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Emenda  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(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. 

(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 bis-saħħa tal-

isforzi tal-Istati Membri u l-operaturi 

ekonomiċi. Id-Direttiva 2001/81/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 kellha 

rwol ukoll 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. 

__________________ __________________ 

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). 

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]. 

17Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Kunsill u lill-Parlament Ewropew 

"Programm għal Arja Nadifa għall-

Ewropa", COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 
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Emenda  53 

Aldo Patriciello 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 

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-  
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Kunsill u lill-Parlament Ewropew 

"Programm għal Arja Nadifa għall-

Ewropa", COM(2013) [xxx]. 

Or. it 

 

Emenda  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 

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. 

(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 għas-saħħa tal-

bniedem u għall-ambjent. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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finali. 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). 

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]. 

17Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Kunsill u lill-Parlament Ewropew 

"Programm għal Arja Nadifa għall-

Ewropa", COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Emenda  55 

Elisabeth Köstinger 

 

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 l-

possibbiltà lill-Istati Membri li 

jikkontribwixxu għall-kwalità tal-arja 

b’miżuri speċifiċi. Evalwazzjoni fil-

ġejjieni se tipprovdi fehim aħjar tal-effetti 
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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. 

Or. en 

 

Emenda  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Meta jimplimentaw din id-Direttiva, 

l-Istati Membri għandhom iżommu 

f'moħħhom l-objettivi multipli tal-qasam 

agrikolu, il-potenzjal limitat tiegħu ta' 

mitigazzjoni u l-ħtieġa li tiġi żgurata l-

koerenza bejn l-objettivi tal-UE dwar is-

sigurtà tal-ikel u dwar it-tibdil fil-klima. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-ftehim politiku tal-Kunsill ta' Ottubru 2014 dwar il-Qafas dwar il-Klima u l-Enerġija għall-

2030 jirrikonoxxi l-objettivi għas-settur agrikolu u tal-użu tal-art u jistieden lill-Kummissjoni 

teżamina l-aħjar mezz biex tinkoraġġixxi l-intensifikazzjoni sostenibbli tal-produzzjoni tal-

ikel, filwaqt li jiġi ottimizzat il-kontribut tas-settur għat-trażżin u l-qbid tal-gassijiet serra. 

 

Emenda  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposta għal direttiva 

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

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

partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni ta' 

Minamata dwar il-Merkurju tal-2013, li 

għandha l-għan li ttejjeb is-saħħa tal-

bniedem u l-protezzjoni ambjentali 

permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

merkurju minn sorsi eżistenti u ġodda. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

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

d-direttiva NEC tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-merkurju, li għandhom 

effetti detrimentali serji fuq is-saħħa tal-bniedem. 

 

Emenda  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

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) B'kont meħud tat-tbassir ta' tnaqqis 

tal-emissjonijiet ibbażat fuq xenarju tal-

leġiżlazzjoni attwali, il-limitu massimu 

nazzjonali tal-emissjonijiet stabbilit bid-

Direttiva 2001/81/KE għandu għaldaqstant 

jiġi rivedut sabiex imur lil hinn mill-

impenji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet kif 

stabbilit fil-Protokoll ta' Gothenburg u 

għandu jkollu l-għan li jinkisbu l-objettivi 

dwar is-saħħa u ambjentali kif stipulati 

fis-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali 

tal-Unjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-impenji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet kif stabbiliti fil-Protokoll ta' Gothenburg huma dgħajfa 
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wisq u, f'ħafna każijiet, ix-xenarju tal-leġiżlazzjoni attwali jilħaq b'mod sinifikanti ferm aktar 

mil-limiti mingħajr il-ħtieġa ta' miżuri addizzjonali għall-kontrolli tal-emissjonijiet. Sabiex 

jinkiseb tnaqqis lineari tal-emissjonijiet sal-2030, l-impenji għal tnaqqis tal-emissjonijiet 

għall-2020 għandhom jiġu sostitwiti minn valuri ta' riferenza disponibbli fil-Valutazzjoni tal-

Impatt tal-Parlament Ewropew kull meta dawn il-valuri jkunu aktar ambizzjużi minn dawk 

stabbiliti fil-Protokoll ta' Gothenburg. 

 

Emenda  59 

Aldo Patriciello 

 

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. 

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija 

Or. it 

 

Emenda  60 

Aldo Patriciello 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-Istati Membri għandhom 

jimplimentaw din id-Direttiva b’mod li 

jikkontribwixxi b'mod effettiv għall-ilħiq 

tal-għan fit-tul tal-Unjoni rigward il-

kwalità tal-arja kif appoġġjat mil-linji 

gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-

Saħħa u tal-għanijiet tal-Unjoni rigward il-

bijodiversità u l-protezzjoni tal-ekosistemi 

billi l-livelli u d-depożizzjoni tat-tniġġis 

tal-arja minn inkwinanti aċidifikanti, 

ewtrofikanti u tal-ożonu jitnaqqsu għal 

livelli aktar baxxi mit-tagħbijiet u l-livelli 

(7) L-Istati Membri għandhom 

jimplimentaw din id-Direttiva b’mod li 

jikkontribwixxi b'mod xieraq għall-ilħiq 

tal-għan fit-tul tal-Unjoni rigward il-

kwalità tal-arja kif appoġġjat mil-linji 

gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-

Saħħa u tal-għanijiet tal-Unjoni rigward il-

bijodiversità u l-protezzjoni tal-ekosistemi 

billi l-livelli u d-depożizzjoni tat-tniġġis 

tal-arja minn inkwinanti aċidifikanti, 

ewtrofikanti u tal-ożonu jitnaqqsu għal 

livelli aktar baxxi mit-tagħbijiet u l-livelli 
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kritiċi stabbiliti mill-Konvenzjoni LRTAP. kritiċi stabbiliti mill-Konvenzjoni LRTAP. 

Or. it 

 

Emenda  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

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 lejn il-ksib, b'mod 

kosteffikaċi, 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. 

Or. pl 

 

Emenda  62 

Aldo Patriciello 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

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. 

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija 

Or. it 
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Emenda  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) 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 

tagħhom l-Istati Membri u l-Unjoni huma 

partijiet kontraenti. 

Or. en 

 

Emenda  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Din id-Direttiva għandha 

tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-

emissjonijiet tal-merkurju fl-UE kif 

meħtieġ mill-Istrateġija Komunitarja 

dwar il-Merkurju u l-Konvenzjoni ta’ 

Minamata dwar il-Merkurju li tagħhom l-

Istati Membri u l-Unjoni huma partijiet 

kontraenti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-merkurju huwa metall tossiku ħafna, b'mod partikolari meta jinbidel f'merkurju tal-metil 

(MeHg). L-espojniment għall-MeHg jista' jaffettwa serjament lis-sistema nervuża u jagħmel 

ħsara lis-sistemi immunitarji u riproduttivi. 
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Emenda  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-

trasport marittimu, irid jiġi żgurat li jkun 

hemm implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha 

tal-limiti stabbiliti fl-Organizzazzjoni 

Marittima Internazzjonali kif ukoll 

infurzar strett tad-Direttiva tal-UE dwar 

il-Kubrit. Tinħtieġ ukoll azzjoni ulterjuri 

biex jiġu kkontrollati l-emissjonijiet mit-

tbaħħir. L-UE u l-Istati Membri 

għandhom jikkunsidraw li jiddefinixxu 

Żoni ta' Kontroll tal-Emissjonijiet ġodda 

u għandhom ikomplu jaħdmu fl-OMI biex 

ikomplu jnaqqsu l-emissjonijiet.  

Or. en 

 

Emenda  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-bwar permanenti u temporanji fl-

Unjoni Ewropea - li huma miżmuma bl-

isforzi tal-komunità tal-bdiewa u l-

bhejjem li jirgħu tagħhom - għandhom 

rwol importanti fil-mitigazzjoni tat-tibdil 

fil-klima, minħabba l-fatt li l-bwar huma 

fatturi ewlenin tas-sekwestru tal-

karbonju.1a 

 __________________ 

 1a Cf. Conant, R.T. (2010). Challenges 

and opportunities for carbon 
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sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 

p. 10, p. 20 u 'l quddiem. (Rapport tekniku 

mħejji għad-Diviżjoni għall-Produzzjoni u 

l-Protezzjoni tal-Pjanti tal-

Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura 

tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO).) 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-inħawi koperti bil-ħaxix tal-Unjoni Ewropea huma fattur ewlieni fil-ġlieda kontra it-tibdil 

fil-klima, peress li jikkostitwixxu l-kategorija prinċipali ta' "assorbituri tal-karbonju" fit-

territorju tal-Unjoni. Il-bwar iservu għall-ħtiġijiet tal-annimali li jixtarru u l-emissjonijiet 

(enteriċi) tal-metan tagħhom. Minħabba l-vantaġġi għat-tibdil fil-klima u l-valur ekoloġiku 

tal-bwar, l-inklużjoni tal-metan fil-proposta hija kontroproduttiva. 

 

Emenda  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Din id-direttiva għandha 

tikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tal-

ispejjeż relatati mas-saħħa tat-tniġġis tal-

arja għall-Unjoni Ewropea billi ttejjeb il-

kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej kif 

ukoll tiffavorixxi t-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ħadra. 

Or. en 

 

Emenda  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta għal direttiva 

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

 (8b) Il-bdiewa u l-artijiet tal-biedja 

Ewropej jikkontribwixxu 

konsiderevolment għall-ksib tal-għanijiet 

ambjentali u tal-kwalità tal-arja. Il-

bdiewa jmisshom ikunu remunerati kif 

xieraq fi ħdan il-PAK kemm għall-isforzi 

attwali kif ukoll għal dawk futuri 

tagħhom f'dan ir-rigward. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kontribut tal-agrikoltura fil-kisba tal-għanijiet ambjentali u tal-kwalità tal-arja għandu 

ikun rikonoxxut u remunerat debitament. 

 

Emenda  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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, 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 

(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 

niġġiesa aċidifikanti u ewtrofikanti 

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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tagħhom fir-rapporti tagħhom 

ippreżentati skont din id-Direttiva. 

Or. en 

 

Emenda  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

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, 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. 

(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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-impenji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali għandhom ikunu vinkolanti għall-2025 

sabiex jiġi żgurat tnaqqis lineari tal-emissjonijiet bejn l-2020 u l-2030 u jiġi evitat li jkun 

hemm spejjeż projbittivi għall-Istati Membri lejn l-aħħar tal-perjodu ta' impenn. 

 

Emenda  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 
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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, 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. 

(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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tnaqqis nazzjonali tal-emissjonijiet għall-objettivi tal-2025 għandhom ikunu vinkolanti, 

b'mod li jassistu l-konformità mal-objettivi għall-2030. Barra minn hekk, il-konformità tal-

Istati Membri sal-2025 se tiżgura li jkun hemm benefiċċji addizzjonali għas-saħħa u 

ambjentali b'riżultat tat-tnaqqis tas-sustanzi niġġiesa. 

 

Emenda  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 
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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. 

emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 

għall-2020, l-2025 u l-2030.  

Or. en 

 

Emenda  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

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, 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 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

għall-2020 u l-2030. 
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ippreżentati skont din id-Direttiva. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

L-objettivi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet japplikaw għall-2020 u l-2030. L-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jiksbu l-objettivi ta' tnaqqis tagħhom għall-2030 bil-mod li jkun l-

aktar kost-effettiv għalihom. Objettivi tal-emissjonijiet intermedji għall-2025 mhumiex 

meħtieġa f'dan il-kuntest. 

 

Emenda  74 

Kateřina Konečná 

 

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, 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. 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

għall-2020 u l-2030. 

Or. en 

 

Emenda  75 

Ulrike Müller 



 

PE554.952v01-00 20/99 AM\1058775MT.doc 

MT 

 

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, 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. 

(9) L-Istati Membri għandhom jiġu 

konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

għall-2020 u l-2030. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Objettivi intermedji bejn l-implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Gothenburg u l-objettivi tat-

tnaqqis operattivi għall-2030 li għad iridu jiġu stabbiliti mhumiex meħtieġa. 

 

Emenda  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

(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 
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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. 

jkun hemm progress li jista’ jintwera favur 

l-ilħiq tal-impenji għall-2030, l-Istati 

Membri għandhom, sal-2025 u 

b'konformità mad-dispożizzjonijiet 

nazzjonali speċifiċi tagħhom u l-

kapaċitajiet tagħhom, jimxu lejn livelli ta’ 

emissjonijiet intermedji 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. 

Or. fr 

 

Emenda  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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, 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-

(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 għall-Istati 

Membri u għall-operaturi ekonomiċi. 

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 
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Direttiva. skont din id-Direttiva. 

Or. fr 

 

Emenda  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Bejn l-1990 u l-2010, l-emissjonijiet 

tal-NH3 fl-Unjoni tnaqqsu b' 27,9 % 1a. 

Meta jistabbilixxu impenji ġodda ta' 

emissjonijiet, il-miżuri meħuda 

preċedentement mill-Istati Membri 

għandhom ikunu rikonoxxuti kif jixraq. 

L-emissjonijiet tal-NH3 ta' oriġini 

agrikola huma suġġetti għal proċessi 

bijoloġiċi u għalhekk jistgħu biss jiġu 

minimizzati, u mhux eliminat 

kompletament. 

 __________________ 

 1a Ara Eurostat (2013). Agriculture, 

forestry and fishery statistics. Il-

Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-

Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 

p.119.  

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Is-settur tal-biedja diġà ħa miżuri f'dan ir-rigward. Il-politika futura dwar il-kwalità tal-arja 

għandha tqis it-tnaqqis diġà miksub mill-agrikoltura. 

 

Emenda  79 

Jan Huitema 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Mill-1990 l-emissjonijiet tal-

ammonja fl-UE tnaqqsu bi kważi 30%20a. 

Fid-determinazzjoni tal-livelli massimi ta' 

emissjonijiet tal-NH3, l-isforzi preċedenti 

li saru mill-Istati Membri biex jitnaqqas l-

NH3 fis-settur agrikolu għandhom 

għalhekk jiġu rikonoxxuti. Għandhom 

jitqiesu wkoll il-kompromessi mat-

trattament xieraq tal-annimali. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Ara l-fuljett tal-Eurostat dwar l-

Istatistika tal-agrikoltura, il-forestrija u s-

sajd tal-2013, p. 115 - 121. 

Or. en 

 

Emenda  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) L-impenji nazzjonali ta' tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-metan u tal-ammonja 

għall-2030 għandhom iqisu n-natura 

speċifika tas-settur agrikolu u l-potenzjal 

baxx ta' mitigazzjoni tiegħu.  

Or. fr 

 

Emenda  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9b (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9b) Sabiex jiġu żgurati l-istess 

kundizzjonijiet tas-suq fl-UE, it-tnaqqis fl-

emissjonijiet atmosferiċi tal-NH3 b'riżultat 

ta' diversi miżuri għandhom jitqiesu fil-

programmi nazzjonali għall-arja nadifa. 

Dawn jinkludu d-Direttivi 91/676/EEC1a, 

u 92/438/EEC1b 

 __________________ 

 1a Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KKE 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 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-

21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 

tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 

selvaġġa (ĠU L 59, 8.3.1996) 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tqis id-Direttivi eżistenti sabiex tiġbed l-attenzjoni għall-effetti ta' sinerġija 

għall-ambjent. 

 

Emenda  82 

Jan Huitema 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9b) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

ekwi fl-Ewropea, it-tnaqqis tal-NH3 fl-arja 

li nkiseb minn diversi miżuri ta' politika 

tal-UE, bħad-Direttiva dwar in-Nitrati 

(91/676/KEE) u l-implimentazzjoni ta' 

politiċi nazzjonali biex titnaqqas id-

depożizzjoni tal-ammonja f'żoni Natura 

2000, skont id-Direttiva dwar l-Għasafar 
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u l-Ħabitats (92/43/KEE), għandu jitqies 

fil-kuntest tal-programmi ta' kontroll 

nazzjonali stabbiliti f'din id-Direttiva. 

Or. en 

 

Emenda  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Bħala parti mill-Konvenzjoni LRTAP, 

xi Stati Membri għażlu li jiffissaw livelli 

massimi tal-emissjonijiet fir-rigward tas-

settur tat-trasport fuq il-bażi tal-fjuwil użat. 

Dan irriżulta f’nuqqas ta’ koerenza mal-

konsum globali tagħhom tal-enerġija u 

mal-istatistika relatata tagħhom, kif ukoll 

ma' dik tal-Unjoni kollha kemm hi. F’dan 

il-kuntest, sabiex tiġi garantita bażi komuni 

u koerenti għall-Istati Membri kollha u 

għall-Unjoni kollha kemm hi, din id-

Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti ta’ 

rappurtar u impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet fuq il-bażi tal-konsum 

nazzjonali tal-enerġija u fuq il-fjuwil 

mibjugħ, li jiżgura koerenza aqwa mal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-enerġija u 

t-tibdil fil-klima. 

(10) Bħala parti mill-Konvenzjoni LRTAP, 

xi Stati Membri għażlu li jiffissaw livelli 

massimi tal-emissjonijiet fir-rigward tas-

settur tat-trasport fuq il-bażi tal-fjuwil użat. 

Dan irriżulta f’nuqqas ta’ koerenza mal-

konsum globali tagħhom tal-enerġija u 

mal-istatistika relatata tagħhom, kif ukoll 

ma' dik tal-Unjoni kollha kemm hi. F’dan 

il-kuntest, sabiex tiġi garantita bażi komuni 

u koerenti għall-Istati Membri kollha u 

għall-Unjoni kollha kemm hi, din id-

Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti ta’ 

rappurtar u impenji għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet fuq il-bażi tal-konsum 

nazzjonali tal-enerġija u fuq il-fjuwil 

mibjugħ. 

Or. fr 

 

Emenda  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod imħassar 
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kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet u tal-livelli 

intermedji tal-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. 

__________________  

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 
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(ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-mekkaniżmu ta' flessibbiltà propost għall-emissjonijiet marittimi huwa kumplessa wisq u 

għandu jitħassar billi mhux l-Istati Membri kollha huma f'pożizzjoni li jibbenefikaw minn din 

il-flessibbiltà u, barra minn hekk, jista' jimmina l-benefiċċji tas-saħħa mistennija tal-proposta 

tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

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 u tal-livelli 

intermedji tal-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 

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod 

kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom il-possibbiltà li jilħqu l-livelli 

ta' impenn 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 Il-Kummissjoni tista’ 

toġġezzjona kontra l-użu minn Stat 

Membru ta’ din il-flessibilità jekk il-

kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva 

ma jiġux issodisfati. 



 

PE554.952v01-00 28/99 AM\1058775MT.doc 

MT 

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). 

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). 

Or. en 

 

Emenda  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 u tal-livelli 

intermedji tal-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-

(11) Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod 

kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet u tal-livelli 

intermedji tal-emissjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom il-possibbiltà li jilħqu l-impenji 

tagħhom u l-livelli intermedji ta' emissjoni 

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  
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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. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 

 

Emenda  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 
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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 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 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. 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. 

__________________ __________________ 

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). 

 

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

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis tal-

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

26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis tal-
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kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi 

u li temenda id-Direttiva 93/12/KEE (ĠU 

L 121, 11.5.1999, p. 13). 

kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi 

u li temenda id-Direttiva 93/12/KEE (ĠU 

L 121, 11.5.1999, p. 13). 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Il-metan huwa kopert fir-reġim tal-klima permezz tal-kondiviżjoni tal-isforzi u l-ETS. L-

inklużjoni fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva NEC twassal għal duplikazzjoni tar-

regolamentazzjoni, li għandha tiġi evitata minħabba l-isforzi sabiex ikun hemm 

regolamentazzjoni aħjar u adegwatezza regolatorja tal-SMEs. 

 

Emenda  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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 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 

(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’ 

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 
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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. 

stabbiliti f’din id-Direttiva ma jiġux 

issodisfati. 

__________________ __________________ 

21Id-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 id-Direttiva 93/12/KEE (ĠU 

L 121, 11.5.1999, p. 13). 

21Id-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 id-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). 

Or. pl 

 

Emenda  89 

Ulrike Müller 

 

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 

(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 
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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 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. 

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’ 

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. 

__________________ __________________ 

21Id-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 id-Direttiva 93/12/KEE (ĠU 

L 121, 11.5.1999, p. 13). 

21Id-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 id-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). 

 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Il-metan huwa gass serra (GHG), li l-emissjonijiet tiegħu huma diġà koperti mid-Deċiżjoni 

dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (Deċiżjoni 406/2009/KE) bħala parti mill-pakkett tal-UE 

dwar il-Klima u l-Enerġija. L-inklużjoni ta' impenji ta' tnaqqis tal-metan fid-Direttiva NEC 

twassal għal regolamentazzjoni eċċessiva.  
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Emenda  90 

Kateřina Konečná 

 

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 u tal-livelli 

intermedji tal-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 ta' emissjonijiet u tal-livelli 

intermedji tal-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-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 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. L-Istati Membri jistgħu 

jikkalkolaw medja tal-emissjonijiet 

annwali nazzjonali tagħhom għal sena 

partikolari, is-sena ta' qabel dik is-sena u 

s-sena ta' warajha, bil-kundizzjoni li din 

il-medja ma teċċedix l-impenn tagħhom, 

għall-temp mhux previst jew 

kundizzjonijiet ekonomiċi li jaffettwaw il-

provvista tagħhom. Il-Kummissjoni tista’ 

toġġezzjona kontra l-użu minn Stat 
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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). 

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). 

Or. en 

 

Emenda  91 

Jan Huitema 

 

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 u tal-livelli 

intermedji tal-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 

(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 Għall-iskop tal-

verifika tal-konformità mal-livelli 

nazzjonali massimi tagħhom tal-

emissjonijiet, mal-impenji tagħhom għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet u mal-livelli 
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(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. 

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). 

 

Or. en 

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. 
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Emenda  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex jimmonitorjaw il-konformità 

mal-limiti ta' emissjonijiet nazzjonali 

tagħhom u mal-impenji tagħhom għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet, l-Istati Membri 

jistgħu jemendaw l-inventarji ta' 

emissjonijiet nazzjonali tagħhom billi 

jużaw sejbiet u metodi xjentifiċi mtejba u 

relatati mal-emissjonijiet. Jekk l-Istati 

Membri jonqsu milli jilħqu l-miri ta' 

tnaqqis tagħhom f'sena partikolari 

minħabba kundizzjonijiet mhux previsti, 

huma għandu jkollhom l-għażla minflok 

li jispeċifika medja ta' tliet snin tas-sena 

rispettiva u s-sentejn ta' qabilha, fejn din 

il-medja ma teċċedix il-mira ta' tnaqqis 

tagħhom. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Dan l-istrument ta' flessibilità jikkorrispondi għall-approċċ tal-protokoll ta' Gothenburg. 

 

Emenda  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

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 

(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 
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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 

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

Istati Membri għandhom, b'konsultazzjoni 

mal-awtorità lokali jew reġjonali rilevanti, 
iqisu l-ħtieġa li jnaqqsu 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). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2025 għandhom ikunu vinkolanti. L-Istati 

Membri għandhom jikkonsultaw ukoll mal-awtorità lokali jew reġjonali kompetenti meta 

jkunu qed ifasslu l-NAPCPs tagħhom. 

 

Emenda  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

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-

(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-
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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 

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 

jnaqqsu 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 

__________________ __________________ 

23Id-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). 

23Id-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). 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiksbu l-miri ta' tnaqqis tagħhom għall-2030 b'modi 

differenti. Sabiex jagħmlu dan, huma għandhom jingħataw il-flessibilità biex jużaw il-mod l-

aktar kost-effettiv għalihom. 

 

Emenda  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-
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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 

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 

jnaqqsu 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). 

Or. en 

 

Emenda  96 

Kateřina Konečná 

 

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 

(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-



 

AM\1058775MT.doc 41/99 PE554.952v01-00 

 MT 

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 

Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li 

jnaqqsu 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). 

Or. en 

 

Emenda  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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’ 

(12) L-Istati Membri għandhom jadottaw u 

jimplimentaw programm nazzjonali għall-

kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li 

jersqu lejn ir-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 jnaqqsu l-

emissjonijiet f’żoni u f'agglomerazzjonijiet 

li huma affettwati minn konċentrazzjonijiet 
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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 

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 

__________________ __________________ 

23Id-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). 

23Id-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). 

Or. fr 

 

Emenda  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

(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 

jnaqqsu l-emissjonijiet f’żoni u 

f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati 

minn konċentrazzjonijiet għolja 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 
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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 

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 

__________________ __________________ 

23Id-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). 

23Id-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). 

Or. fr 

 

Emenda  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

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-

(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 

jnaqqsu l-emissjonijiet f’żoni u 

f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati 

minn konċentrazzjonijiet eċċessiv ta’ 

sustanzi li jniġġsu l-arja u, b'mod 

partikulari, qrib l-iskejjel, iċ-ċentri tal-

kura ta' matul il-jum, id-djar tal-anzjani, 

l-isptarijiet 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-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23 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). 

Or. en 

 

Emenda  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) L-ispezzjonijiet ambjentali u s-

sorveljanza tas-suq huma meħtieġa sabiex 

tiġi żgurata l-effikaċja ta' din id-Direttiva 

u tal-miżuri adottati skont il-kisba tal-

objettivi tagħha. L-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li jkun hemm 

disponibbli biżżejjed riżorsi biex iwettqu l-

ispezzjonijiet u s-sorveljanza tas-suq 

b'mod effettiv. 

Or. en 

 

Emenda  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 

mal-impenji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet 
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stabbiliti f'din id-Direttiva għall-2020, l-

2025 u l-2030, l-Istati Membri 

m'għandhomx jgħaddu l-piż tal-

konformità lill-awtoritajiet li ma 

għandhomx il-kapaċitajiet strateġiċi u s-

setgħat biex jikkonformaw. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'każ bħal dan fejn Stat Membru jkun kiser l-obbligi tiegħu skont l-NECD, huwa importanti li 

l-awtoritajiet lokali, li ħafna minnhom qed joperaw taħt baġits ristretti, jiġu protetti milli 

jitgħabbew bil-multi b'riżultat ta' proċedura ta' ksur. 

 

Emenda  102 

Ulrike Müller 

 

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 u PM2,5 mill-kontributuri ewlenin, 

il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja għandhom jinkludu miżuri 

kosteffettivi li japplikaw għas-settur 

agrikolu. Xi wħud minn dawn il-miżuri 

jinvolvu spejjeż addizzjonali sostanzjali li 

ma jistgħux jiġu sostnuti minn azjendi 

agrikoli żgħar u ta' daqs medju. L-azjendi 

agrikoli li ma jaqgħux fl-ambitu tad-

Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 

industrijali jistgħu jkunu eżentati. 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. 

 It-titjib fil-kwalità tal-arja mingħajr ma 

jkun kompromess il-ġejjieni tal-azjendi 



 

PE554.952v01-00 46/99 AM\1058775MT.doc 

MT 

agrikoli jista' jintlaħaq biss permezz ta' 

miżuri proporzjonati. L-isforzi tas-settur 

agrikolu fl-iżvilupp ulterjuri ta' metodi 

tat-trobbija tal-bhejjem m'għandhomx 

ikunu mxekkla mir-rekwiżiti li 

jirrigwardaw it-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' 

sustanzi li jniġġsu. Il-programmi 

nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jippermettu li jkun hemm 

bilanċ ġust bejn forom politikament u 

soċjalment mixtieqa ta' trobbija tal-

bhejjem u l-protezzjoni mill-emissjonijiet. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Fl-agrikoltura, jeżistu kunflitti ta' objettivi bejn l-oqsma differenti ta' politika. Il-

preservazzjoni tal-istrutturi rurali fl ġestjoni tal-art m'għandhiex tkun kompromessa billi jiġu 

stabbiliti miri mhux fattibbli. Jekk din tingħaqad mad-direttiva dwar l-emissjonijiet 

industrijali, tkun tista' tinkiseb leġiżlazzjoni mtejba. 

 

Emenda  103 

Jan Huitema 

 

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 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 bbażati fuq 

informazzjoni u dejta speċifiċi, filwaqt li 

jitqiesu l-progress xjentifiku u l-miżuri 

preċedenti mwettqa mill-Istati Membri, u 

għandhom ikunu kosteffikaċi. 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 
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speċifiċi. 

Or. en 

 

Emenda  104 

Elisabeth Köstinger 

 

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 u PM2,5 mill-kontributuri ewlenin, 

il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-

tniġġis tal-arja għandhom jinkludu miżuri 

kosteffettivi li japplikaw għas-settur 

agrikolu. L-investimenti għal tnaqqis fl-

emissjonijiet fl-agrikoltura jkollhom 

implikazzjonijiet fit-tul li huma differenti 

skont id-daqs tal-farm. Dan jeħtieġ li 

tittieħed inkunsiderazzjoni kif xieraq, 

sabiex titrawwem b'suċċess l-adozzjoni ta' 

miżuri ta' mitigazzjoni. 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. 

It-titjib fil-kwalità tal-arja mingħajr ma 

jkun kompromess il-ġejjieni tal-azjendi 

agrikoli jista' jintlaħaq biss permezz ta' 

miżuri proporzjonati. L-isforzi tas-settur 

agrikolu fl-iżvilupp ta' proċeduri tat-

trobbija tal-annimali m'għandhomx jiġu 

mminati mill-impenji biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja. 

Il-programmi nazzjonali ta' kontroll tat-

tniġġis tal-arja għandhom jipprovdu 

bilanċ bejn il-forom ta' trobbija tal-

annimali mixtieqa mil-lat politiku u 

soċjali, u l-kontroll tat-tniġġis. 

Or. en 
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Emenda  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

mill-kontributuri ewlenin, il-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jinkludu miżuri li japplikaw 

għas-settur agrikolu mingħajr ma jiġi 

kompromess il-benessri tal-annimali. 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. 

Or. fr 

 

Emenda  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

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. 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. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Għandhom jiġu promossi fuq livell nazzjonali miżuri għat-tnaqqis tal-metan sabiex jitnaqqas 

l-ożonu f'wiċċ l-art ikkawżat mill-metan u minn sustanzi oħra li jniġġsu. Bosta minn dawn il-

miżuri jistgħu jiġu żviluppati bl-appoġġ finanzjarju tal-programmi tal-UE għall-Iżvilupp 

Rurali u xi miżuri jistgħu wkoll jiġu implimentati mingħajr spejjeż (eż is-sistemi tal-bijogass 

jiġġeneraw sorsi addizzjonali possibbli ta' dħul permezz tal-bejgħ tal-elettriku). 

 

Emenda  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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. 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. 

Or. en 

 

Emenda  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet 

mill-kontributuri prinċipali, il-programmi 

nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja 

għandhom jinkludu miżuri li japplikaw 

għas-setturi rilevanti kollha, inklużi l-
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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 stipulati f’din 

id-Direttiva, li għandu jkollhom livell 

ekwivalenti ta’ prestazzjoni ambjentali 

minħabba ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi. 

Or. en 

 

Emenda  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Fit-traspożizzjoni nazzjonali ta' din 

id-Direttiva, għandu jiġi evitat li jkun 

hemm duplikazzjoni regolatorja permezz 

tad-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-

12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni 

tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-

nitrati minn sorsi agrikoli.  Id-Direttiva 

91/676/KE diġà tinkludi regoli 

komprensivi u dettaljati ħafna biex tiżdied 

l-effiċjenza tal-fertilizzanti, dwar il-ħażna 

u l-applikazzjoni tal-fertilizzanti u biex 

b'hekk jiġi evitat it-telf tan-nitroġenu, li 

għandhom effetti pożittivi indiretti fuq il-

kwalità tal-arja. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva dwar in-Nitrati diġà tipprevedi dispożizzjonijiet estensivi biex jiġi evitat it-telf 

tan-nitroġenu. Dan il-fatt għandu jiġi kkunsidrat fid-Direttiva NEC, sabiex tiġi evitata d-

duplikazzjoni regolatorja. 
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Emenda  110 

Ulrike Müller 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Fit-traspożizzjoni nazzjonali ta' din 

id-Direttiva, għandu jiġi evitat li jkun 

hemm duplikazzjoni regolatorja permezz 

tad-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-

12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni 

tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-

nitrati minn sorsi agrikoli.  Id-Direttiva 

91/676/KE diġà tinkludi regoli 

komprensivi u dettaljati ħafna biex tiżdied 

l-effiċjenza tal-fertilizzanti, dwar il-ħażna 

u l-applikazzjoni tal-fertilizzanti u biex 

b'hekk jiġi evitat it-telf tan-nitroġenu, li 

għandhom effetti pożittivi indiretti fuq il-

kwalità tal-arja. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li d-Direttiva dwar in-Nitrati diġà tipprevedi dispożizzjonijiet estensivi ħafna sabiex 

jiġi evitat it-telf tan-nitroġenu, dal-fatt huwa injorat fil-proposta tal-Kummissjoni dwar id-

Direttiva NEC, u minflok issir dispożizzjoni għall-ħolqien ta' programmi ta' azzjoni ġodda. 

Għall-finijiet li titnaqqas il-burokrazija, huwa importanti li tiġi evitata d-duplikazzjoni 

regolatorja. 

Emenda  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13b) Il-programmi ta' kontroll tat-tniġġis 

tal-arja m'għandhom jipprovdu għall-

ebda miżuri għas-settur industrijali li 

jmorru lil hinn mill-aħjar tekniki 

disponibbli (BAT) stabbiliti bid-Direttiva 
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2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill1a. 

 __________________ 

 1a 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, 

17.12.2010) 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Is-settur tal-industrija m'għandux jiġi sfurzata jieħu azzjoni biex inaqqsu l-emissjonijiet mill-

impjanti tiegħu li jmorru lil hinn mill-aħjar tekniki disponibbli stabbiliti fid-Direttiva dwar l-

industrija. Dan huwa speċjalment il-każ għal miżuri li ma jistgħux jiġu implimentati b'mod 

kosteffettiv. 

 

Emenda  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

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 inaqqsu l-emissjonijiet ta' ossidi tan-

nitroġenu u materja partikulata fiż-żoni 

urbani. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Minbarra l-introduzzjoni ta' soluzzjonijiet tekniċi f'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. 
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Emenda  113 

Ulrike Müller 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Sabiex ifasslu programmi nazzjonali 

għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja li huma 

infurmati tajjeb u sabiex ifasslu kwalunkwe 

aġġornamenti sinifikanti, l-Istati Membri 

għandhom jagħmlu dawk il-programmi u 

aġġornamenti soġġetti għal konsultazzjoni 

mal-pubbliku u mal-awtoritajiet 

kompetenti fil-livelli kollha meta l-għażliet 

kollha rigward il-politiki u l-miżuri jkunu 

miftuħa. L-Istati Membri għandhom jidħlu 

f’konsultazzjonijiet transkonfinali f’każijiet 

fejn l-implimentazzjoni tal-programm 

tagħhom tista' taffettwa l-kwalità tal-arja 

f’pajjiż ieħor, b'konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u fil-

leġiżlazzjoni internazzjonali, inkluż il-

Konvenzjoni tan-NU dwar il-valutazzjoni 

tal-impatt ambjentali f’kuntest 

transkonfinali (Espoo, 1991) u l-Protokoll 

tagħha dwar il-Valutazzjoni Strateġika 

Ambjentali (Kyiv, 2003)24, kif approvati 

mill-Kunsill. 

(15) Sabiex ifasslu programmi nazzjonali 

għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja li huma 

infurmati tajjeb u sabiex ifasslu kwalunkwe 

aġġornamenti sinifikanti abbażi ta' kejl u 

riżultati riproduċibbli, l-Istati Membri 

għandhom jagħmlu dawk il-programmi u 

aġġornamenti soġġetti għal konsultazzjoni 

mal-pubbliku u mal-awtoritajiet 

kompetenti fil-livelli kollha meta l-għażliet 

kollha rigward il-politiki u l-miżuri jkunu 

miftuħa. L-Istati Membri għandhom jidħlu 

f’konsultazzjonijiet transkonfinali f’każijiet 

fejn l-implimentazzjoni tal-programm 

tagħhom tista' taffettwa l-kwalità tal-arja 

f’pajjiż ieħor, b'konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u fil-

leġiżlazzjoni internazzjonali, inkluż il-

Konvenzjoni tan-NU dwar il-valutazzjoni 

tal-impatt ambjentali f’kuntest 

transkonfinali (Espoo, 1991) u l-Protokoll 

tagħha dwar il-Valutazzjoni Strateġika 

Ambjentali (Kyiv, 2003)24, kif approvati 

mill-Kunsill. 

__________________ __________________ 

24Id-Deċiżjoni 2008/871/KE tal-Kunsill tal-

20 ta' Ottubru 2008 dwar l-approvazzjoni 

f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll 

dwar il-Valutazzjoni Strateġika Ambjentali 

għall-Konvenzjoni ta’ Espoo tal-UN/ECE 

tal-1991 dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 

Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali (ĠU 

L 308, 19.11.2008, p. 33). 

24Id-Deċiżjoni 2008/871/KE tal-Kunsill tal-

20 ta' Ottubru 2008 dwar l-approvazzjoni 

f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll 

dwar il-Valutazzjoni Strateġika Ambjentali 

għall-Konvenzjoni ta’ Espoo tal-UN/ECE 

tal-1991 dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 

Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali (ĠU 

L 308, 19.11.2008, p. 33). 

Or. de 
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Emenda  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Sabiex ifasslu programmi nazzjonali 

għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja li huma 

infurmati tajjeb u sabiex ifasslu kwalunkwe 

aġġornamenti sinifikanti, l-Istati Membri 

għandhom jagħmlu dawk il-programmi u 

aġġornamenti soġġetti għal konsultazzjoni 

mal-pubbliku u mal-awtoritajiet 

kompetenti fil-livelli kollha meta l-għażliet 

kollha rigward il-politiki u l-miżuri jkunu 

miftuħa. L-Istati Membri għandhom jidħlu 

f’konsultazzjonijiet transkonfinali f’każijiet 

fejn l-implimentazzjoni tal-programm 

tagħhom tista' taffettwa l-kwalità tal-arja 

f’pajjiż ieħor, b'konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u fil-

leġiżlazzjoni internazzjonali, inkluż il-

Konvenzjoni tan-NU dwar il-valutazzjoni 

tal-impatt ambjentali f’kuntest 

transkonfinali (Espoo, 1991) u l-Protokoll 

tagħha dwar il-Valutazzjoni Strateġika 

Ambjentali (Kyiv, 2003)24, kif approvati 

mill-Kunsill. 

(15) Sabiex ifasslu programmi nazzjonali 

għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja li huma 

infurmati tajjeb u bbażati xjentifikament u 

sabiex ifasslu kwalunkwe aġġornamenti 

sinifikanti, l-Istati Membri għandhom 

jagħmlu dawk il-programmi u 

aġġornamenti soġġetti għal konsultazzjoni 

mal-pubbliku u mal-awtoritajiet 

kompetenti fil-livelli kollha meta l-għażliet 

kollha rigward il-politiki u l-miżuri jkunu 

miftuħa. L-Istati Membri għandhom jidħlu 

f’konsultazzjonijiet transkonfinali f’każijiet 

fejn l-implimentazzjoni tal-programm 

tagħhom tista' taffettwa l-kwalità tal-arja 

f’pajjiż ieħor, b'konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u fil-

leġiżlazzjoni internazzjonali, inkluż il-

Konvenzjoni tan-NU dwar il-valutazzjoni 

tal-impatt ambjentali f’kuntest 

transkonfinali (Espoo, 1991) u l-Protokoll 

tagħha dwar il-Valutazzjoni Strateġika 

Ambjentali (Kyiv, 2003)24, kif approvati 

mill-Kunsill. 

__________________ __________________ 

24Id-Deċiżjoni 2008/871/KE tal-Kunsill tal-

20 ta' Ottubru 2008 dwar l-approvazzjoni 

f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll 

dwar il-Valutazzjoni Strateġika Ambjentali 

għall-Konvenzjoni ta’ Espoo tal-UN/ECE 

tal-1991 dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 

Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali (ĠU 

L 308, 19.11.2008, p. 33). 

24Id-Deċiżjoni 2008/871/KE tal-Kunsill tal-

20 ta' Ottubru 2008 dwar l-approvazzjoni 

f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll 

dwar il-Valutazzjoni Strateġika Ambjentali 

għall-Konvenzjoni ta’ Espoo tal-UN/ECE 

tal-1991 dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 

Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali (ĠU 

L 308, 19.11.2008, p. 33). 

Or. de 

 

Emenda  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 
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Guillaume Balas 

 

Proposta għal direttiva 

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 

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-għixien f'ambjent li huwa 

xieraq għas-saħħa u l-benesseri tal-

persuni. 

Or. en 

 

Emenda  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

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 skont il-kisba tal-

objettivi tagħha. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-fatt li l-istandards euro għall-vetturi diżil ma wasslux għat-tnaqqis mistenni fil-livelli ta' 

NOx wera li l-miżuri tekniċi m'humiex dejjem effettivi taħt kundizzjonijiet reali ta' tħaddim. 

Din l-emenda tiżgura li l-istess problemi jiġu identifikati mill-Istati Membri u li jittieħdu 

miżuri korrettivi sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-impenji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. 
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Dan iservi wkoll ta' pressjoni fuq il-manifatturi biex jiżguraw il-prestazzjoni tal-vetturi u t-

tagħmir f'kundizzjonijiet reali ta' tħaddim. 

 

Emenda  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15c) Meta tevalwa s-sinerġiji bejn il-

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

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

għandha tieħu kont tal-Valutazzjoni tal-

Impatt Kumplimentari tal-Parlament 

Ewropew dwar l-interazzjonijiet bejn il-

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

dwar il-klima u l-enerġija li twettqet għal 

dan il-għan. 

Or. en 

 

Emenda  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu u jirrappurtaw inventarji, 

projezzjonijiet u rapporti tal-inventarji 

informattivi dwar is-sustanzi li jniġġsu l-

arja kollha koperti minn din id-Direttiva, li 

mbagħad għandhom jippermettu lill-

Unjoni li tissodisfa d-dmirijiet tagħha ta’ 

rappurtaġġ skont il-Konvenzjoni LRTAP u 

l-Protokolli tagħha. 

(16) L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu u jirrappurtaw inventarji, 

projezzjonijiet u rapporti tal-inventarji 

informattivi dwar is-sustanzi li jniġġsu l-

arja kollha koperti minn din id-Direttiva, li 

jridu sussegwentement jippermettu lill-

Unjoni li tissodisfa d-dmirijiet tagħha ta’ 

rappurtaġġ skont il-Konvenzjoni LRTAP u 

l-Protokolli tagħha. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-inventarji, projezzjonijiet u rapporti tal-inventarji stabbiliti għandhom ċertament 

jippermettu lill-Unjoni tilħaq l- obbligi ta' rappurtar tagħha taħt il-Konvenzjoni LRTAP u l-

Protokolli tagħha. 

 

Emenda  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Skont il-Konvenzjoni ta' Aarhus 

dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-

parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid tad-

deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 

kwistjonijiet ambjentali u l-każistika tal-

Qorti Ewropea 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-għixien 

f'ambjent li huwa xieraq għas-saħħa u l-

benesseri tal-bniedem. 

Or. en 

 

Emenda  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

(21) L-Atti li jikkonċernaw l-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, għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-
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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. 

Kunsill.  

 

Or. fr 

 

Emenda  121 

Ulrike Müller 

 

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 mal-

gruppi ta' interess ikkonċernati 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. 

Or. de 
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Emenda  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Sabiex jiġi żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din 

id-Direttiva, għandhom jiġu kkonferiti 

setgħat ta’ implimentazzjoni fuq il-

Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 

ikunu eżerċitati f'konformità mar-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill27. 

imħassar 

__________________  

27Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 

l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 

13). 
 

 

Or. fr 

 

Emenda  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) Skont id-dispożizzjonijiet ta' din id-

Direttiva, l-Istati Membri għandhom 

jilħqu l-impenji ta' tnaqqis tal-

emissjonijiet stabbiliti fl-Anness II ta' din 

id-Direttiva. Madankollu, l-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu kif 

jissodisfaw dawn l-impenji bil-manjiera l-

aktar kost-effettiva. Il-miżuri stipulati fl-

Anness III għal din id-Direttiva 
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għandhom għalhekk jitqiesu bħala linji 

gwida. 

Or. de 

 

Emenda  124 

Aldo Patriciello 

 

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 

Or. it 

 

Emenda  125 

Ivan Jakovčić 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 26a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Jistieden lill-pajjiżi kandidati u l-

pajjiżi kandidati potenzjali jallinjaw, 

kemm ikunu jistgħu, ir-regolamenti 

nazzjonali tagħhom ma' din id-Direttiva. 

Or. en 

 

Emenda  126 

Annie Schreijer-Pierik 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-limiti għall-

emissjonijiet tal-arja tal-Istati Membri 

rigward sustanzi aċidifikanti u ewtrofikanti 

li jniġġsu, għal prekursuri tal-ożonu, għal 

materja primarja f’forma ta’ partikuli u 

għal prekursuri ta’ materja sekondarja 

f’forma ta’ partikuli u sustanzi oħra li 

jniġġsu l-arja, u teħtieġ li l-programmi 

nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja 

jiġu mfassla, adottati u implimentati, u li l-

emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu u l-

impatti tagħhom jiġu mmonitorjati u 

rrappurtati. 

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-limiti għall-

emissjonijiet tal-arja tal-Istati Membri 

rigward sustanzi aċidifikanti u ewtrofikanti 

li jniġġsu, għal ċerti 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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Mhux il-prekursuri kollha tal-ożonu għandhom jiġu indirizzati minn din il-proposta jew mid-

Direttiva 2003/35/KE attwalment fis-seħħ. Il-metan m'għandux jiġi inkluż. 

 

Emenda  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Din id-Direttiva għandha l-għan li 

tillimita l-emissjonijiet atmosferiċi tas-

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: 

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

livelli ta' kwalità tal-arja li ma jagħtux lok 
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għal impatti negattivi sinifikanti u riskji 

fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, 

f'konformità mal-linji gwida tal-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; 

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

bijodiversità u l-ekosistemi billi l-livelli u 

d-depożizzjoni tas-sustanzi aċidifikanti u 

ewtrofikanti li jniġġsu, u sustanzi oħra li 

jniġġsu, inkluż l-ożonu fil-livell tal-art, 

jitbaxxew taħt tagħbijiet u livelli kritiċi; 

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

arja stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; 

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

klima billi jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-

sustanzi li jniġġsu l-klima ta' ħajja qasira; 

 (e) it-titjib tal-kwalità tal-arja fuq livell 

dinji. 

Or. en 

 

Emenda  128 

Kateřina Konečná 

 

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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-ambitu għandu jkun preċiż u konsistenti ma' artikoli oħra bħall-Artikolu 4. 
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Emenda  129 

Nils Torvalds 

 

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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-ambitu għandu jkun preċiż u konsistenti ma' artikoli oħra bħall-Artikolu 4. 

 

Emenda  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 

 

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; 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Il-miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet għall-metan m'għandhomx jiġu inklużi fid-Direttiva NEC. 

Għal din ir-raġuni, il-metan, kif ukoll il-monossidu tal-karbonju, li mhumiex inklużi fil-

proposta għal Direttiva, għandhom jitħassru mill dan il-paragrafu. 
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Emenda  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 

 

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, komposti volatili organiċi mhux 

metaniċi u monossidu tal-karbonju; 

Or. en 

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  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 

 

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, komposti volatili organiċi mhux 

metaniċi u monossidu tal-karbonju; 

Or. pl 

 

Emenda  133 

Aldo Patriciello 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – 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, sakemm 

mhux speċifikat mod ieħor, 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; 

Or. it 

 

Emenda  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. "impenn nazzjonali għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet" tfisser it-tnaqqis fl-

emissjonijiet ta’ sustanza espress bħala 

perċentwal ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet bejn 

it-total ta’ emissjonijiet rilaxxati matul is-

sena bażi (2005) u t-total ta’ emissjonijiet 

rilaxxati matul sena kalendarja mira li l-

Istati Membri ma għandhomx jaqbżu; 

7. "impenn nazzjonali għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet" tfisser it-tnaqqis fl-

emissjonijiet ta’ sustanza espress bħala 

perċentwal ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet bejn 

it-total ta’ emissjonijiet rilaxxati matul is-

sena bażi (2005) u t-total ta’ emissjonijiet 

rilaxxati matul sena kalendarja mira li 

lejhom l-Istati Membri għandhom jimxu; 

Or. fr 

 

Emenda  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – 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, 

imħassar 
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għajr bastimenti tas-sajd, li jitilqu mit-

territorju ta’ pajjiż wieħed u li jaslu fit-

territorju ta’ pajjiż ieħor; 

Or. en 

 

Emenda  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 12a. "Politiki tal-UE dwar tniġġis tal-arja 

bbażati fuq is-sors" tfisser Regolamenti 

jew Direttivi li, irrispettivament mill-

obbligi stabbiliti f'dawk id-Direttivi jew 

Regolamenti, ikollhom bħala għan, kemm 

jekk parzjalment jew le, li jnaqqsu l-

emissjonijiet ta' dijossidu tal-kubrit (SO2), 

ossidi tan-nitroġenu (NOx), komposti 

organiċi volatili mhux tal-metan 

(NMVOC), ammonja (NH3) u materja 

partikulata (PM2,5), billi jwettqu miżuri ta' 

mitigazzjoni fis-sors, inklużi mill-inqas, 

iżda mhux limitati għalih, it-tnaqqis ta' 

emissjonijiet miksub minn: 

 - ir-Regolament 94/63; 

 - ir-Regolament 97/68; 

 - ir-Regolament 98/70; 

 - ir-Regolament 1999/32; 

 - ir-Regolament 2009/126; 

 - ir-Regolament 2004/42; 

 - ir-Regolament 2007/46/KE, inklużi d-

Direttiva 15/2007, id-Direttiva 79/2009, 

id-Direttiva 595/2009 u d-Direttiva 

661/2009; 

 - ir-Regolament 2010/75; 

 - id-Direttiva 167/2013; 

 - id-Direttiva 168/2013; 
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 - ir-Regolament 2014/94; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

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

jiżdiedu mad-Direttiva l-politiki tal-UE dwar it-tniġġis tal-arja bbażati fuq is-sors. Il-politika 

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

UE dwar it-tniġġis tal-arja bbażati fuq sors sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni, tittejjeb is-

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

 

Emenda  137 

Kateřina Konečná 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 12a. 13. "l-aħjar metodi tekniċi 

disponibbli" tfisser l-istadju l-aktar 

effettiv u avanzat fl-iżvilupp ta’ attivitajiet 

u l-metodi tagħhom ta’ tħaddim li jindika 

l-adattabilità prattika ta’ metodi tekniċi 

partikolari li tipprovdi l-bażi għall-valuri 

limitu tal-emissjonijiet u kondizzjonijiet 

oħra tal-permessi maħsuba biex jiġu 

evitati u, fejn dan ma jkunx prattiku, li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-

ambjent kollu kemm hu: 

 (a) "metodi tekniċi" tinkludi kemm it-

teknoloġija użata kif ukoll il-mod li bih l-

installazzjoni tkun iddisinjata, mibnija, 

imħaddma u dekommissjonata; 

 (b)"metodi tekniċi disponibbli' tfisser 

dawk żviluppati fuq skala li tkun 

tippermetti l-implimentazzjoni fis-settur 

rilevanti industrijali, taħt kundizzjonijiet 

ekonomiċi u teknikament vijabbli, waqt li 

jitqiesu l-ispejjeż u l-vantaġġi, sew jekk il-

metodi tekniċi jkunu użati u prodotti fl-

Istat Membru inkwistjoni sew jekk le, 

sakemm dawn ikunu raġonevolment 
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aċċessibbli għall-operatur; 

 (c)"l-aħjar" tfisser l-aktar waħda effettiva 

biex jinkiseb livell ġenerali għoli ta’ 

protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu; 

Or. en 

 

Emenda  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 12a. "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, 

l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li 

jippromwovu l-protezzjoni ambjentali, 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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ara l-Artikolu 12 dwar l-Aċċess għall-Ġustizzja. Din id-definizzjoni hija meħtieġa biex jiġi 

żgurat li l-Istati Membri jagħtu aċċess wiesa' għall-ġustizzja b'mod konsistenti mal-

Konvenzjoni ta' Aarhus u l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE. 

 

Emenda  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

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. 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) u 

ta' materja partikulata (PM2,5) b'konformità 

mal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet applikabbli mill-2020, kif 

stabbilit fl-Anness II u jieħdu l-miżuri 

kollha meħtieġa li ma jinvolvux spejjeż 

sproporzjonati sabiex jillimitaw l-

emissjonijiet antropoġeniċi tagħhom tad-

dijossidu tal-kubrit (SO2), tal-ossidi tan-

nitroġenu (NOx), tal-komposti organiċi 

volatili minbarra l-metanu (NMVOC), tal-

ammonja (NH3) u tal-materja partikulata 

(PM2,5) għall-2030 skont l-objettivi 

indikattivi ta' tnaqqis fl-Anness II. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-inklużjoni ta' impenji għat-tnaqqis tal-metan fil-direttiva NEC tillimita l-flessibilità offruta 

fid-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi (Deċiżjoni 406/2009/KE) biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, u tikkawża regolamentazzjoni żejda. Barra minn 

hekk, hemm inċertezza kbira fil-previżjonijiet tal-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu ta' ċerti 

setturi u attivitajiet. Għaldaqstant, il-potenzjal tat-tnaqqis jista' ma jkunx stabbilit bil-

preċiżjoni xierqa. Barra minn hekk, il-valuri indikati jitfgħu piż għoli wisq fuq is-settur 

agrikolu. 

 

Emenda  140 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Bħala minimu, l-Istati Membri 

għandhom jillimitaw l-emissjonijiet 

1. Bħala minimu, l-Istati Membri 

għandhom jillimitaw l-emissjonijiet 
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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. 

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-

2029, kif stabbilit fl-Anness II. 

Or. en 

 

Emenda  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

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) 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 u għall-

metan (CH4) għandha titwettaq 

valutazzjoni tal-impatt qabel ma jiġi 

determinat impenn nazzjonali ta' tnaqqis 

tal-emissjonijiet. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-introduzzjoni ta' mira ta' tnaqqis għall-metan hija xi ħaġa ġdida, għandha 

titwettaq valutazzjoni tal-impatt minn qabel. 

Emenda  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 
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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) 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. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Il-metanu huwa kopert fir-reġim tal-klima permezz tal-kondiviżjoni tal-isforzi u l-ETS. L-

inklużjoni fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva NEC twassal għal duplikazzjoni tar-

regolamentazzjoni, li għandha tiġi evitata minħabba l-isforzi sabiex ikun hemm 

regolamentazzjoni aħjar u adegwatezza regolatorja tal-SMEs. 

 

Emenda  143 

Jan Huitema 

 

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 

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) u 

ta' materja partikulata (PM2,5) 

b'konformità mal-impenji nazzjonali għat-

tnaqqis ta' emissjonijiet applikabbli mill-
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mill-2020 u l-2030, kif stabbilit fl-Anness 

II. 

2020 u l-2030, kif stabbilit fl-Anness II. 

Or. en 

 

Emenda  144 

Ulrike Müller 

 

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) 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. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Huwa inaċċettabbli li l-Kummissjoni għandha tixtieq li tistabbilixxi regolamentazzjoni 

dupplikata għall-metan b'mod parallel mal-politika dwar il-klima fil-forma ta' limitu massimu 

nazzjonali. Sabiex tkun evitata d-duplikazzjoni regolatorja u r-rilokazzjoni tal-produzzjoni, il-

metan għandu jitneħħa mid-Direttiva NEC. 

 

Emenda  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Bħala minimu, l-Istati Membri 1. Bħala minimu, l-Istati Membri 
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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. 

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. 

Or. pl 

 

Emenda  146 

Valentinas Mazuronis 

 

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) 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. 

Or. lt 

Emenda  147 

Nils Torvalds 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Bħala minimu, l-Istati Membri 

għandhom jillimitaw l-emissjonijiet 

1. Bħala minimu, l-Istati Membri 

għandhom jillimitaw l-emissjonijiet 
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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. 

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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

il-mitigazzjoni tal-metan diġà hija infurzata permezz tal-impenji internazzjonali dwar il-klima 

skont it-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' Kyoto sal-2020 u l-kuntratt il-ġdid għandu 

jiġi nnegozjat f'Pariġi din is-sena. Il-metan huwa inkluż ukoll fl-ETS tal-UE, u għalkemm 

hemm obbligi diretti li jikkonċernaw id-dijossidu tal-karbonju u l-ossidu nitruż, obbligi ġodda 

huma possibbli. Għalhekk, l-impenji ta' mitigazzjoni tal-metan f'din id-direttiva jikkostitwixxu 

regolamentazzjoni doppja bla bżonn. 

 

Emenda  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

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), ta' metan (CH4) 

u ta’ merkurju (Hg) b'konformità mal-

impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet applikabbli mill-2020 u l-

2030, kif stabbilit fl-Anness II. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Il-merkurju huwa metall tossiku ħafna, b'mod partikolari meta jinbidel f'merkurju tal-metil 

(MeHg). L-espojniment għall-MeHg jista' jaffettwa serjament lis-sistema nervuża u jagħmel 

ħsara lis-sistemi immunitarji u riproduttivi. 

 

Emenda  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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), ta' metan (CH4) 

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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

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. 

 

Emenda  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Bħala minimu, l-Istati Membri 1. Bħala minimu, l-Istati Membri 
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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. 

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), ta' metan (CH4) 

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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

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

d-direttiva NEC tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-merkurju, li għandhom 

effetti detrimentali serji fuq is-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk l-objettivi għall-2025 

għandhom ikunu jorbtu legalment biex jiżdiedu l-benefiċċji għas-saħħa u għall-ambjentali 

tat-tnaqqis tas-sustanzi li jniġġsu kmieni kemm jista' jkun.  

 

Emenda  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

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), ta' metan (CH4) 

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. 

Or. en 
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Emenda  152 

Aldo Patriciello 

 

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. 

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija 

Or. it 

 

Emenda  153 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-impenji għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet għal kwalunkwe sena wara l-

2030 huma indikattivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 
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Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Emenda  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati mebri għandhom jieħdu l-

miżuri kollha meħtieġa biex jillimitaw l-

emissjonijiet antropoġeniċi tagħhom tal-

CH4. Il-livelli ta’ dawk l-emissjonijiet 

għandhom jiġu determinati permezz ta’ 

perkors ta’ tnaqqis lineari stabbilit bejn il-

livelli tal-emissjonijiet tagħhom għall-

2005 u l-livelli ta’ emissjonijiet definiti 

mill-impenji għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet 

għall-2025. 

Or. en 

 

Emenda  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. L-emissjonijiet nazzjonali ta' SO2, 

NOx, VOC u NH3 mill-2020 'il quddiem 

m'għandhomx jaqbżu l-limiti massimi 

nazzjonali tal-emissjonijiet stabbiliti fid-

Direttiva 2001/81/KE għall-2010. 

Or. en 

 

Emenda  156 

Ulrike Müller 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-Kummissjoni għandha, sal-

31 ta' Diċembru 2016, tressaq proposta 

ġdida biex jinqasam il-piż fi ħdan l-

Unjoni b'impenji riveduti ta' tnaqqis 

għall-NH3 għall-2030 sabiex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-ammonja fl-Unjoni 

b'total ta' 18 % sal-2030. Il-mekkaniżmu 

għall-ħolqien ta' din il-qsim tal-piż 

għandu jissodisfa l-kriterji tal-kost-

effettività, proporzjonalità u bilanċ bejn l-

Istati Membri. Bil-proposta tagħha, il-

Kummissjoni għandha tiżgura li a) ikunu 

jeżistu kundizzjonijiet indaqs fis-suq tal-

Unjoni, u b) tinkiseb armonizzazzjoni 

ulterjuri tal-livelli ta' tnaqqis fl-Unjoni. 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

L-objettiv ta' tnaqqis għall-ammonja jridu jqisu l-miżuri diġà meħuda mill-Istati Membri. 

 

Emenda  157 

Peter Jahr 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Sabiex l-emissjonijiet tal-ammonja fl-

Unjoni Ewropea jitnaqqsu b'total ta' 20% 

sal-2030, il-Kummissjoni għandha, sal-

31 ta' Diċembru 2016, tissottometti 

proposta għall-qsim tal-piż bejn l-Istati 

Membri permezz ta' impenji nazzjonali ta' 

tnaqqis riveduti għall-ammonja għall-

2030 li tissodisfa l-kriterji tal-

proporzjonalità, kost-effettività u l-bilanċ. 
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Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Id-dispersjoni wiesgħa tal-miri tat-tnaqqis għall-ammonja għall-Istati Membri individwali 

mhix raġonevoli. Għandu jkun hemm mekkaniżmu ġust għal-qsim tal-piż fl-Unjoni Ewropea u 

għandhom jitqiesu l-inputs sinifikanti ta' xi Stati Membri. 

 

Emenda  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  

  

 1a. Il-Kummissjoni għandha, sal-

31 ta’ Diċembru 2016, tippreżenta 

proposta b'impenji riveduti għat-tnaqqis 

għall-NH3 għall-2030. Bil-proposta 

tagħha l-Kummissjoni għandha tiżgura li: 

 a) l-istess kundizzjonijiet tas-suq 

japplikaw fl-Unjoni, 

 b) tinkiseb armonizzazzjoni ulterjuri tal-

livelli ta' tnaqqis fi ħdan l-Unjoni. 
 

Or. de 

Ġustifikazzjoni 

Il-miżuri meħuda preċedentement mill-Istati Membri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

ammonja għandhom jiġu kkunsidrati. Għal dan il-għan, irid jinħoloq mekkaniżmu ġust għall-

qsim tal-piż fl-Unjoni filwaqt li l-miri tat-tnaqqis tal-Istati individwali għandhom jiġu 

aġġustati kif xieraq. 

 

Emenda  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 
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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. 

 

Or. en 

(Marbuta mal-ERCs nazzjonali proposti għall-2025.) 

Ġustifikazzjoni 

L-impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall 2025 għandhom ikunu vinkolanti u 

stabbiliti fuq il-bażi tax-xenarju MTFR tal-proposta tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  160 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l- imħassar 
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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. 

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. 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-dispożizzjoni tal-paragrafu ma taqbilx mal-Anness II. Il-livelli tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

għal kwalunkwe sena fil-perjodu 2020-2029 huma stabbiliti fl-Anness II u joriġinaw mill-

Artikolu 4(1), u għalhekk mhuwiex ġustifikabbli li jiġi stabbilit perkors għal tnaqqis 

obbligatorju lineari għall-2025. 

 

Emenda  161 

Ulrike Müller 

 

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-

imħassar 
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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. 

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. 

 

Or. de(in-numerazzjoni tal-paragrafi fil-verżjonijiet Ġermaniża u Ingliża tal-proposta tal-

Kummissjoni huma differenti; in-numerazzjoni t'hawnhekk issegwi l-verżjoni Ingliża) 

Ġustifikazzjoni 

Permezz tad-Direttiva NEC, l-Unjoni Ewropea implimentat l-impenji li jinsabu fil-Protokoll 

ta' Gothenburg. Il-Protokoll ta' Gothenburg huwa validu sal-2020. Għaldaqstant, objettivi 

intermedji sal-2025 ikunu superfluwi.  

 

Emenda  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

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’ 

imħassar 
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emissjonijiet għall-2030. 

Or. de(in-numerazzjoni tal-paragrafi fil-verżjonijiet Ġermaniża u Ingliża tal-proposta tal-

Kummissjoni huma differenti; in-numerazzjoni t'hawnhekk issegwi l-verżjoni Ingliża) 

 

Ġustifikazzjoni 

L-objettivi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet japplikaw għall-2020 u l-2030. L-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jiksbu l-objettivi ta' tnaqqis tagħhom għall-2030 bil-mod li jkun l-

aktar kost-effettiv għalihom.  Objettivi tal-emissjonijiet intermedji għall-2025 mhumiex 

meħtieġa f'dan il-kuntest. 

 

Emenda  163 

Kateřina Konečná 

 

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. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  164 

Sirpa Pietikäinen 
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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. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

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. 

imħassar 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2025 għandhom ikunu vinkolanti. 

 

Emenda  166 

Nils Torvalds 

 

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. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. 

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 
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Emenda  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

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. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-objettivi nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2025 għandhom ikunu legalment 

vinkolanti. 

 

Emenda  168 

Elisabetta Gardini 

 

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, 

Fl-aħħar tal-perjodu 2020-2029 il-

Kummissjoni se twettaq valutazzjoni tal-

fattibbiltà teknika-ekonomika fuq l-

impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet applikabbli mill-2030, kif 

stabbilit fl-Anness II, u jekk ikun meħtieġ 
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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. 

terġa' tikkunsidra l-kwantifikazzjoni 

tagħhom, filwaqt li tqis ix-xenarji mibdula 

u il-kisba tal-objettivi nazzjonali ta' 

tnaqqis ta' emissjonijiet mis-sena 2020 

sas-sena 2029. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The amendment is aimed at setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and policy 

scenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 

Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 

 

Emenda  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

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-

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 

tagħhom ta' SO2, NOx, NMVOC, NH3 u 

PM2,5. 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 
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2020 u l-livelli ta’ emissjonijiet definiti 

mill-impenji għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet 

għall-2030. 

ta’ emissjonijiet definiti mill-impenji 

indikattivi għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet 

għall-2030. 

Or. en 

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  170 

Jan Huitema 

 

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. 

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 

tagħhom ta' SO2, NOx, NMVOC, NH3 u 

PM2,5. 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. 

Or. en 

 

Emenda  171 

Annie Schreijer-Pierik 



 

PE554.952v01-00 90/99 AM\1058775MT.doc 

MT 

 

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. 

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 

tagħhom ta' SO2, NOx, NMVOC, NH3 u 

PM2,5. Il-livelli ta’ dawk l-emissjonijiet 

għandhom jiġu determinati fuq il-bażi ta’ 

fjuwils mibjugħin jew fjuwils użati, 

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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal xi Stati Membri tal-Unjoni l-fjuwils mibjugħin ma jikkostitwixxux indikazzjoni affidabbli 

għal-livelli ta' emissjonijiet, bħal fil-każ tal-port Olandiż ta' Rotterdam. Minflok, għandha 

tingħata il-possibbiltà li jiġu ddeterminati l-livelli tal-emissjonijiet skont il-fjuwil użat. Fil-

Kunsill, din il-possibbiltà tingħata lill-Awstrija, il-Belġju, l-Irlanda, il-Litwanja, il-

Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi u r-Renju Unit. 

 

Emenda  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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, 

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 

tagħhom ta' SO2, NOx, NMVOC, NH3 u 
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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. 

PM2,5. 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. 

Or. pl 

Emenda  173 

Peter van Dalen 

 

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. 

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 

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 jew il-

fjuwils użati, 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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal xi Stati Membri l-fjuwils mibjugħin mhuwiex indikatur rappreżentattiv għal-livell tal-

emissjonijiet, per eżempju minħabba l-attività ta' bunkering fil-portijiet tagħhom. Minflok, 

għandha tingħata il-possibbiltà li jiġu ddeterminati l-livelli tal-emissjonijiet skont il-fjuwil 

użat, għaliex dan huwa indikatur aktar rappreżentattiv għal-livelli tal-emissjonijiet. 
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Emenda  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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. 

Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati 

Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 

meħtieġa li ma jinvolvux spejjeż 

sproporzjonati għall-Istati Membri u l-

operaturi ekonomiċi sabiex jillimitaw l-

emissjonijiet antropoġeniċi tal-2025 

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. 

Or. fr 

 

Emenda  175 

Elisabetta Gardini 

 

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 

Or. en 
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Emenda  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

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 

Or. de(in-numerazzjoni tal-paragrafi fil-verżjonijiet Ġermaniża u Ingliża tal-proposta tal-

Kummissjoni huma differenti; in-numerazzjoni t'hawnhekk issegwi l-verżjoni Ingliża) 

 

Ġustifikazzjoni 

L-objettivi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet japplikaw għall-2020 u l-2030. L-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jiksbu l-objettivi ta' tnaqqis tagħhom għall-2030 bil-mod li jkun l-

aktar kost-effettiv għalihom.  Objettivi tal-emissjonijiet intermedji għall-2025 mhumiex 

meħtieġa f'dan il-kuntest. 

 

 

Emenda  177 

Kateřina Konečná 

 

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 



 

PE554.952v01-00 94/99 AM\1058775MT.doc 

MT 

Or. en 

 

Emenda  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

Or. en 

 

Emenda  179 

Nils Torvalds 

 

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 

Or. en 

 

Emenda  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  
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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 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-objettivi nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2025 għandhom ikunu legalment 

vinkolanti. 

 

Emenda  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

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. 

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. 

 Fejn dawn ir-raġunijiet, skond l-Istati 

Membri involuti, ikunu jikkonsistu fin-

nuqqas li jintlaħaq it-tnaqqis fl-

emissjonijiet li jkun maħsub, jew li 

suppost kellu jinkiseb, bl-

implimentazzjoni tal-politiki tal-UE dwar 

it-tniġġis tal-arja bbażata fuq is-sors, il-

Kummissjoni għandha, fi żmien sena 

wara l-preżentazzjoni tar-rapport mill-

Istat Membru, tippreżenta proposta biex 

tadatta l-impenji nazzjonali għat-tnaqqis 
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tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Anness II. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-politiki tal-UE dwar it-tniġġis tal-arja bbażati fuq is-sors kienu ġew proposti biex jiżdiedu 

mad-Direttiva. Il-politika dwar il-kwalità tal-arja għandha minn issa tqis u tevalwa l-

implimentazzjoni tal-politiki tal-UE dwar it-tniġġis tal-arja bbażati fuq sors sabiex tiġi evitata 

d-duplikazzjoni, tittejjeb is-sinerġija u jinftiehem il-falliment min-naħa ta' ċerti Stati Membri. 

Jekk tiġi murija l-ħtieġa, f'każ ta' falliment, il-Kummissjoni għandha tadatta l-impenji ta' 

tnaqqis għall-Istat Membru interessat. 

 

Emenda  182 

Aldo Patriciello 

 

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. 

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija 

Or. it 

Emenda  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-emissjonijiet fil-Gżejjer Kanarji, id-

dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-

Madejra u l-Azores; 

(b) l-emissjonijiet fil-Gżejjer Kanarji, id-

dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-

Madejra, l-Azores u fir-reġjuni 

muntanjużi żvantaġġjati; 

Or. de 
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(in-numerazzjoni tal-paragrafi fil-verżjonijiet Ġermaniża u Ingliża tal-proposta tal-

Kummissjoni huma differenti; in-numerazzjoni t'hawnhekk issegwi l-verżjoni Ingliża) 

 

Emenda  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-emissjonijiet fil-Gżejjer Kanarji, id-

dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-

Madejra u l-Azores; 

(b) l-emissjonijiet fil-Gżejjer Kanarji, ir-

reġjuni u d-dipartimenti Franċiżi extra-

Ewropej, il-Madejra u l-Azores; 

Or. fr 

 

Emenda  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

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. 

Or. en 

 

Emenda  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) L-emissjonijiet minn azjendi agrikoli 

żgħar u mikro fis-settur tat-trobbija tal-

bhejjem li jkollhom mhux aktar minn 50 

ras; 



 

PE554.952v01-00 98/99 AM\1058775MT.doc 

MT 

(in-numerazzjoni tal-paragrafi fil-verżjonijiet Ġermaniża u Ingliża tal-proposta tal-

Kummissjoni huma differenti; in-numerazzjoni t'hawnhekk issegwi l-verżjoni Ingliża) 

Or. de 

Emenda  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) l-emissjonijiet enteriċi tal-metan, li 

huma prodotti b'mod naturali mit-trobbija 

tal-annimali li jixtarru. 

Or. fr 

Emenda  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Kummissjoni għandha, sal-

31 ta' Diċembru 2021, tippreżenta 

proposta b'impenji riveduti ta' tnaqqis 

għall-2030 bbażata fuq ir-reviżjoni tal-

implimentazzjoni nazzjonali tal-impenji 

tat-tnaqqis. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Hemm inċertezza kbira fil-previżjonijiet tal-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu ta' ċerti setturi 

u attivitajiet. Għaldaqstant, il-potenzjal tat-tnaqqis jista' ma jkunx stabbilit bil-preċiżjoni 

xierqa. Barra minn hekk, il-valuri indikati jitfgħu piż għoli wisq fuq is-settur agrikolu. Il-

proposta tal-Kummissjoni tistabbilixxi miri ogħla ta' tnaqqis għall-Istati Membri bi PDG 

anqas mill-objettiv medju tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Dan huwa ta' piż 

sproporzjonat fuq dawk l-Istati Membri. 
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