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Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 22
Premessa 5 a (ġdida)

(5a) Meta jkun possibbli, għandu jiġi 
applikat immudellar tad-diffużjoni tat-
tniġġis biex data minn punt tkun tista' tiġi 
interpretata f'termini ta' distribuzzjoni 
ġeografika ta' konċentrazzjoni.  Dan jista’ 
jservi bħala bażi biex titkejjel l-espożizzjoni 
kollettiva tal-popolazzjoni li tgħix fl-inħawi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Integrazzjoni mill-ġdid ta' Emenda 2 mill-ewwel qari

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 23
Premessa 17 a (ġdida)
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(17a) Rigward installazzjonijiet industrijali 
li joperaw f'konformità sħiħa ma' permess 
kif meħtieġ mid-Direttiva tal-Kunsill 
96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 
rigward il-prevenzjoni u l-kontroll tat-
tniġġis integrat, din id-Direttiva ma 
għandhiex tinvolvi miżuri addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jerġgħu jiddaħħlu l-ideat ta' l-emenda 10 mill-ewwel qari. 

L-impożizzjoni ta' kundizzjonijiet aktar stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu ta' l-aħjar 
tekniki diġà hija permessa minn artikolu 10 tad-Direttiva ta' l-IPPC.  Għalhekk permess 
validu ta' l-IPPC jassumi li talbiet minn din id-direttiva jkunu tqiesu meta l-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni tkun seħħet.  Apparti dan, l-installazzjonijiet f'konformità mad-direttiva ta' l-
IPPC jeħtieġu ċertezza għall-ippjanar ta' l-investimenti tagħhom u wieħed ma jistax 
jimmaġina proċess ripetittiv bla tmiem b'adattazzjoni frekwenti tal-kundizzjonijiet tal-
permess.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 24
Artikolu 15, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa li ma jinvolvux
spejjeż sproporzjonati għat-tnaqqis ta' l-
Espożizzjoni għal PM2,5 bil-ħsieb li tintlaħaq 
il-mira nazzjonali għat-tnaqqis ta' l-
espożizzjoni kif stipulat fit-Taqsima B ta' l-
Anness XIV sas-sena speċifikata fiha.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa li jinvolvu titjib ċar 
fil-kuntest tas-saħħa tal-bniedem u ma 
jinvolvux spejjeż sproporzjonati għat-
tnaqqis ta' l-Espożizzjoni għall-PM2,5 bil-
ħsieb li tintlaħaq il-mira nazzjonali għat-
tnaqqis ta' l-espożizzjoni kif stipulat fit-
Taqsima B ta' l-Anness XIV sas-sena 
speċifikata fiha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-iskop tal-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-Kunsill introduċa lingwaġġ ġdid 
għal dan il-paragrafu li jiġġustifika l-kjarifika mogħtija f'din l-emenda. 
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Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 25
Artikolu 16, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa li ma jinvolvux 
spejjeż sproporzjonati sabiex jiżguraw li 
konċentrazzjonijiet tal-PM2,5 fl-arja ta' l-
ambjent ma jaqbżux il-valur immirat stipulat 
fit-Taqsima C ta' l-Anness XIV b'effett mid-
data speċifikata fiha.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa li jinvolvu titjib ċar 
fil-kuntest tas-saħħa tal-bniedem u ma 
jinvolvux spejjeż sproporzjonati sabiex 
jiżguraw li l-konċentrazzjonijiet tal-PM2,5 fl-
arja ta' l-ambjent ma jaqbżux il-valur 
immirat kif stipulat fit-Taqsima C ta' l-
Anness XIV b'effett mid-data speċifikata 
fiha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-iskop tal-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-Kunsill introduċa lingwaġġ ġdid 
għal dan il-paragrafu li jiġġustifika l-kjarifika mogħtija f'din l-emenda. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 26
Artikolu 20, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni għandha, sa ...*, 
tippubblika linji gwida għad-dimostrazzjoni 
u t-tnaqqis ta' qabżiet attribwibbli lil sorsi 
naturali.

imħassra

* ĠU: 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-linji ta' gwida tal-Kummissjoni wasslu għal burokrazija żejda u se jkunu ta' xkiel għall-
flessibilità li l-Istati Membri se jiġu bżonn waqt it-transpożizzjoni tad-Direttiva.

Dan huwa paragrafu ġdid imdaħħal mill-Kunsill u li ma jeżistix fil-proposta tal-Kummissjoni
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Emenda 27
Artikolu 22, paragrafu 2

2. Fejn, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, il-konformità mal-valuri ta' 
limitu fir-rigward tal-PM10, kif speċifikat fl-
Anness XI, ma tistax tinkiseb minħabba l-
karatteristiċi tat-tixrid speċifiċi għas-sit, 
kondizzjonijiet tal-klima ħżiena jew il-
kontributi transkonfinali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li 
japplikaw dawk il-valuri ta' limitu sa ...*, 
sakemm il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jiġu osservati.

2. Meta, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, il-konformità mal-valuri ta' 
limitu fir-rigward tal-PM10, kif speċifikat fl-
Anness XI jew fil-valur tal-mira għall-
PM2.5 kif speċifikat fl-Anness XIV jew 
għall-valuri ta' limitu għall-NO2 ma tistax 
tistax tinkiseb minħabba l-karatteristiċi tat-
tixrid speċifiċi għas-sit, il-kondizzjonijiet 
ħżiena tal-klima jew il-kontributi 
transkonfinali, l-Istati Membri għandhom 
ikunu eżentati mill-obbligu li japplikaw 
dawn il-valuri tal-limitu sa ...*, sakemm il-
kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 jiġu 
osservati.

* ĠU: 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

* ĠU: 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal l-idea ta' l-emenda 81 mill-ewwel qari. 

Anki għall-NO2 f'ċerti żoni huwa problematiku li jintlaħqu l-istandards fil-ħin. Għal din ir-
raġuni ikun raġjonevoli li tingħata l-possibilità ta' posponiment għall-kisba tal-valuri ta' 
limitu għall-NO2 wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva.

Emenda mressqa minn Henrik Lax

Emenda 28
Artikolu 22, paragrafu 2

2. Fejn, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, il-konformità mal-valuri ta' 
limitu fir-rigward tal-PM10, kif speċifikat fl-
Anness XI, ma tistax tinkiseb minħabba l-
karatteristiċi tat-tixrid speċifiċi għas-sit, 
kondizzjonijiet tal-klima ħżiena jew il-
kontributi transkonfinali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu eŻentati mill-obbligu li 
japplikaw dawk il-valuri ta' limitu sa ...*, 
sakemm il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-

2. Meta, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, il-konformità mal-valuri ta' 
limitu fir-rigward tal-PM10, kif speċifikat fl-
Anness XI jew fil-valur tal-mira għall-
PM2.5 kif speċifikat fl-Anness XIV ma 
tistax tinkiseb minħabba l-karatteristiċi tat-
tixrid speċifiċi għas-sit, il-kondizzjonijiet 
ħżiena tal-klima jew il-kontributi 
transkonfinali, l-Istati Membri għandhom 
ikunu eżentati mill-obbligu li japplikaw 
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paragrafu 1 jiġu osservati. dawn il-valuri tal-limitu sa ...*, sakemm il-
kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 jiġu 
osservati. 

* ĠU: 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

* ĠU: 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiżdied referenza għall-PM2.5 biex tirrifletti l-estensjoni ta'l-ambitu tad-
Direttiva. Terġa' tiddaħħal l-idea ta' l-emenda 81 mill-ewwel qari. 

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 29
Artikolu 22, paragrafu 2

2. Fejn, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, il-konformità mal-valuri ta' 
limitu fir-rigward tal-PM10, kif speċifikat fl-
Anness XI, ma tistax tinkiseb minħabba l-
karatteristiċi tat-tixrid speċifiċi għas-sit, 
kondizzjonijiet tal-klima ħżiena jew il-
kontributi transkonfinali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li 
japplikaw dawk il-valuri ta' limitu sa ...*, 
sakemm il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jiġu osservati.

2. Meta, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, il-konformità mal-valuri ta' 
limitu fir-rigward tal-PM10, kif speċifikat fl-
Anness XI, ma tistax tinkiseb minħabba l-
karatteristiċi tat-tixrid speċifiċi għas-sit, 
kondizzjonijiet ħżiena tal-klima jew il-
kontributi transkonfinali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li 
japplikaw dawk il-valuri ta' limitu sa ...*/**, 
sakemm il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jiġu osservati.

* ĠU: Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

* ĠU: Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

** Sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva għar-Repubblika tal-Polonja

Or. en

Ġustifikazzjoni

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date because of adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
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energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable time 
considering very high economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 30
Artikolu 22, paragrafu 2 u 2 a (ġdid)

2. Fejn, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, il-konformità mal-valuri ta' 
limitu fir-rigward tal-PM10, kif speċifikat fl-
Anness XI, ma tistax tinkiseb minħabba l-
karatteristiċi tat-tixrid speċifiċi għas-sit, 
kondizzjonijiet ħżiena tal-klima jew il-
kontributi transkonfinali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li 
japplikaw dawk il-valuri ta' limitu sa ...*, 
sakemm il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jiġu osservati.

2. Meta, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, il-konformità mal-valuri ta' 
limitu fir-rigward tal-PM10, kif speċifikat fl-
Anness XI, ma tistax tinkiseb minħabba l-
karatteristiċi tat-tixrid speċifiċi għas-sit, 
kondizzjonijiet ħżiena tal-klima jew il-
kontributi transkonfinali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li 
japplikaw dawk il-valuri ta' limitu sa ...*, 
sakemm il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jiġu osservati.

2a. L-Istati Membri jistgħu jipposponu l-
iskadenzi għall-valuri ta’ limitu għall-
PM10 u PM2.5 b'perjodu addizzjonali ta' 
sentejn għal żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, meta l-pjan tal-kwalità ta' l-arja 
taħt il-paragrafu 1 juri li l-valuri ta' limitu 
ma jistgħux jintlaħqu, jekk l-Istat Membru 
juri li kull miżura xierqa tkun ittieħdet fuq 
livell nazzjonali, reġjunali u lokali biex 
jintlaħqu l-iskadenzi hawn fuq imsemmija, 
inkluż l-implimentazzjoni tad-Direttivi u r-
Regolamenti msemmija fit-taqsima B ta' l-
Anness XV sa l-iskadenzi stipulati f'dawn l-
atti legali.

* ĠU: Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva.

* ĠU: Erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal l-idea ta' l-emenda 81 mill-ewwel qari. 

Minkejja l-isforzi kollha, ċerti żoni mhux se jkunu jistgħu jikkonformaw mal-valuri ta' limitu 
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għall-partikulati fi ħdan l-iskadenzi stabbiliti, u se jeħtieġu skadenzi itwal biex il-miżuri 
Ewropej, nazzjonali u lokali kontra t-tniġġis ta' l-arja jħallu impatt, sabiex il-valuri ta' limitu 
jistgħu jiġu rrispettati. Madankollu, l-estensjoni għall-iskadenza għandha tingħata biss jekk 
il-miżuri kollha xierqa jkunu diġà ttieħdu fuq livell nazzjonali u reġjonali.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Emenda 31
Artikolu 22, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri jistgħu jipposponu l-
iskadenzi għall-valuri ta’ limitu għall-
PM10, il-valur fil-mira għall-PM2.5 u l-
valuri ta' limitu għall-NO2, b'perjodu 
addizzjonali ta' massimu ta' sentejn għal 
żona jew agglomerazzjoni partikolari, meta 
l-pjan jew il-programm taħt il-paragrafu 1 
juri li l-valuri ta' limitu jew il-valuri fil-
mira ma jistgħux jintlaħqu, u jekk l-Istat 
Membru juri li kull miżura xierqa tkun 
ittieħdet fuq livell nazzjonali, reġjunali u 
lokali biex jintlaħqu l-iskadenzi hawn fuq 
imsemmija, inkluż l-implimentazzjoni tad-
Direttivi msemmija f'Taqsima B ta' l-
Anness XV sa l-iskadenzi stipulati f'dawn l-
atti legali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal l-idea ta' l-emenda 81 mill-ewwel qari. 

Anki għall-NO2 f'ċerti żoni huwa problematiku li jintlaħqu l-istandards fil-ħin. Għal din ir-
raġuni ikun raġjonevoli li tingħata l-possibilità ta' posponiment għall-kisba tal-valuri ta' 
limitu għall-NO2 wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 32
Artikolu 22, paragrafu 4, subparagrafu 1

4. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni meta, fil-fehma tagħhom, 
il-paragrafi 1 jew 2 japplikaw, u għandhom 

4. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni meta, fil-fehma tagħhom, 
il-paragrafi 1 jew 2 japplikaw, u għandhom 
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jikkomunikaw il-pjan dwar il-kwalità ta' l-
arja msemmi fil-paragrafu 1 inkluż kull 
informazzjoni rilevanti meħtieġa għall-
Kummissjoni sabiex ikun valutat jekk il-
kondizzjonijiet rilevanti humiex sodisfatti. 
Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni 
għandha tieħu kont ta' effetti stmati ta' 
miżuri li ttieħdu mill-Istati Membri kif ukoll 
effetti stmati ta' miżuri Komunitarji.

jikkomunikaw il-pjan dwar il-kwalità ta' l-
arja msemmi fil-paragrafu 1 inkluż kull 
informazzjoni rilevanti meħtieġa għall-
Kummissjoni sabiex ikun valutat jekk il-
kondizzjonijiet rilevanti humiex sodisfatti. 
Fil-evaluwazzjoni tagħha, il-Kummissjoni 
għandha tqis l-effetti stmati ta' miżuri li 
ttieħdu mill-Istati Membri kif ukoll effetti 
stmati ta' miżuri Komunitarji fis-sors li 
għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni 
skond l-Anness XVIa. Fl-evalwazzjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha tinnota 
x'impatt qiegħed diġà jkollhom il-miżuri 
tal-Komunità skond l-Anness XV1a fuq il-
kwalità ta' l-arja fl-Istati Membri 
kkonċernati jew x'impatt se jkollhom fil-
futur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal l-idea ta' l-emendi 81 u 83 mill-ewwel qari. 

L-enfasi tal-miżuri li jtejbu l-kwalità ta' l-arja għandu jkun fuq miżuri li għandhom x'jaqsmu 
ma' l-emissjonijiet. Apparti dan, il-miżuri tal-Komunità huma meħtieġa biex jieħdu azzjoni 
kontra l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu fil-post fejn dan iseħħ. Jekk dawn l-miżuri tal-
Komunità ma jidħlux fis-seħħ fil-ħin, jew jidħlu fis-seħħ biss b'xi dewmien, ma jkunux ta' 
kontribut għat-titjib fil-kwalità ta' l-arja. Dan għandu jitqies fid-deċiżjoni li tiġi permessa 
eżensjoni mir-rekwiżit ta' konformità mal-valuri ta' limitu.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Emenda 33
Artikolu 23, paragrafu 1, subparagrafu 2

Fil-każ ta' qabżiet ta' dawk il-valuri ta' limitu 
li għalihom id-data ta' skadenza sabiex 
jintlaħqu diġà tkun skadiet il-pjan ta' kwalità 
ta' l-arja għandu jistabbilixxi miżuri 
adegwati, sabiex il-perijodu tal-qabża jkun 
jista' jinżamm l-iqsar possibbli.

Fil-każ ta' qabżiet ta' dawn il-valuri ta' limitu 
li għalihom id-data ta' skadenza sabiex 
jintlaħqu diġà tkun skadiet il-pjan ta' kwalità 
ta' l-arja għandu jistabbilixxi miżuri 
adegwati, u jistgħu addizzjonalment 
jinkludu miżuri li speċifikament iħarsu s-
saħħa tat-tfal, sabiex il-perjodu tal-qabża 
jkun jista' jinżamm l-iqsar possibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-
tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal. Studji ġodda li saru fl-Olanda, Franza u Kalifornja 
(Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). L-aktar importanti hija l-
evidenza l-ġdida tat-tnaqqis ta' tħaddim sew tal-pulmun fit-tfal u żieda f'każijiet ta' l-ażma, it-
tisfir, l-infezzjonijiet tal-widna, l-imieħer u l-griżmejn minħabba t-tniġġis ta' l-arja.

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 34
Artikolu 23, paragrafu 1, subparagrafu 2

Fil-każ ta' qabżiet ta' dawk il-valuri ta' limitu 
li għalihom id-data ta' skadenza sabiex 
jintlaħqu diġà tkun skadiet il-pjan ta' kwalità 
ta' l-arja għandu jistabbilixxi miżuri 
adegwati, sabiex il-perijodu tal-qabża jkun 
jista' jinżamm l-iqsar possibbli.

Fil-każ ta' qabżiet ta' dawk il-valuri ta' limitu 
li għalihom id-data ta' skadenza sabiex 
jintlaħqu diġà tkun skadiet il-pjan ta' kwalità 
ta' l-arja għandu jistabbilixxi miżuri 
adegwati, inklużi miżuri speċifiċi għall-
ħarsien tas-saħħa tat-tfal, sabiex il-perjodu 
tal-qabża jkun jista' jinżamm l-iqsar 
possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-
tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal.  L-aktar importanti hija l-evidenza l-ġdida tat-tnaqqis 
ta' tħaddim sew tal-pulmun fit-tfal u żieda f'każijiet ta' l-ażma, it-tisfir, l-infezzjonijiet tal-
widna, l-imieħer u l-griżmejn minħabba t-tniġġis ta' l-arja.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 35
Artikolu 23, paragrafu 1, subparagrafu 4 a (ġdid)

 Il-pjanijiet u l-programmi għandhom 
jitfasslu bil-kundizzjoni li, fil-każ ta' 
installazzjonijiet industrijali li għandhom 
ikun ħareġ permess skond id-Direttiva tal-
Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 
1996 rigward il-prevenzjoni u l-kontroll ta' 
tniġġis integrat, ebda miżuri addizzjonali 
ma huma meħtieġa li jittieħdu taħt id-
Direttiva preżenti.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġgħu jiddaħħlu l-ideat ta' l-emenda 33 mill-ewwel qari. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 36
Artikolu 24, paragrafu 1

1. Fejn, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, ikun hemm ir-riskju li l-livell ta' 
sustanzi li jniġġsu jaqbeż wieħed jew aktar 
mil-limiti ta' allert speċifikati fl-Annessi XII, 
l-Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
ta' azzjoni li jindikaw il-miżuri li għandhom
jittieħdu għal perjodu qasir sabiex jitnaqqas 
ir-riskju jew il-perjodu ta' tali qabża. Fejn
dan ir-riskju japplika għal wieħed jew aktar 
mill-valuri ta' limitu jew il-valuri mmirati 
stabbiliti fl- Annessi VII, XI u XIV, l-Istati 
Membri jistgħu, fejn ikun il-każ, ifasslu tali 
pjanijiet ta' azzjoni għal perjodu qasir.

1. Meta, f 'żona jew agglomerazzjoni 
partikolari, ikun hemm ir-riskju li l-livell ta' 
sustanzi li jniġġsu jaqbeż wieħed jew aktar 
mil-limiti ta' allert speċifikati fl-Annessi XII, 
l-Istati Membri għandhom, meta jidhrilhom 
li huwa l-każ u ta' użu, ifasslu pjanijiet ta' 
azzjoni li jindikaw il-miżuri li għandhom 
jittieħdu għal perijodu qasir sabiex jitnaqqas 
ir-riskju jew il-perjodu ta' tali qabża. Meta 
dan ir-riskju japplika għal wieħed jew aktar 
mill-valuri ta' limitu jew il-valuri mmirati 
stabbiliti fl- Annessi VII, XI u XIV, l-Istati 
Membri jistgħu, meta jidhrilhom li huwa l-
każ u ta' użu, ifasslu tali pjanijiet ta' azzjoni 
għal perjodu qasir.

Madankollu, meta jkun hemm periklu li l-
limitu ta' allert fir-rigward ta' l-ożonu kif 
speċifikat fit-Taqsima B ta' l-Anness XII 
jinqabeż, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
biss tali pjanijiet ta' azzjoni għal perijodu 

Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ifasslu biss dawn il-pjanijiet ta’ azzjoni għal 
medda qasira ta’ żmien meta fil-fehma 
tagħhom ikun hemm potenzjal sinifikanti, 
meta jitqiesu l-kondizzjonijiet nazzjonali 
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qasir ta' żmien meta fil-fehma tagħhom ikun 
hemm potenzjal sinifikanti, b'kont meħud 
tal-kondizzjonijiet nazzjonali ġeografiċi, 
meteoroloġiċi u ekonomiċi, li jitnaqqas ir-
riskju, il-perjodu jew il-gravità ta' din il-
qabża. Meta jfasslu tali pjan ta' azzjoni għal 
perjodu qasir, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu kont tad-Deċiżjoni 2004/279/KE. 

ġeografiċi, meteoroloġiċi u ekonomiċi, li 
jitnaqqas il-periklu, il-perjodu jew il-gravità 
ta’ din il-qabża. Meta jfasslu tali pjan ta' 
azzjoni għal perijodu qasir, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu kont tad-Deċiżjoni 
2004/279/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġgħu jiddaħħlu l-ideat ta' l-emenda 35 mill-ewwel qari. 

Taħt ċerti prekundizzjonijiet biss jista' jkun il-każ li miżuri li għandhom jittieħdu għal perjodu 
qasir ikollhom il-potenzjal li jnaqqsu l-livell ta' sustanzi li jniġġsu f'żona partikolari tant li l-
valuti ta' limitu jiġu rrispettati. Pjanijiet għal miżuri fit-terminu medju għas-sustanzi kollha li 
jniġġsu għandhom għalhekk jitfasslu bil-kundizzjoni li l-miżuri li għandhom x'jaqsmu 
magħhom jistgħu jikkontribwixxu effettivament għat-titjib tal-kwalità ta' l-arja.

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 37
Artikolu 24, paragrafu 2

2. Il-pjanijiet ta’ azzjoni għall-medda qasira 
ta’ żmien kif jissemmew fil-paragrafu 1 
jistgħu, skond il-każ individwali, jistgħu 
jaħsbu għal miżuri ta’ kontroll u, fejn huwa 
neċessarju, jissospendu attivitajiet, inkluż it-
traffiku tal-vetturi bil-magni, li 
jikkontribwixxu għar-riskju li jinqabżu l-
valuri ta’ limitu rispettivi jew il-limiti tal-
konċentrazzjoni jew il-valur fil-mira jew il-
limitu ta’ twissija. Dawn il-pjanijiet ta' 
azzjoni jistgħu jinkludu wkoll miżuri 
effettivi fir-rigward ta' l-użu ta' impjanti jew 
prodotti

2. Il-pjanijiet ta’ azzjoni għall-medda qasira 
ta’ żmien kif jissemmew fil-paragrafu 1 
jistgħu, skond il-każ individwali, jaħsbu għal 
miżuri ta’ kontroll u, fejn huwa neċessarju, 
jissospendu attivitajiet, inkluż it-traffiku tal-
vetturi bil-magni, li jikkontribwixxu għar-
riskju li jinqabżu l-valuri ta’ limitu rispettivi 
jew il-valuri fil-mira jew meta l-limitu ta' 
allert jinqabeż. Dawn il-pjanijiet ta' azzjoni 
jistgħu jinkludu wkoll miżuri effettivi fir-
rigward ta' l-użu ta' impjanti jew prodotti 
Dawn il-pjanijiet ta' azzjoni jinkludu wkoll 
azzjonijiet speċifiċi li jħarsu 
popolazzjonijiet sensittivi, inklużi t-tfal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-
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tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal.  L-aktar importanti hija l-evidenza l-ġdida tat-tnaqqis 
ta' tħaddim sew tal-pulmun fit-tfal u żieda f'każijiet ta' l-ażma, it-tisfir, infezzjonijiet tal-
widna, l-imieħer u l-griżmejn minħabba t-tniġġis ta' l-arja.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Emenda 38
Artikolu 24, paragrafu 2

2. Il-pjanijiet ta’ azzjoni għall-medda qasira 
ta’ żmien kif jissemmew fil-paragrafu 1 
jistgħu, skond il-każ individwali, jistgħu 
jaħsbu għal miżuri ta’ kontroll u, fejn huwa 
neċessarju, jissospendu attivitajiet, inkluż it-
traffiku tal-vetturi bil-magni, li 
jikkontribwixxu għar-riskju li jinqabżu l-
valuri ta’ limitu rispettivi jew il-limiti tal-
konċentrazzjoni jew il-valur fil-mira jew il-
limitu ta’ twissija. Dawn il-pjanijiet ta' 
azzjoni jistgħu jinkludu wkoll miżuri 
effettivi fir-rigward ta' l-użu ta' impjanti jew 
prodotti

2. Il-pjanijiet ta’ azzjoni għall-medda qasira 
ta’ żmien kif jissemmew fil-paragrafu 1 
jistgħu, skond il-każ individwali, jaħsbu għal 
miżuri ta’ kontroll u, fejn huwa neċessarju, 
jissospendu attivitajiet, inkluż it-traffiku tal-
vetturi bil-magni, li jikkontribwixxu għar-
riskju li jinqabżu l-valuri ta’ limitu rispettivi 
jew il-valuri fil-mira jew meta l-limitu ta' 
allert jinqabeż. Dawn il-pjanijiet ta' azzjoni 
jistgħu jinkludu wkoll miżuri effettivi fir-
rigward ta' l-użu ta' impjanti jew prodotti 
Dawn il-pjanijiet ta' azzjoni jinkludu wkoll 
azzjonijiet speċifiċi li jħarsu 
popolazzjonijiet sensittivi, inklużi t-tfal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-
tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal. Studji ġodda li saru fl-Olanda, Franza u Kalifornja 
(Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).  L-aktar importanti hija l-
evidenza l-ġdida tat-tnaqqis ta' tħaddim sew tal-pulmun fit-tfal u żieda f'każijiet ta' l-ażma, it-
tisfir, infezzjonijiet tal-widna, l-imieħer u l-griżmejn minħabba t-tniġġis ta' l-arja.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Emenda 39
Artikolu 24, paragrafu 4

4. Għall-ewwel darba sa … *, u f'intervalli 
regolari minn hemm 'il quddiem, il-
Kummissjoni għandha tippubblika eżempji 
ta' l-aħjar prattika għat-tfassil ta' pjanijiet ta' 
azzjoni għal perijodu qasir.

4. Għall-ewwel darba sa … *, u f'intervalli 
regolari minn hemm 'il quddiem, il-
Kummissjoni għandha tippubblika eżempji 
ta' l-aħjar prattika għat-tfassil ta' pjanijiet ta' 
azzjoni għal perjodu qasir. Il-Kummissjoni 
għandha speċifikament tippubblika eżempji 
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ta' l-aħjar prassi għall-ħarsien ta' 
popolazzjonijiet sensittivi, inklużi tfal fi 
ħdan dawn il-pjanijiet ta' azzjoni.

* ĠU: 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

* ĠU: Sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-
tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal. Studji ġodda li saru fl-Olanda, Franza u Kalifornja 
(Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). L-eżempji ta' l-aħjar 
prattiki għall-ħarsien tat-tfal għandhom ikunu speċifiċi biex inaqqsu l-espożizzjonijiet 
f'postijiet fejn t-tfal iqattgħu ħafna mill-ħin tagħhom pereżempju l-iskola,iċ-ċentri tal-kura 
matul il-jum, in-nurseries u l-isptarijiet tat-tfal.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Emenda 40
Artikolu 26, paragrafu 2, subparagrafu 2

Ir-rapporti jistgħu jinkludu, fejn ikun il-każ, 
iktar informazzjoni u valutazzjonijiet għall-
protezzjoni tal-foresti kif ukoll 
informazzjoni dwar sustanzi li jniġġsu oħra 
li għall-monitoraġġ tagħhom hemm 
dispożizzjonijiet speċifikati f din id-
Direttiva, bħal, fost oħrajn, is-sustanzi 
prekursuri ta' l-ożonu magħżula li mhumiex 
regolati kif elenkati fit-Taqsima B ta' l-
Anness X.

Dawn jistgħu jinkludu, fejn xieraq, iktar 
tagħrif u evalwazzjonijiet għall-ħarsien tal-
foresti u fuq l-evalwazzjoni ta' miżuri 
meħuda biex titnaqqas l-espożizzjoni tas-
sustanzi li jniġġsu l-arja tat-tfal, kif ukoll 
tagħrif dwar sustanzi oħra li jniġġsu li 
m'hemmx dispożizzjonijiet għas-sorveljanza 
tagħhom speċifikati fid-Direttiva, bħalma 
huma, fost l-oħrajn, is-sustanzi prekursuri ta' 
l-ożonu magħżula li mhumiex irregolati kif 
elenkati fit-Taqsima B ta' l-Anness X.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-
tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal. Studji ġodda li saru fl-Olanda, Franza u Kalifornja 
(Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 
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Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 41
Artikolu 26, paragrafu 2, subparagrafu 2

Ir-rapporti jistgħu jinkludu, fejn ikun il-każ, 
iktar informazzjoni u valutazzjonijiet għall-
protezzjoni tal-foresti kif ukoll 
informazzjoni dwar sustanzi li jniġġsu oħra 
li għall-monitoraġġ tagħhom hemm 
dispożizzjonijiet speċifikati f din id-
Direttiva, bħal, fost oħrajn, is-sustanzi 
prekursuri ta' l-ożonu magħżula li mhumiex 
regolati kif elenkati fit-Taqsima B ta' l-
Anness X.

Dawn jistgħu jinkludu, fejn xieraq, iktar 
tagħrif u evalwazzjonijiet għall-ħarsien tal-
foresti u fuq miżuri meħuda biex titnaqqas 
l-espożizzjoni tat-tfal għas-sustanzi li 
jniġġsu l-arja, kif ukoll tagħrif dwar 
sustanzi oħra li jniġġsu li m'hemmx 
dispożizzjonijiet għas-sorveljanza tagħhom 
kif speċifikat fid-Direttiva, bħalma huma, 
fost l-oħrajn, is-sustanzi prekursuri ta' l-
ożonu magħżula li mhumiex irregolati kif 
elenkati fit-Taqsima B ta' l-Anness X.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-
tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal.  L-aktar importanti hija l-evidenza l-ġdida tat-tnaqqis 
ta' tħaddim sew tal-pulmun fit-tfal u żieda f'każijiet ta' l-ażma, it-tisfir, infezzjonijiet tal-
widna, l-imieħer u l-griżmejn minħabba t-tniġġis ta' l-arja.  

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 42
Anness V, Taqsima A, punt a, nota ta' qiegħ il-paġna 1 

(1) Għall-NO2, materja partikulata, benżina 
u monossidu tal-karbonju: iridu jkunu 
inklużi ta' l-anqas stazzjon wieħed għall-
istudju ta' l-isfond urban u stazzjon wieħed
orjentat lejn it-traffiku, sakemm dan ma 
jżidx l-għadd ta' punti ta' kampjunament. 
Għal dawn is-sustanzi li jniġġsu, l-għadd 
totali ta' stazzjonijiet għall-istudju ta' l-
isfond urban u l-għadd totali ta' stazzjonijiet 
orjentati lejn it-traffiku fi Stat Membru 
meħtieġa taħt Taqsima A(1) ma għandux 
ivarja b'aktar minn fattur ta' 2. Il-postijiet ta' 
kampjunament b'qabżiet tal-valur ta' limitu 
għall-PM10 f dawn l-aħħar tliet snin 
għandhom jinżammu.

(1) Għall-NO2, materja partikulata, benżina 
u monossidu tal-karbonju: iridu jkun inklużi 
ta' l-anqas stazzjon wieħed għall-istudju ta' l-
isfond urban u ieħor orjentat lejn it-traffiku, 
sakemm dan ma jżidx l-għadd ta' punti ta' 
kampjunament. L-għadd totali ta’ 
stazzjonijiet għall-istudju ta’ l-isfond urban 
u l-għadd totali ta’ stazzjonijiet orjentati lejn 
it-traffiku fi Stat Membru ma għandux ivarja 
b’aktar minn fattur ta’ 2.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġa' jiddaħħal il-lingwaġġ għall-proposta tal-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom iżommu netwerk komprensiv ta' punti ta' sorveljanza, li 
għandhom, inter alia, jinkludu biżżejjed stazzjonijiet ta' sorveljanza għat-traffiku.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Emenda 43
Anness XI, Taqsima B, tabella, parti “PM10”

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

Perjodu li 
fuqu 

tinħadem il-
medja

Valur ta' limitu Marġini ta' tolleranza Id-data sa 
meta jrid 

ikun 
osservat il-
valur ta' 

limitu
PM10

Jum

50 µg/m3, li ma 
għandux jinqabeż aktar 

minn 35 darba kull 
sena kalendarja

50 %

Sena 
kalendarja 40 µg/m3 20 %

Emenda tal-Parlament

Perjodu li 
fuqu 

tinħadem il-
medja

Valur ta' limitu Marġini ta' tolleranza Id-data sa 
meta jrid 

ikun 
osservat il-
valur ta' 

limitu
PM10

Jum

50 µg/m3, li ma 
għandux jinqabeż aktar 
minn 35 darba kull sena 

kalendarja

50 %
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Sena 
kalendarja 40 µg/m3 20 %

sal-31 ta' 
Diċembru 

2009
Sena 
kalendarja 

30 µg/m3 20% L-1 ta’ 
Jannar 2010

* sakemm dan ma jistax jintlaħaq minħabba karatteristiċi ta’ tixrid speċifiċi għal-post, 
kondizzjonijiet ħżiena tal-klima  jew kundizzjonijiet ġeografiċi. L-Istati Membri għandhom 
ifasslu l-għadd eżatt ta’ ġranet fejn l-valur ta’ limitu jista' jinqabeż, sa massimu ta’ 55 
ġurnata, u jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' din id-dispożizzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, Anders Wijkman

Emenda 44
Anness XI, Taqsima B, tabella, parti “PM10”

PM10 sena kalendarja PM10 sena kalendarja

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa' titressaq l-emenda 82 mill-ewwel qari.

Emenda mressqa minn Jules Maaten

Emenda 45
Anness XI, Taqsima B, tabella, parti “PM10”
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PM10 Ġurnata waħda PM10 Ġurnata waħda

50 µg/m3, li ma għandux jinqabeż aktar 
minn 35 darbiet kull sena kalendarja

50 µg/m3, li ma għandux jinqabeż aktar 
minn 35 darba kull sena kalendarja

(*) Sakemm dan ma jistax jinkiseb 
minħabba karatteristiċi ta’ tixrid speċifiċi 
għas-sit, kundizzjonijiet tal-klima jew 
ġeografiċi ħżiena jew kontribuzzjonijiet 
transkonfinali sinifikanti. L-Istati Membri 
għandhom ifasslu l-għadd eżatt ta’ ġranet 
fejn l-valur ta’ limitu jista' jinqabeż, sa 
massimu ta’ 55 ġurnata, u jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' din id-
dispożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal l-idea ta' l-emenda 82 mill-ewwel qari.

Emenda mressqa minn Jens Holm

Emenda 46
Anness XIV, Taqsima B, tabella 

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

AEI fl-2010 Il-mira għat-tnaqqis ta' l-espożizzjoni 
għall-2010

Data sa meta għandha
tintlaħaq il-mira għat-

tnaqqis ta' l-
Espożizzjoni 

nazzjonali 
'il fuq minn 
13 µg/m3

20%

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1.5) %

2020

Emenda tal-Parlament

AEI fl-2010 Il-mira għat-tnaqqis ta' l-espożizzjoni 
għall-2010

Data sa meta għandha
tintlaħaq il-mira għat-

tnaqqis ta' l-
Espożizzjoni 
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nazzjonali 
'il fuq minn
13 µg/m3

25 %

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1.9) %

2020

Or. en

Ġustifikazzjoni

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 47
Anness XIV, Taqsima B, tabella

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

AEI fl-2010 Il-mira għat-tnaqqis ta' l-espożizzjoni għall-

2010

Data sa meta għandha 

tintlaħaq il-mira għat-

tnaqqis ta' l-

espożizzjoni nazzjonali 

'Il fuq minn 

13 µg/m3

20 %

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) %

2020

Emenda tal-Parlament
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AEI fl-2010 Il-mira għat-tnaqqis ta' l-espożizzjoni għall-

2010

Data sa meta għandha

tintlaħaq il-mira għat-

tnaqqis ta' l-

espożizzjoni nazzjonali 

'Il fuq minn 

13 µg/m3

20 %

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) %

2020

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 biex tkun stabbilita l-mira ta' 20-30% ta' 
tnaqqis ta' l-emissjoni tal-gass b'effett serra għall-UE sa l-2020 toħloq sitwazzjoni ġdida 
importanti u tibdel fattwalment il-proporzjon bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji favur valuri tal-
limitu aktar ambizzjużi għall-ħarsien tas-saħħa taċ-ċittadini. Il-mira ta’ tnaqqis ta’ l-
espożizzjoni hija komplement essenzjali għall-valuri ta' limitu, u għalhekk element importanti 
ta' l-istrateġija biex jitnaqqas l-impatt fuq is-saħħa ta' tniġġis mill-materja f'sura ta' partikuli.
Madankollu, sabiex ikun żgurat li l-miżuri xierqa jkunu verament qed jittieħdu biex jintlaħaq 
it-tnaqqis meħtieġ ta' l-espożizzjoni, dan għandu jkun obbligatorju.

Emenda mressqa minn Jens Holm

Emenda 48
Anness XIV, Taqsima C

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

C. VALUR IMMIRAT

Perijodu li Fuqu 
Tinħadem il-Medja

Valur immirat Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat

Sena kalendarja 25 µg/m3 L-1 ta’ Jannar 2010

Emenda tal-Parlament

C. VALUR IMMIRAT

Perjodu li Fuqu 
Tinħadem il-Medja

Valur immirat Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat
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Sena kalendarja 10 µg/m3 L-1 ta’ Jannar 2010

Or. en

(Artikolu 62(2(d))

Ġustifikazzjoni

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 49
Anness XIV, Taqsima C

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

Ċ. VALUR IMMIRAT

Perjodu li Fuqu 
Tinħadem il-Medja

Valur immirat Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat

Sena kalendarja 25 µg/m3 L-1 ta’ Jannar 2010

Emenda tal-Parlament

Ċ. VALUR IMMIRAT

Perjodu li Fuqu 
Tinħadem il-Medja

Valur immirat Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat

Sena kalendarja 12 µg/m3 L-1 ta’ Jannar 2010

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 biex tkun stabbilita l-mira ta' 20-30% ta' 
tnaqqis ta' l-emissjoni tal-gass b'effett serra għall-UE sa l-2020 toħloq sitwazzjoni ġdida 
importanti u tibdel fattwalment il-proporzjon bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji favur valuri tal-
limitu aktar ambizzjużi għall-ħarsien tas-saħħa taċ-ċittadini. Analiżi reċenti mill-Aġenzija 
Ewropea dwar l-Ambjent (EEA) jissuġġerixxu li bħala riżultat ta' politiki dwar il-klima 
mtejba, se jsir progress sinifikanti fil-kwalità ta' l-arja urbana inkluż f'punti kritiċi. L-ispiża 
ta' l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kurrenti dwar it-tniġġis ta' l-arja hija stimata li 
għandha tinżel b'madwar €12-il biljun fis-sena f'xenarju fejn ikun hemm tnaqqis ta' 40% ghg 
sa l-2030.

Emenda mressqa minn Henrik Lax

Emenda 50
Anness XIV, Taqsima C

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

Ċ. VALUR IMMIRAT

Perjodu li Fuqu 
Tinħadem il-Medja

Valur immirat Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat

Sena kalendarja 25 µg/m3 L-1 ta’ Jannar 2010

Emenda tal-Parlament

C. VALUR IMMIRAT

Perjodu li Fuqu 
Tinħadem il-Medja

Valur immirat Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat

Sena kalendarja 12 µg/m3 L-1 ta’ Jannar 2010

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valur immirat aktar baxx huwa neċessarju biex iħares is-saħħa tal-bniedem ladarba t-tniġġis 
mill-materja f'sura ta' partikuli huwa responsabbli għall-mard ta' miljuni ta' nies fl-UE, mard 
tat-tip respiratorju u tal-qalb, trombożi u attakki tal-qalb, u madwar 350,000 mewta 
prematura. Rapport reċenti (ir-rapport tad-WHO "WHO Air quality guidelines for particulate 
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005" ippubblikat il-5 
t'Ottubru 2006) jissuġġerixxi tnaqqis tal-valur għal 10 µg/m3.
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Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 51
Anness XIV, Taqsima C

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

C. VALUR IMMIRAT

Perjodu li Fuqu 
Tinħadem il-Medja

Valur immirat Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat

Sena kalendarja 25 µg/m3 L-1 ta’ Jannar 2010

Emenda tal-Parlament

Ċ. VALUR IMMIRAT

Perjodu li Fuqu 
Tinħadem il-Medja

Valur immirat Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat

Sena kalendarja 25 µg/m3 L-1 ta’ Jannar 2010

* Id-data sa meta l-valur immirat jrid jintlaħaq mir-Repubblika tal-Polonja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Emenda mressqa minn Jens Holm

Emenda 52
Anness XIV, Taqsima D

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

Perijodu li fuqu tinħadem Valur tal-limitu Marġini ta' tolleranza Data sa meta jrid 
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il-medja jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 25 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 

ta' Jannar u kull 12-il 

xahar ta' wara 

b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

L-1 ta’ Jannar 2015

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Emenda tal-Parlament

Perijodu li fuqu tinħadem 

il-medja

Valur tal-limitu Marġini ta' tolleranza1 Data sa meta jrid 

jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 10 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 

ta' Jannar u kull 12-il 

xahar ta' wara 

b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

L-1 ta’ Jannar 2015

1 Il-marġini massimu ta' tolleranza japplika wkoll skond l-Artikolu 15(4).

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
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hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 53
Anness XIV, Taqsima D

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

D. VALUR TA' LIMITU

Perijodu li fuqu 

tinħadem il-

medja

Valur tal-

limitu

Marġini ta' tolleranza Data sa meta jrid 

jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 25 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 ta' 

Jannar u kull 12-il xahar ta' 

wara b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

L-1 ta’ Jannar 2015

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Emenda tal-Parlament

D. VALUR TA' LIMITU

Perijodu li fuqu 

tinħadem il-

medja

Valur tal-

limitu

Marġini ta' tolleranza Data sa meta jrid 

jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 12 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 ta' L-1 ta’ Jannar 2015
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Jannar u kull 12-il xahar ta' 

wara b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 biex tkun stabbilita l-mira ta' 20-30% ta' 
tnaqqis ta' l-emissjoni tal-gass b'effett serra għall-UE sa l-2020 toħloq sitwazzjoni ġdida 
importanti u tibdel fattwalment il-proporzjon bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji favur valuri tal-
limitu aktar ambizzjużi għall-ħarsien tas-saħħa taċ-ċittadini. Analiżi reċenti mill-Aġenzija 
Ewropea dwar l-Ambjent (EEA) jissuġġerixxu li bħala riżultat ta' politiki dwar il-klima 
mtejba, se jsir progress sinifikanti fil-kwalità ta' l-arja urbana inkluż f'punti kritiċi. L-ispiża 
ta' l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kurrenti dwar it-tniġġis ta' l-arja hija stimata li 
għandha tinżel b'madwar €12-il biljun fis-sena f'xenarju fejn ikun hemm tnaqqis ta'  40% ghg 
sa l-2030.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 54
Anness XIV, Taqsima D

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

D. VALUR TA' LIMITU

Perijodu li fuqu 

tinħadem il-

medja

Valur tal-

limitu

Marġini ta' tolleranza Data sa meta jrid 

jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 25 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 ta' 

Jannar u kull 12-il xahar ta' 

wara b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

L-1 ta’ Jannar 2015
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* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Emenda tal-Parlament

D. LIMIT VALUE

Perijodu li fuqu 

tinħadem il-

medja

Valur ta’ 

limitu

Marġini ta' tolleranza Id-data sa meta jrid 

ikun osservat il-valur 

ta' limitu

Sena kalendarja 25 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 ta' 

Jannar u kull 12-il xahar ta' 

wara b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

L-1 ta’ Jannar, 2015

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

** Id-data sa meta l-valur immirat jrid jintlaħaq mir-Repubblika tal-Polonja -

l-1 ta' Jannar 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, Anders Wijkman

Emenda 55
Anness XIV, Taqsima D
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

D. VALUR TA' LIMITU

Perijodu li fuqu 

tinħadem il-

medja

Valur tal-

limitu

Marġini ta' tolleranza Data sa meta jrid 

jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 25 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 ta' 

Jannar u kull 12-il xahar ta' 

wara b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

L-1 ta’ Jannar 2015

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Emenda tal-Parlament

D. VALUR TA' LIMITU

Perijodu li fuqu 

tinħadem il-

medja

Valur tal-

limitu

Marġini ta' tolleranza Data sa meta jrid 

jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 15 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 ta' 

Jannar u kull 12-il xahar ta' 

wara b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

L-1 ta’ Jannar 2015

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment is admissible for two reasons:

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
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on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Emenda mressqa minn Henrik Lax

Emenda 56
Anness XIV, Taqsima D

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

D. VALUR TA' LIMITU

Perijodu li fuqu 

tinħadem il-

medja

Valur tal-

limitu

Marġini ta' tolleranza Data sa meta jrid 

jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 25 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 ta' 

Jannar u kull 12-il xahar ta' 

wara b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

L-1 ta’ Jannar 2015

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Emenda tal-Parlament

D. VALUR TA' LIMITU

Perijodu li fuqu 

tinħadem il-

medja

Valur tal-

limitu

Marġini ta' tolleranza Data sa meta jrid 

jintlaħaq il-valur ta' 

limitu

Sena kalendarja 12 µg/m3 20% fi...*, li jonqos fl-1 ta' L-1 ta’ Jannar 2015
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Jannar u kull 12-il xahar ta' 

wara b'perċentwali annwali 

ndaqs sakemm jinżel għal 

0% sa l-1 ta' Jannar 2015

* id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valur tal-limitu aktar baxx huwa neċessarju biex iħares is-saħħa tal-bniedem ladarba t-
tniġġis mill-materja f'sura ta' partikuli huwa responsabbli għall-mard ta' miljuni ta' nies fl-
UE, mard tat-tip respiratorju u tal-qalb, trombożi u attakki tal-qalb, u madwar 350,000 
mewta prematura. Rapport reċenti (ir-rapport tad-WHO "WHO Air quality guidelines for 
particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005" 
ippubblikat il-5 t'Ottubru 2006) jissuġġerixxi tnaqqis tal-valur għal 10 µg/m3.

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 57
Anness XV, Taqsima A, paragrafu 6(b)

(b) dettalji tal-miŜuri li jistgħu jittieħdu 
għat-titjib tal-kwalità ta' l-arja.

(b) dettalji tal-miżuri li jistgħu jittieħdu għat-
titjib tal-kwalità ta' l-arja, inklużi miżuri 
speċifiċi possibbli għall-ħarsien tat-tfal, 
jekk ikun xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri biex tkun imtejba l-kwalità ta' l-arja għat-tfal jistgħu jkunu aktar speċifiċi jew 
differenti fi ħdan dan il-qafas.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Emenda 58
Anness XV, Taqsima A, punt 6(b) a (ġdid)

(ba) Dettalji tal-miżuri li jistgħu jittieħdu 
għat-titjib tal-kwalità ta' l-arja għat-tfal.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li miżuri għall-ħarsien tas-saħħa pubblika mit-tniġġis fl-arja bħalissa huma koperti fl-
Anness XV, Taqsima A, paragrafu 6(b) il-miżuri biex tkun imtejba l-kwalità ta' l-arja għat-tfal 
jistgħu jkunu aktar speċifiċi jew differenti fi ħdan dan il-qafas. Minn meta sar l-ewwel qari 
saru magħrufa ħafna provi xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-tniġġis ta' l-arja fuq is-
saħħa tat-tfal. Studji ġodda li saru fl-Olanda, Franza u Kalifornja (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Emenda 59
Anness XV, Taqsima A, paragrafu 8, introduzzjoni

8. Dettalji ta' dawk il-miżuri jew proġetti 
adottati bil-ħsieb li jitnaqqas it-tniġġis wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva:

8. Dettalji ta’ dawk il-miżuri jew proġetti 
adottati sabiex jitnaqqas it-tniġġis inklużi 
miżuri speċifiċi biex it-tfal ikunu esposti 
inqas għalih, wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li miżuri għall-ħarsien tas-saħħa pubblika mit-tniġġis fl-arja bħalissa huma koperti, il-
miżuri futuri biex tkun imtejba l-kwalità ta' l-arja għat-tfal jistgħu jkunu aktar speċifiċi jew 
differenti fi ħdan dan il-qafas. Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi 
xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal. Studji ġodda li 
saru fl-Olanda, Franza u Kalifornja (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et 
al 2007).

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 60
Anness XV, Taqsima A, paragrafu 8, introduzzjoni

8. Dettalji ta’ dawk il-miżuri jew proġetti 
adottati sabiex jitnaqqas it-tniġġis wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva:

8. Dettalji ta’ dawk il-miżuri jew proġetti 
adottati sabiex jitnaqqas it-tniġġis inklużi, 
fejn hu xieraq, miżuri speċifiċi biex it-tfal 
ikunu esposti inqas għalih, wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-miżuri biex tkun imtejba l-kwalità ta' l-arja għat-tfal jistgħu jkunu aktar speċifiċi jew 
differenti fi ħdan dan il-qafas.

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 61
Anness XV, Taqsima A, paragrafu 9

9. Dettalji tal-miżuri jew proġetti pjanati jew 
li qegħdin jiġu mistħarrġa għall-perijodu fit-
tul.

9. Dettalji, inkluża deskrizzjoni tar-riżorsi 
finanzjarji allokati, tal-miżuri jew proġetti 
mfassla jew li qegħdin ikunu mistħarrġa 
għall-medda twila taż-żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda 51 li kienet adottata fl-ewwel qari qed tkun imressqa mill-ġdid. 

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 62
Anness XV, Taqsima B, paragrafu 3, introduzzjoni

3. Informazzjoni dwar il-miżuri kollha 
possibbli għat-tnaqqis tat-tniġġis ta' l-arja li 
kienu kunsidrati fil-livell lokali, reġjonali 
jew nazzjonali adegwat għall-
implimentazzjoni f'konnessjoni mal-kisba ta' 
l-objettivi tal-kwalità ta' l-arja, inkluż:

3. Informazzjoni dwar il-miżuri kollha 
possibbli għat-tnaqqis tat-tniġġis ta' l-arja li 
l-implimentazzjoni tagħhom hija ppjanata
fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali 
adegwat f'konnessjoni mal-kisba ta' l-
objettivi tal-kwalità ta' l-arja, inkluż:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal l-idea ta' l-emenda 52 mill-ewwel qari. Huwa meħtieġ li jintwerew l-
azzjonijiet li twettqu; il-kunsiderazzjoni tal-miżuri mhix biżżejjed.
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 63
Anness XV, Taqsima B, paragrafu 3 (d)

(d) miżuri sabiex jiġu llimitati l-emissjonijiet 
mit-trasport permezz ta' l-ippjanar u l-
immaniġġar tat-traffiku (inkluż tariffi 
marbuta mal-konġestjoni, ħlasijiet differenti 
għall-ipparkjar jew inċentivi ekonomiċi 
oħra; li jistabbilixxu "żoni b'emissjonijiet 
baxxi");

(d) miżuri sabiex jiġu llimitati l-emissjonijiet 
mit-trasport permezz ta' l-ippjanar u l-
immaniġġar tat-traffiku (inkluż tariffi 
marbuta mal-konġestjoni, ħlasijiet differenti 
għall-ipparkjar jew inċentivi ekonomiċi 
oħra; li jistabbilixxu "żoni b'emissjonijiet 
baxxi") u jippromwovu t-trasport pubbliku 
u modi ta' trasport mingħajr l-użu ta' 
magni (bħar-roti u l-mixi); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riċentement intwera li 21 mill-25 Stat Membru naqsu li jżommu l-valuri tal-limitu eżistenti, u 
fil-parti l-kbira tal-każijiet ir-raġuni tagħhom għal dan kienet li ma kinux jafu x'miżuri 
kellhom jieħdu biex ikunu konformi mal-valuri tal-limitu tagħhom. Għandhom jingħataw linji 
gwida preċiżi lill-Istati Membri, anke sabiex tkun żgurata l-ekwità fid-derogazzjonijiet 
possibbli. 

Emenda mressqa minn Satu Hassi

Emenda 64
Anness XV, Taqsima B, paragrafu 3 (g) a (ġdid)

(ga) miżuri speċifiċi biex titnaqqas l-
espożizzjoni tat-tfal u gruppi sensittivi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri għat-tnaqqis speċifikament biex iħarsu saħħet it-tfal jistgħu jkunu speċifiċi għall-
post jew għat-tip ta' espożizzjoni. 

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Emenda 65
Anness XV, Taqsima B, paragrafu 3 (g) a (ġdid)
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(ga) miżuri biex titħares is-saħħa tat-tfal u 
ta' gruppi sensittivi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri għat-tnaqqis speċifikament biex iħarsu saħħet it-tfal jistgħu jkunu speċifiċi għall-
post jew għat-tip ta' espożizzjoni. Minn meta sar l-ewwel qari saru magħrufa ħafna provi 
xjentifiċi li juru b'mod ċar l-effetti tat-tniġġis ta' l-arja fuq is-saħħa tat-tfal. Studji ġodda li 
saru fl-Olanda, Franza u Kalifornja (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et 
al 2007).

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Emenda 66
Anness XVI a (ġdid)

Anness XVI A 
MIŻURI LI GĦANDHOM JITTIEĦDU 
FIS-SORS MILL-KUMMISSJONI BIEX 
JIPPERMETTU LILL-ISTATI MEMBRI 
SABIEX JILĦQU L-VALURI TAL-
LIMITU GĦALL-KWALITÀ TA' L-ARJA 
FIL-LIMITI TA' ŻMIEN STIPULATI
- inklużjoni ta' impjanti ta' kombustjoni 
b'kapaċità ta' 20 sa 50 megawatt fid-
Direttiva 96/61/KE,
- EURO VI għal vetturi "heavy duty",
- standards ġodda għall-installazzjonijiet 
domestiċi li jsaħħnu,
- miżuri koordinati fil-livell tal-Komunità 
sabiex iħeġġu lis-sidien tal-vapuri biex 
inaqqsu l-emisjonijiet, u/jew jintroduċu 
standards għall-emissjonijiet mill-magni ta' 
vapuri ta' l-UE, jew standards ġodda għall-
emissjonijiet mill-magni tal-vapuri li jkunu 
miftehma fil-livell ta' l-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Integrazzjoni mill-ġdid ta' l-Emenda 84 fl-ewwel qari.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emenda 67
Anness XVI a (ġdid)

 MIŻURI KOMUNITARJI DWAR IS-
SORSI TA' EMISSJONI LI JRIDU 
JITTIEĦDU BIEX JIPPERMETTU LILL-
ISTATI MEMBRI LI JILĦQU L-VALURI 
TAL-LIMITU GĦALL-KWALITÀ TA' L-
ARJA FIL-LIMITI TA' ŻMIEN 
STIPULATI

1. Il-Kummissjoni, sabiex tippermetti lill-
Istati Membri biex jilħqu l-valuri tal-limitu 
għall-kwalità ta' l-arja fil-limiti ta' żmien 
stipulati, għandha, fi żmien sentejn mid-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tressaq 
proposti għal dispożizzjonijiet legali ta' l-
UE li jorbtu dwar is-sorsi ta' tniġġis u li 
jkollhom l-għan ta' valuri tal-limitu ta' l-
emmissjoijiet iktar stretti.  Ta' l-inqas, 
dawn il-proposti għandhom jittrattaw dwar 
is-setturi u l-emittenti li ġejjin, li fihom l-
emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu trid 
titnaqqas:  

§ standards għall-installazzjonijiet 
stazzjonarji li minnhom joħorġu 
sustanzi li jniġġsu, pereżempju l-
inklużjoni ta' impjanti ta' 
kombustjoni b'kapaċità ta' 20 sa 50 
megawatt fid-Direttiva 96/61/KE;

§ standards għall-vetturi u inġenji bil-
magna tad-daqsijiet u l-klassijiet 
kollha li jivvjaġġaw fuq l-art, fl-ajru 
u fil-baħar; eż. EURO VI għall-
vetturi kbar jew miżuri koordinati 
fil-livell ta' Komunità biex iħeġġu 
lis-sidien tal-vapuri biex inaqqsu l-
emisjonijiet, jew ftehimiet dwar l-
emissjonijiet mill-magni tal-vapuri 
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taħt il-patroċinju ta' l-
Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali;

§ standards ġodda għall-
installazzjonijiet domestiċi li 
jsaħħnu;

§ magni u impjant ta' kostruzzjoni;

§ biedja (fost affarijiet oħra 
fertilizzazzjoni u tnissil ta' bhejjem).

2. Kull ħames snin, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Kunsill u lill-
Parlament rapport dwar il-progress 
dwar ir-regoli msemmija f'paragrafu 1 
u l-implimentazzjoni tagħhom fl-Istati 
Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jerġgħu jiddaħħlu l-ideat ta' l-emenda 84 mill-ewwel qari.

Miżuri relatai ma' l-emissjonijiet għandu jkollhom prijorità fuq il-miżuri ta' ħarsien kontra l-
immissjoni. Sabiex tkun żgurata l-prijorità għall-politika ambjentali fil-qasam ta' l-
emissjonijiet ta' partikuli separati, is-sorsi kollha ta' emissjoni jridu jkunu koperti. Azzjoni 
rigward l-immisjoni tista' mbagħad tittieħed bħala miżura supplimentari jekk u safejn il-livell 
ta' ħarsien li jrid jintlaħaq jista' jintlaħaq permezz ta' miżuri marbuta ma' l-emissjoni, skond 
il-livell preżenti jew futur tat-teknoloġija, inkella miżuri marbuta ma' l-emissjoni 
jikkostitwixxu piż għal perijodu ta' żmien twil wisq għall-emittent.


