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Proposta għal direttiva (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD) – att li 
jemenda)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Claude Turmes

Emenda 5
ARTIKOLU -1 (ġdid)

Artikolu 17 (Direttiva 2005/32/KE)

Artikolu -1
L-Artikolu 17 tad-Direttiva 2005/32/KE 
jinbidel kif ġej:

“Artikolu 17
Awto-regolamentazzjoni

Ftehimiet volontarji jew miżuri oħra awto-
regolatorji ppreżentati bħala alternattivi 
għall-miżuri ta’ implimentazzjoni fil-
kuntest ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu 
evalwati ta’ l-inqas fuq il-bażi ta' l-Anness 
VIII skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju, li hemm referenza għaliha fl-
Artikolu 19(2a).” 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-proċedura regolatorja bi skrutinju ġiet miżjuda ma’ l-artikolu eżistenti, biex 
tadattata d-Direttiva 2005/32/KE għall-proċedura regolatorja bi skrutinju; anke l-Artikolu 17 
u kull deċiżjoni eventwali biex tikkunsidra qbil volontarju jew awto-regolatorji dwar EuP 
bħala alternattiva għall-miżuri ta’ implimentazzjoni li jorbtu b’mod legali (li l-Kummissjoni 
inkella tkun teħtieġ li tipproponi meta EuP jilħaq l-kriterji ta’ l-Artikolu 15). 

Emenda mressqa minn Karin Scheele

Emenda 6
ARTIKOLU -1 (ġdid)

Artikolu 17 (Direttiva 2005/32/KE)

Artikolu -1
L-Artikolu 17 tad-Direttiva 2005/32/KE 
jinbidel kif ġej:

“Artikolu 17
Awto-regolamentazzjoni

Ftehimiet volontarji jew miżuri oħra awto-
regolatorji ppreżentati bħala alternattivi 
għall-miżuri ta’ implimentazzjoni fil-
kuntest ta’ din id-Direttiva għandhom ta’ l-
inqas jiġi evalwati fuq il-bażi ta’ l-Anness 
VIII. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
u tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew kull informazzjoni pertinenti 
rigward l-evalwazzjonijiet ta’ ftehimiet 
volontarji jew ta’ miżuri oħra awto-
regolatorji li huma kkunsidrati bħala 
alternattivi għall-miżuri ta’ 
implimentazzjoni.” 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġiet miżjuda sentenza ma’ l-Artikolu eżistenti biex tiddaħħal proċedura għall-infurmar tal-PE 
dwar ftehimiet volontarji jew miżuri oħra awto-regolatorji li huma kkunsidrati bħala 
alternattivi għall-miżuri ta’ implimentazzjoni li jorbtu b’mod legali (li l-Kummissjoni inkella 
tkun teħtieġ li tipproponi meta EuP jilħaq l-kriterji ta’ l-Artikolu 15).
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