar l-

agrikultura, ekonomiċi rurali, industrijali, 

il-mobilità u t-trasport, il-konservazzjoni 

tan-natura u t-tibdil fil-klima; 

Ġustifikazzjoni 

F'din il-kwistjoni, jeżistu trikkib u sinerġiji ma' aktar minn sempliċement politika dwar it-

tibdil fil-klima: l-oqsma agrikoli, industrijali, ekonomiċi rurali u dwar il-konservazzjoni tan-

natura għandhom għaldaqstant jiġu inklużi wkoll. 

 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Anness IV – parti introduttorja – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għas-sustanzi niġġiesa msemmija fl-

Anness I, minbarra CH4, l-Istati Membri 

għandhom jistabbilixxu inventarji tal-

emissjonijiet, inventarji tal-emissjonijiet 

aġġustati, projezzjonijiet u rapporti tal-

inventarju informattivi bl-użu ta’ 

metodoloġiji adottati mill-Partijiet tal-

Konvenzjoni LRTAP (Linji Gwida għar-

Rappurtar EMEP) u huma mitluba li jużaw 

il-Gwida tal-EMEP/EEA imsemmija fih. 

Barra minn hekk, informazzjoni 

supplimentari, b’mod partikolari d-dejta 

tal-attivitajiet, meħtieġa għall-valutazzjoni 

tal-inventarji u l-projettazzjonijiet għandha 

titħejja skont l-istess linji gwida.  

Għas-sustanzi niġġiesa msemmija fl-

Anness I l-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu inventarji tal-emissjonijiet, 

inventarji tal-emissjonijiet aġġustati, 

projezzjonijiet u rapporti tal-inventarju 

informattivi bl-użu ta’ metodoloġiji 

adottati mill-Partijiet tal-Konvenzjoni 

LRTAP (Linji Gwida għar-Rappurtar 

EMEP) u huma mitluba li jużaw il-Gwida 

tal-EMEP/EEA imsemmija fih. Barra minn 

hekk, informazzjoni supplimentari, b’mod 

partikolari d-dejta tal-attivitajiet, meħtieġa 

għall-valutazzjoni tal-inventarji u l-

projettazzjonijiet għandha titħejja skont l-

istess linji gwida. 

Ġustifikazzjoni 

Dan it-tħassir huwa konsistenti ma’ emendi oħra maħsuba biex iħassru impenji ta' tnaqqis 

tal-metan fid-Direttiva NEC. 
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