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Emenda 286
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-adozzjoni ta’ regoli ġenerali li jorbtu 
kif ipprovdut fl-Artikoli 7 u 18.

imneħħi

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Minħabba r-rekwiżit li jinkiseb permess għal kull installazzjoni IPPC u minħabba li hemm 
parteċipazzjoni pubblika marbuta mal-proċedura tal-permess, il-pubbliku kkonċernat xorta 
għandu opportunità għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku fiż-żmien meta r-regoli ġenerali 
vinkolanti jipproduċu effett f’sitwazzjonijiet speċifiċi. Biex tingħata l-kapaċità lil kull persuna 
privata li tipparteċipa  fl-adozzjoni tar-regoli ġenerali vinkolanti joħloq xkiel serju għall-
implimentazzjoni tad-dokument ta’ referenza tal-BAT.

Emenda 287
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-għoti ta’ derogi skont l-Artikolu 
16(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ pubbliku kkonċernat għandha tiddaħħal mill-ġdid fil-leġiżlazzjoni biex ikun 
żgurat li l-OMG jitqiesu fl-eżerċizzju ta’ parteċipazzjoni pubblika. 

Il-pubbliku u l-OMG għandhom ikunu kkonsultati wkoll dwar id-deċiżjonijiet ewlenin rigward 
id-deroga potenzjali mill-BAT biex tkun żgurata t-trasparenza meħtieġa.
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Emenda 288
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent u li 
jissodisfaw kwalunkwe rekwiżiti skont id-
dritt nazzjonali għandhom jitqiesu li 
għandhom interess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ pubbliku kkonċernat għandha tiddaħħal mill-ġdid fil-leġiżlazzjoni biex ikun 
żgurat li l-OMG jitqiesu fl-eżerċizzju ta’ parteċipazzjoni pubblika.  

Il-pubbliku u l-OMG għandhom ikunu kkonsultati wkoll dwar id-deċiżjonijiet ewlenin rigward 
id-deroga potenzjali mill-BAT biex tkun żgurata t-trasparenza meħtieġa. 

Emenda 289
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-punti (a) u (b) tal-paragrafu1 
m’għandhomx japplikaw meta jkunu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

imneħħi

a) l-istallazzjoni l-ġdida jew bidla 
sostanzjali tkun suġġetta għad-Direttiva 
85/337/KEE;
b)regoli ġenerali vinkolanti jkopru l-
kundizzjonijiet meħtieġa kollha tal-
permess;
c) m’hemmx bżonn li jkunu imposti 
rekwiżiti aktar stretti sabiex ikun hemm 



AM\743551MT.doc 5/69 PE412.328v01-00

MT

konformità ma’ l-Artikolu 19.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-eċċeżżjoni mhijiex ċara u ma tkunx prattikabbli ħafna, minħabba li fi stadju bikri fil-
proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet ikun għadu mhux ċar jekk hux se jkunu fformulati 
kundizzjonijiet speċjali.

Emenda 290
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Punti (a) u (b) tal-paragrafu 1
m’għandhomx japplikaw meta jkunu 
ssodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

2. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura 
li fi żmien tliet ġimgħat minn meta jaslu, 
l-applikazzjonijiet għall-permessi vvalidati 
jsiru disponibbli u aċċessibbli għall-
pubbliku fuq l-Internet sat-twaqqif 
definittiv tal-ħidmiet ikkonċernati.

(a) l-installazzjoni ġdida jew bidla 
sostanzjali hija suġġetta għad-Direttiva 
85/337/KEE;
(b) regoli ġenerali vinkolanti jkopru l-
kundizzjonijiet kollha tal-permess 
meħtieġ;
(c) m’hemmx ħtieġa li jkunu imposti 
rekwiżiti aktar stretti biex ikun hemm 
konformità mal-Artikolu 19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Aarhus, it-tagħrif dwar il-kundizzjonijiet 
tal-permessi li jaffettwaw l-ambjent għandhom ikunu ppubblikati f’kull ċirkustanza.
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Emenda 291
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 
m’għandhomx japplikaw meta jkunu 
ssodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

2. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura 
li fi żmien tliet ġimgħat minn meta jaslu, 
l-applikazzjonijiet għall-permessi vvalidati 
jsiru disponibbli b’mod permanenti għall-
pubbliku fuq l-Internet sat-twaqqif 
definittiv tal-ħidmiet ikkonċernati.

(a) l-installazzjoni ġdida jew bidla 
sostanzjali hija suġġetta għad-Direttiva 
85/337/KEE;
(b) regoli ġenerali vinkolanti jkopru l-
kundizzjonijiet kollha tal-permess 
meħtieġ; 
(c) m’hemmx ħtieġa li jkunu imposti 
rekwiżiti aktar stretti biex ikun hemm 
konformità mal-Artikolu 19. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-obbligi tal-Konvenzjoni Aarhus, huwa essenzjali li l-OMG – kemm lokali kif ukoll 
nazzjonali – jissemmew b’mod espliċitu li jikkwalifikaw bħala “pubbliku kkonċernat”. L-
aċċess għall-kunċett fundamentali tat-teħid tad-deċiżjonijiet rigward il-permessi huwa 
kruċjali għall-parteċipazzjoni effettiva tal-pubbliku u għaldaqstant l-applikazzjonijiet għall-
permessi vvalidati għandhom isiru disponibbli b’mod permanenti għall-pubbliku fuq l-
Internet fi żmien tliet ġimgħat minn meta jaslu.

Emenda 292
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-
għoti, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-

3. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-
għoti, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
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aġġornar ta’ permess, jew l-adozzjoni jew 
l-aġġornar  ta’ regoli ġenerali vinkolanti, l-
awtorità kompetenti għandha tpoġġi t-
tagħrif li ġej għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku:

aġġornar ta’ permess, jew l-adozzjoni jew 
l-aġġornar  ta’ regoli ġenerali vinkolanti, l-
awtorità kompetenti għandha tpoġġi t-
tagħrif li ġej aċċessibbli fuq l-Internet u 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mingħajr 
dewmien:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku u l-OMG għandhom ikollhom aċċess b’mod faċli għat-tagħrif meħtieġ permezz 
tal-Internet.

Emenda 293
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-
għoti, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornar ta’ permess, jew l-adozzjoni jew 
l-aġġornar  ta’ regoli ġenerali vinkolanti, l-
awtorità kompetenti għandha tpoggi t-
tagħrif li ġej għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku:

3. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-
għoti, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornar ta’ permess, jew l-adozzjoni jew 
l-aġġornar  ta’ regoli ġenerali vinkolanti, l-
awtorità kompetenti għandha tpoggi t-
tagħrif li ġej għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku b’mod permanenti fuq l-
Internet:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-OMG, kemm lokali u nazzjonali u l-pubbliku kkonċernat inklużi ċ-
ċittadini li jaħdmu l-ħinijiet normali tal-uffiċċju u jkollhom aċċess limitat għar-reġistri 
pubbliċi, ikollhom l-għodda meħtieġa u l-aċċess fuq l-Internet għat-tagħrif biex jipprovdu 
appoġġ prezzjuż lill-awtoritajiet kompetenti fl-evalwazzjoni rigward il-konformità u permezz 
ta’ twissijiet bikrija jgħinu biex ikunu evitati riskji aktar mifruxa għas-saħħa u għall-ambjent.
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Emenda 294
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kif kienu ddeterminati l-valuri tal-limiti 
tal-emissjonijiet inklużi fil-permess jew ir-
regoli ġenerali vinkolanti fir-relazzjoni 
mal-aħjar tekniki disponibbli u l-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati kif deskritti fid-
dokumenti ta’ referenza tal-BAT;

(e) kif kienu ddeterminati l-kundizzjonijiet 
tal-permess imsemmija fl-Artikolu 15 jew 
ir-regoli ġenerali vinkolanti fir-relazzjoni 
mal-aħjar tekniki disponibbli u l-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati kif deskritti fid-
dokumenti ta’ referenza tal-BAT;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġustifikazzjoni li trid tingħata mill-awtoritajiet kompetenti m’għandhiex tkun illimitata 
għall-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet imma għall-kundizzjonijiet kollha tal-permess.

Emenda 295
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fejn tingħata deroga skont l-Artikolu 
16(3), ir-raġunijiet għal dik id-deroga u l-
kundizzjonijiet imposti;

(f) fejn tingħata deroga skont l-Artikolu 
16(3), ir-raġunijiet speċifiċi għal dik id-
deroga bbażati fuq il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3) u l-kundizzjonijiet imposti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun hemm ġustifikazzjoni ddettaljata għall-pubbliku rigward l-għoti tad-
deroga.
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Emenda 296
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imneħħi
Skambju ta’ tagħrif

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
skambju ta’ tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent 
rigward dan li ġej:
(a) il-prestazzjoni tal-installazzjonijiet 
f’termini tal-emissjonijiet, it-tniġġis, il-
konsum u n-natura tal-materja prima, l-
użu tal-enerġija jew il-ġenerazzjoni tal-
iskart;
(b) it-teknika użata, il-monitoraġġ 
assoċjat, jew l-iżviluppi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Cf. L-emenda dwar l-Artikolu 14. It-twaħħid u l-adattament tal-Artikoli 14 u 29 huwa 
essenzjali biex ikun assigurat il-proċess attwali tal-iżvilupp u l-adattament tad-dokumenti 
BREF.

Emenda 297
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imneħħi
Skambju ta’ tagħrif

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
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skambju ta’ tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent 
rigward dan li ġej:
(a) il-prestazzjoni tal-installazzjonijiet 
f’termini tal-emissjonijiet, it-tniġġis, il-
konsum u n-natura tal-materja prima, l-
użu tal-enerġija jew il-ġenerazzjoni tal-
iskart;
(b) it-teknika użata, il-monitoraġġ 
assoċjat, jew l-iżviluppi tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jitla’ mal-Artikolu 14. Din l-emenda għandha taqa’ jekk l-emenda dwar l-
Artikolu 14 ma tkunx adottata.

Emenda 298
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-għan li jkun skambjat it-tagħrif, l-
Istati Membri għandhom iwettqu l-miżuri 
meħtieġa biex jibagħtu lill-Kummissjoni 
kull tliet snin, u fl-ewwel okkażjoni fi 
żmien 18-il xahar mid-data meta din id-
Direttiva tidħol fis-seħħ, id-dejta 
rappreżentattiva disponibbli dwar il-
kapaċitajiet tal-installazzjonijiet f’siti
speċifiċi, il-valuri tal-limiti tal-
emissjonijiet, l-emissjonijiet u effetti 
ambjentali oħra u l-valuri tal-limiti 
stabbiliti skont il-kategoriji speċifiċi tal-
ħidmiet f’konformità mal-Anness I u l-
aħjar tekniki disponibbli li minnhom
jinkisbu dawk il-valuri f’konformità, 
b’mod partikulari, mal-Artikolu 16. 
F’okkażjonijiet sussegwenti, id-dejta 
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għandha tkun issupplimentata skont il-
proċeduri stabbiliti fil-paragrafu 3 ta’ dan 
l-Artikolu u l-Artikolu 67. It-tagħrif 
għandu jkun aġġornat u strutturat, iqis 
id-dokument gwida dwar it-titjib tal-ġbir u 
s-sottomissjoni tad-dejta għall-ksib ta’ 
konklużjonijiet BAT utli, u jingħata lill-
Kummissjoni u lill-pubbliku f’forma 
elettronika. Rapport ta’ evalwazzjoni 
għandu jkun ippubblikat mill-
Kummissjoni f’forma elettronika bil-
lingwi uffiċjali tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-BREFs tiddependi b’mod kruċjali fuq il-kwalità u l-kwantità tad-dejta mdaħħla 
fil-proċess ta’ Sivilja biex jitħaffef l-eżerċizzju ta’ ksib ta’ konklużjonijiet BAT utli. 
Għaldaqstant huwa essenzjali li dak it-tagħrif imur lil hinn mis-sett ELV biss, u jinkludi d-
dejta dwar il-kapaċitajiet ta’ impjanti speċifiċi. Il-pubblikazzjoni tal-ELVs ta’ siti speċifiċi 
tagħti l-kapaċità lill-pubbliku kkonċernat biex jikkontrolla jekk l-istandards humiex qed ikunu 
applikati b’mod mifrux fl-UE ħlief għall-impjant lokali tagħhom.

Emenda 299
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-għan li jkun skambjat it-tagħrif, l-
Istati Membri għandhom iwettqu l-miżuri 
meħtieġa biex jibagħtu lill-Kummissjoni 
kull tliet snin, u fl-ewwel okkażjoni fi 
żmien 18-il xahar mid-data meta din id-
Direttiva tidħol fis-seħħ, id-dejta 
rappreżentattiva disponibbli dwar il-
kapaċitajiet tal-installazzjonijiet ta’ siti 
speċifiċi, il-valuri tal-limiti tal-
emissjonijiet, l-emissjonijiet u effetti 
ambjentali oħra u l-valuri tal-limiti 
stabbiliti skont il-kategoriji speċifiċi tal-
ħidmiet f’konformità mal-Anness I u l-
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aħjar tekniki disponibbli li minnha 
ttieħdu dawk il-valuri f’konformità, 
b’mod partikulari, mal-Artikolu 16. 
F’okkażjonijiet sussegwenti, id-dejta 
għandha tkun issupplimentata skont il-
proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 67. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm analiżi oġġettiva tas-sitwazzjoni, l-awturi BREF għandhom ikunu kapaċi 
jiksbu konklużjonijiet BAT utli minn dejta kredibbli u disponibbli fornuta mill-Istati Membri u 
miksuba permezz ta’ monitoraġġ. Il-Forum għall-Iskambju tat-Tagħrif dan l-aħħar adotta 
“dokument gwida rigward it-titjib tal-ġbir u s-sottomissjoni tad-dejta għall-ksib ta’ 
konklużjonijiet utli”li għandu jkun il-bażi għall-format u l-kontenut tad-dejta li trid tkun 
sottomessa.

Emenda 300
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – parti introdutorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien ambjentali dwar
dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien ambjentali ibbażat 
fuq rappreżentanza ugwali bejn fornituri 
tas-sistema industrijali, l-operaturi u l-
organizzazzjonijiet ambjentali. Il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa u 
tippubblika r-regoli għall-ġbir tad-dejta, 
id-determinazzjoni tal-BAT u l-livelli ta’ 
emissjonijiet irrelatati assoċjati mal-BAT. 
L-iskambju tat-tagħrif għandu 
jikkonċerna: 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bilanċ tar-rappreżentattività fil-proċess ta’ Sivilja jnissel ħafna dubji għax huwa kompost 
bħala medja minn 40% rappreżentanti mill-Istati Membri, 49% rappreżentanti mill-industrija 
u rappreżentant waħdieni ta’ OMG Ambjentali. Barra minn hekk fil-prattika, ta’ spiss ir-
rappreżentanti tal-Istati Membri jkunu ssostitwiti minn rappreżentanti tal-industrija. Għall-
inqas l-interessi privati għandhom ikunu bbilanċjati bejn l-operaturi u l-fornituri tas-sistema 
industrijali, b’tal-aħħar jidhru li għandhom interess akbar fl-adozzjoni tal-BAT ambizzjużi. 

Emenda 301
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – parti introdutorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati u organizzazzjonijiet 
mhux governattivi li jippromwovu l-
ħarsien ambjentali dwar dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati li huma 
rrappreżentati f’sehem indaqs bejn il-
fornituri tas-sistema industrijali u l-
operaturi u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jippromwovu l-ħarsien 
ambjentali. Il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa u tippubblika r-regoli għall-ġbir 
tad-dejta, id-determinazzjoni tal-BAT u l-
livelli ta’ emissjonijiet irrelatati assoċjati 
mal-BAT. L-iskambju tat-tagħrif għandu 
jkun organizzat dwar dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ Sivilja jinvolvi esperti tekniċi li jirrapreżentaw bħala medja 40% mill-Istati 
Membri, 49% l-partijiet interessati mill-industrija u OMG Ambjentali waħdanija. Biex 
jingħata inkoraġġiment lit-tħaffif u l-kunsiderazzjoni b’mod ġust ta’ fehmiet minuri, għall-
inqas l-interessi privati għandhom ikunu bbilanċjati bejn l-operaturi u l-fornituri tas-sistema 
industrijali, u biex ikun evitat li l-objettivi tal-proċess ta’ Sivilja jkunu mminati, il-KE 
għandha tiżviluppa regoli għad-determinazzjoni tal-BAT u l-BATAEL irrelatati. 
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Emenda 302
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – parti introdutorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati u organizzazzjonijiet 
mhux governattivi li jippromwovu l-
ħarsien ambjentali dwar dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, 
rappreżentanti ta’ awtoritajiet lokali u 
reġjonali, l-industriji kkonċernati u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien ambjentali dwar 
dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali u reġjonali mhumiex parti mill-proċess ta’ Sivilja. Bħala awtoritajiet/jew 
korpi li joħorġu l-permessi inkarigati mill-ispezzjonijiet, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
għandhom tagħrif importanti rigward l-aħjar tekniki disponibbli, u konsegwentement il-
proċess ta’ Sivilja jista’ jittejjeb permezz tal-parteċipazzjoni ta’ rappreżenatnti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali.

Emenda 303
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – parti introdutorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati u organizzazzjonijiet 
mhux governattivi li jippromwovu l-
ħarsien ambjentali dwar dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, 
rappreżentanti ta’ awtoritajiet lokali u 
reġjonali, l-industriji kkonċernati u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien ambjentali dwar
dan li ġej:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali u reġjonali mhumiex parti mill-proċess ta’ Sivilja. Bħala awtoritajiet/jew 
korpi li joħorġu l-permessi inkarigati mill-ispezzjonijiet, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
għandhom tagħrif importanti rigward l-aħjar tekniki disponibbli, u konsegwentement il-
proċess ta’ Sivilja jista’ jittejjeb permezz tal-parteċipazzjoni ta’ rappreżenatnti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali.

Emenda 304
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – parti introdutorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-bdil 
ta' tagħrif ma’ l-Istati Membri, l-industriji 
kkonċernati u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jippromwovu l-ħarsien 
ambjentali għal dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-bdil 
ta' tagħrif bejn l-Istati Membri, l-industriji 
kkonċernati, il-Kummissjoni u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien ambjentali għal dan 
li ġej:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun mistqarr b’mod espliċitu li l-iskambju tat-tagħrif bil-għan li jitfasslu jew ikunu 
rreveduti d-dokumenti ta’ referenza tal-BAT huwa proċess multilaterali li jionvolvi l-
Kummissjoni.

Emenda 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – parti introdutorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif mal-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati u l-

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-
iskambju ta' tagħrif bejn l-Istati Membri, l-
industriji kkonċernati, il-Kummissjoni  u l-



PE412.328v01-00 16/69 AM\743551MT.doc

MT

organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien ambjentali dwar
dan li ġej:

organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien ambjentali dwar 
dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex dak li kienet qed tikteb il-Kummissjoni jkun ċar kristall. Il-proċess ta’ Sivilja huwa 
proċess multilaterali, li jinkludi l-Kummissjoni.

Emenda 306
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) it-tekniki użati, il-monitoraġġ assoċjat u
l-iżviluppi tagħhom. .

b) it-tekniki użati, il-monitoraġġ assoċjat u
l-iżviluppi tagħhom, u l-effikaċja tal-
miżuri mwettqa u l-impatt pożittiv 
tagħhom fuq l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-iskambju tat-tagħrif għandu, l-ewwel u qabel kollox, juri li l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli (BAT) għandhom influwenza pożittiva fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, u 
għandu jikkonvinċi lill-pubbliku ġenerali rigward l-effikaċja tagħhom.

Emenda 307
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – Parti introdutorja u paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri biex 

Għall-għanijiet tal-ewwel subparagrafu, il-
Kummissjoni għandha tadotta linji gwida 
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tiddetermina dan li ġej: biex tiddetermina dan li ġej:
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 69(2).

Dawk il-linji gwida, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 69(2).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ miżuri tidher wiesgħa wisq. F’dan l-ambitu, linji gwida jkunu aktar adattati.

Emenda 308
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
impjanti ta' kombustjoni ddisinjati għall-
produzzjoni tal-enerġija, li l-kapaċità 
termali kklassifikata tagħhom hija  ugwali 
għal jew ikbar minn 50 MW, 
irrispettivament mit-tip ta' karburant użat.

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
impjanti ta' kombustjoni ddisinjati għall-
produzzjoni tal-enerġija, li l-kapaċità 
termali kklassifikata tagħhom hija  ugwali 
għal jew ikbar minn 20 MW, 
irrispettivament mit-tip ta' karburant użat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li installazzjonijiet tal-kombustjoni fil-firxa minn 20 sa 50 KW ma jkunux 
koperti mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II (ara Emenda 54). Imma fir-rigward tal-ħtieġa li 
jkunu indirizzati l-emissjonijiet fl-ajru ta’ tali impjanti, huma għandhom jidħlu fil-Kapitolu III 
u miżuri speċifiċi ta’ kontroll tal-emissjonijiet għandhom ikunu stabbiliti għalihom. Tali 
emenda hija ammissibbli f’konformità mar-Regola 80a ROP: Installazzjonijiet tal-
kombustjoni iżgħar għandhom ikunu koperti mill-Kapitolu III u mhux mill-Kapitolu II kif 
propost mill-Kummissjoni.
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Emenda 309
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
impjanti ta' kombustjoni ddisinjati għall-
produzzjoni tal-enerġija, li l-kapaċità 
termali kklassifikata tagħhom hija  ugwali 
għal jew ikbar minn 50 MW, 
irrispettivament mit-tip ta' karburant użat.

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
impjanti ta' kombustjoni ddisinjati għall-
produzzjoni tal-enerġija, li l-kapaċità 
termali kklassifikata tagħhom hija ugwali 
għal jew ikbar minn 20 MW, 
irrispettivament mit-tip ta' karburant użat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mal-Anness I, fl-Artikolu 31 il-livell minimu aċċettabbli għall-
LCPs għandu jkun 20 MW ukoll.

Emenda 310
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-gassijiet ta’ skart ta’ żewġ 
impjanti ta’ kombustjoni separati jew aktar 
joħorġu minn ċumnija komuni, it-tagħqida 
ffurmata minn dawn l-impjanti għandha 
titqies bħala impjant ta’ kombustjoni uniku 
u jingħaddu l-kapaċitajiet tagħhom.

1. Meta l-gassijiet ta’ skart ta’ żewġ 
impjanti ta’ kombustjoni separati jew aktar 
joħorġu minn tubu ta’ ċumnija komuni, it-
tagħqida ffurmata minn dawn l-impjanti 
għandha titqies bħala impjant ta’ 
kombustjoni uniku, waqt li jitqiesu l-
fatturi tekniċi u ekonomiċi, u jingħaddu l-
kapaċitajiet tagħhom.

Or. fi
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Emenda 311
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) impjanti li jużaw kwalunkwe skart 
solidu jew likwidu bħala karburant għajr 
skart imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 
38(2).

(j) impjanti koperti mill-Kapitolu IV li 
jużaw kwalunkwe skart solidu jew likwidu 
bħala karburant għajr skart imsemmi fil-
punt (a) tal-Artikolu 38(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħad-Direttiva LCP eżistenti, l-inċinerazzjoni tal-iskart għandu jkun eskluż mill-firxa. 
Minħabba din id-Direttiva aktar wiesgħa, id-definizzjoni ta’ karburant ma tistax tkun ristretta 
għall-karburanti meqjusa f’dan il-Kapitolu III. L-eħfef mod biex isir dan huwa billi jkunu 
esklużi l-installazzjonijiet li huma koperti mill-Kapitolu IV dwar l-inċinerazzjoni u l-
koinċinerazzjoni.

Emenda 312
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt j a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) impjanti ddedikati għall-
inċinerazzjoni jew il-koinċinerazzjoni ta’ 
karburant miksub mill-iskart għandhom 
jitqiesu bħala impjanti tal-inċinerazzjoni 
tal-iskart 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa biex tkun evitata inċertezza ġuridika rigward il-klassifikazzjoni 
bħala impjanti ta’ “koinċinerazzjoni” (l-għan ewlieni tagħhom huwa l-ġenerazzjoni tal-
enerġija …) jew impjanti ta’ “inċinerazzjoni tal-iskart” (iddedikati għat-trattament termali 
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tal-iskart). Din hija dispożizzjoni meħtieġa fir rigward tal-ammont dejjem jikber ta’ impjanti 
ddedikati għall-użu tal-karburant  mill-iskart (RDF jew SRF, li għandu (kważi) l-istess 
kompożizzjoni u kontenut ta’ sustanzi li jniġġsu bħall-Iskart Muniċipali.

Emenda 313
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt j a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) impjanti li l-kapaċità 
termali kklassifikata tagħhom ma taqbiżx 
500 MW li ngħataw permess qabel is-27 
ta’ Novembru 2002 u li ma joperawx 
aktar minn 1500 siegħa kull sena bħala 
medja li tinbidel fuq perjodu ta’ ħames 
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din se testendi d-derogi għall-impjanti ta’ karburanti solidi li diġà qegħdin fid-Direttiva tal-
Impjanti Kbar ta’ Kombustjoni (LCP) u inklużi fl-Anness V il-Parti I tal-proposta għall-
impjanti kollha, irrispettivament mit-tip ta’ karburant. Dan huwa meħtieġ minħabba li hemm 
impjanti mħaddma permezz ta’ karburant gass jew likwidu, li jintużaw bħala appoġġ li dawk 
id-derogi għandhom il-ħsieb li jkopru. Naturalment huma jibqgħu suġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II tal-proposta u b’hekk għall-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet 
ibbażati fuq il-BAT.  

Emenda 314
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jkunu installati żewġ jew iktar 2. Meta jkunu installati żewġ jew iktar 
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impjanti ta' kombustjoni separati li 
ngħataw permess jew li għalihom saret 
applikazzjoni kompluta wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 72(2), b'mod li, meta 
wieħed jieħu kont tal-fatturi tekniċi u 
ekonomiċi, il-gassijiet tal-iskart tagħhom 
jistgħu jkunu skarikati permezz ta' 
ċumnija komuni, it-tagħqida ffurmata minn 
dawn l-impjanti għandha titqies bħala 
impjant ta’ kombustjoni uniku u jingħaddu 
l-kapaċitajiet tagħhom.

impjanti ta' kombustjoni separati li 
ngħataw permess jew li għalihom saret
applikazzjoni kompluta wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 72(2), b'mod li, meta 
wieħed jieħu kont tal-fatturi tekniċi u 
ekonomiċi, il-gassijiet tal-iskart tagħhom 
jistgħu, fl-opinjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti, ikunu skarikati permezz ta' 
ċumnija komuni, it-tagħqida ffurmata minn 
dawn l-impjanti għandha titqies bħala 
impjant ta’ kombustjoni uniku u jingħaddu 
l-kapaċitajiet tagħhom.

Or. fi

Emenda 315
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta tkun qed tiġi kkalkulata l-
kapaċità termali kklassifikata totali ta’ 
impjanti ta’ kombustjoni, l-unitajiet 
waħdanin b’kapaċità termali kklassifikata 
inqas minn 20 MW m’għandhomx ikunu 
inklużi għall-għanijiet ta’ din il-
kalkulazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-regola ta’ aggregazzjoni, għandu jkun iċċarat li unitajiet ta’ kombustjoni 
waħdanin biss b’kapaċità termali kklassifikata li hija daqs jew akbar minn 20 MW għandhom 
ikunu koperti mir-regoli ta’ aggregazzjoni. Tali emenda hija ammissibbli f’konformità mar-
Regola 80a ROP, għax il-paragrafu 3 propost huwa marbut mill-qrib mal-paragrafu 1.
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Emenda 316
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32a
Miżuri speċifiċi għal impjanti aktar żgħar 

ta’ kombustjoni
1. Sakemm jintlaħaq ftehim f’konformità 
mal-paragrafu 2, l-Anness V ma japplikax 
għall-impjanti ta’ kombustjoni b’kapaċità 
termali kklassifikata ta’ inqas minn 50 
MW.
2. Il-Kummissjoni għandha fi żmien 
raġonevoli, imma mhux aktar tard mill-
2012, tipproponi emendi għall-Anness V li 
jħaddan il-valuri tal-limiti tal-
emissjonijiet, ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u 
r-regoli għal evalwazzjoni tal-konformità 
għall-impjanti msemmija fil-paragrafu 1. 
Tali proposta għandha, jekk tkun 
adattata, tinkludi rekwiżiti speċifiċi għal 
impjanti ta’ kombustjoni eżistenti li 
jinvolvu perjodu ta’ transizzjoni adegwata 
għall-konformità mad-dispożizzjonijiet 
emendati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kapitolu 2 għandu jkopri wkoll l-impjanti ta’ kombustjoni b’kapaċità termali kklassifikata 
inqas minn 50 MW. Għal tali impjanti, dispożizzjonijiet speċifiċi bbażati fuq l-aħjar tekniki
disponibbli għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness V bil-proċedura tal-kodeċiżjoni. Tali emenda 
hija ammissibbli f’konformità mar-Regola 80a ROP: Installazzjonijiet tal-kombustjoni iżgħar 
għandhom ikunu koperti mill-Kapitolu III u mhux mill-Kapitolu II kif propost mill-
Kummissjoni.
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Emenda 317
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-permessi kollha għall-installazzjonijiet 
li għandhom impjanti ta’ kombustjoni li 
ngħataw permess jew li ressqu 
applikazzjoni kompluta qabel id-data 
msemmija fl-Artikolu 72(2) dejjem 
sakemm l-impjant jibda jopera mhux aktar 
tard minn sena wara d-data għandhom
jinkludu kundizzjonijiet li jiżguraw li l-
emissjonijiet fl-ajru minn dawn l-impjanti 
ma jaqbżux il-valuri tal-limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Parti 1 tal-
Anness V.

2. Il-permessi kollha għall-installazzjonijiet 
li għandhom impjanti ta’ kombustjoni li 
ngħataw permess jew li ressqu 
applikazzjoni kompluta qabel id-data 
msemmija fl-Artikolu 72(2) dejjem 
sakemm l-impjant jibda jopera mhux aktar 
tard minn sena wara d-data għandhom 
jinkludu kundizzjonijiet li jiżguraw li, waqt 
li jitqiesu l-fatturi tekniċi u ekonomiċi,  l-
emissjonijiet fl-ajru minn dawn l-impjanti 
ma jaqbżux il-valuri tal-limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Parti 1 tal-
Anness V.

Or. fi

Emenda 318
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-permessi għal impjanti ta’ 
kombustjoni koperti mill-paragrafu 2, li 
ilhom joperaw għal 20 sena, l-
emissjonijiet għandhom jitnaqqsu fi 
żmien 25 sena ta’ operat biex ikun żgurat 
li l-emissjonijiet fl-ajru minn dawn l-
impjanti ma  jaqbżux il-valuri tal-limiti 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Parti 2 tal-
Anness V It-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mhuwiex meħtieġ jekk l-impjant ta’ 
kombustjoni se jieqaf jopera wara 20 sena 
u 10 000 siegħa ta’ operat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal installazzjonijiet eżistenti, il-perjodu operattiv b’limiti tal-emissjonijiet aktar għoljin 
mil-limiti għal installazzjoni ġdida, għandu jkun ristrett għal 20 sena. 5 snin wara dan il-
perjodu, il-limiti tal-emissjonijiet għal installazzjoni ġdida għandhom ikunu applikati għal din 
l-installazzjoni eżistenti. B’din l-emenda, jista’ jinkiseb tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet fl-
Ewropa.

Emenda 319
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Impjanti eżistenti kif iddefiniti mill-
Artikolu 2(10) tad-Direttiva 2001/80/KE li 
huma konformi b’mod sħiħ mad-
dispożizzjonijiet stipulati mill-Artikolu 
4(3) tad-Direttiva 2001/80/KE għandhom 
jibqgħu suġġetti għal dawk ir-rekwiżiti u 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal-limiti 
tal-emissjonijiet stipulati fl-Anness V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2001/80/KE stipulat żewġ stadji ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet, fl-2008 u fl-2016. 
Biex il-qafas tal-investiment jingħata stabbilità u ċertezza, l-impjanti eżistenti (bl-
awtorizzazzjoni inizjali mogħtija qabel l-01.07.1987) li diġà huma konformi mal-ELVs 
iddefiniti mill-Annessi III sa VII tal-istess Direttiva, għandhom ikunu operati fi ħdan dawn l-
ELVs anki wara l-2016.

Emenda 320
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta impjant ta’ kombustjoni jkun estiż, 6. Meta impjant ta’ kombustjoni jkun estiż 
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il-valuri tal-limitu tal-
emissjonijiet speċifikati  fil-parti 2 tal-
Anness V għandhom japplikaw għall-parti 
tal-impjant affettwata minn din il-bidla u 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-kapaċità 
termali kklassifikata tal-impjant ta’ 
kombustjoni  kollu. 

b’mill-inqas 20 MW, il-valuri tal-limitu
tal-emissjonijiet speċifikati  fil-parti 2 tal-
Anness V għandhom japplikaw għall-parti 
tal-impjant affettwata minn din il-bidla u 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-kapaċità 
termali kklassifikata tal-impjant ta’
kombustjoni  kollu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Estensjonijiet minuri ta’ impjant ta’ kombustjoni m’għandhomx ikunu koperti minn din id-
dispożizzjoni.

Emenda 321
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Impjanti ta’ kombustjoni jistgħu 
jkunu eżentati milli jkunu konformi mal-
valuri tal-limiti tal-emissjonijiet għall-
ossidi tan-nitroġenu (Nox), id-diossidu 
tal-kubrit (SO2) fuq il-bażi tal-Artikoli 15 
u 16 sakemm l-impjanti ta’ kombustjoni 
jkunu suġġetti għall-pjan nazzjonali ta’ 
tnaqqis tal-emissjonijiet imsemmi fil-
paragrafu 8 u sakemm id-dispożizzjonijiet 
speċjali fl-Annessi V u VI jkunu 
sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inizjattiva tal-Kummissjoni li toħloq regoli Ewropej rigward l-iskambju tal-emissjonijiet 
għal sustanzi oħra barra l-gassijiet serra hija appoġġata. Preferibbilment din l-inizjattiva 
għandha titwettaq b’mod li r-regoli Ewropej rigward l-iskambju tal-emissjonijiet jidħlu fis-
seħħ fl-istess żmien bħad-Direttiva IPPC. Jekk dan mhuwiex vijabbli, id-Direttiva IPPC jista’ 
jkollha tali dispożizzjoni. Imbagħad is-sistemi tal-iskambju nazzjonali eżistenti jkunu jistgħu 
ikomplu bħala prova jew esperiment fil-perjodu ta’ transizzjoni għar-regoli Ewropej rigward 
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l-iskambju tal-emissjonijiet għal sustanzi oħra barra l-gassijiet serra.

Emenda 322
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-Istati Membri jistgħu, mingħajr 
ħsara għad-dispożizzjonijiet speċjali 
rigward l-impjanti ta’ kombustjoni 
stipulati fil-Kapitolu III u meta jitqiesu l-
ispejjeż u l-benefiċċji kif ukoll l-obbligi 
tagħhom skont id-Direttiva 2001/81/KE 
tal-Parlament Ewropej u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-livelli 
nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' 
ċerti inkwinanti atmosferiċi u d-Direttiva 
96/62/KE, jiddefinixxu u jimplimentaw 
pjan nazzjonali ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet għal impjanti ta’ 
kombustjoni.
Il-pjan nazzjonali ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet għandu jnaqqas l-
emissjonijiet totali annwali tal-ossidi tan-
nitroġenu (NOx)u d-diossidu tal-kubrit 
(SO2) minn impjanti ta’ kombustjoni 
għal-livelli li kienu jinkisbu bl-
applikazzjoni tal-aħjar tekniki disponibbli 
fuq il-bażi tal-medja, tal-aħħar ħames 
snin ta’ ħidma, tal-ħin tal-operat annwali 
attwali ta’ kull impjant, il-karburant użat 
u l-kapaċità termali. 
L-għeluq ta’ impjant inkluż fil-pjan 
nazzjonali ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet
m’għandux jirriżulta f’żieda fl-
emissjonijiet totali annwali mill-impjanti 
li jkun baqa’ koperti mill-pjan.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inizjattiva tal-Kummissjoni li toħloq regoli Ewropej rigward l-iskambju tal-emissjonijiet 
għal sustanzi oħra barra l-gassijiet serra hija appoġġata. Preferibbilment din l-inizjattiva 
għandha titwettaq b’mod li r-regoli Ewropej rigward l-iskambju tal-emissjonijiet jidħlu fis-
seħħ fl-istess żmien bħad-Direttiva IPPC. Jekk dan mhuwiex vijabbli, id-Direttiva IPPC jista’ 
jkollha tali dispożizzjoni. Sistemi tal-iskambju nazzjonali eżistenti jkunu jistgħu imbagħad 
ikomplu bħala prova jew esperiment fil-perjodu ta’ transizzjoni għar-regoli Ewropej rigward 
l-iskambju tal-emissjonijiet għal sustanzi oħra barra l-gassijiet serra.

Emenda 323
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c. Il-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw għall-pjanijiet nazzjonali ta’ 
tnaqqis tal-emissjonijiet:
(a) il-pjan għandu jħaddan fih l-objettivi 
u l-miri, il-miżuri u l-iskadenzi rrelatati 
biex jintlaħqu dawn l-objettivi u l-miri, u 
mekkaniżmu ta’ monitoraġġ;
(b) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjan nazzjonali ta’ 
tnaqqis tal-emissjonijiet tagħhom lill-
Kummissjoni mhux aktar tard mid-data 
msemmija fl-Artikolu 71(1);
(c) fi żmien sitt xhur mill-komunikazzjoni 
msemmija fil-punt (b), il-Kummissjoni 
għandha tevalwa jekk il-pjan jissodisfax 
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu. Meta l-
Kummissjoni tqis li dan mhux il-każ, hija 
għandha tinforma lill-Istat Membru u fit-
tliet xhur sussegwenti l-Istat Membru 
għandu jikkomunika kwalunkwe miżura
li jkun ħa biex jiżgura li r-rekwiżiti ta’ 
dan il-paragrafu jkunu sodisfatti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inizjattiva tal-Kummissjoni li toħloq regoli Ewropej rigward l-iskambju tal-emissjonijiet 
għal sustanzi oħra barra l-gassijiet serra hija appoġġata. Preferibbilment din l-inizjattiva 
għandha titwettaq b’mod li r-regoli Ewropej rigward l-iskambju tal-emissjonijiet jidħlu fis-
seħħ fl-istess żmien bħad-Direttiva IPPC. Jekk dan mhuwiex vijabbli, id-Direttiva IPPC jista’ 
jkollha tali dispożizzjoni. Sistemi tal-iskambju nazzjonali eżistenti jkunu jistgħu imbagħad 
ikomplu bħala prova jew esperiment fil-perjodu ta’ transizzjoni għar-regoli Ewropej rigward 
l-iskambju tal-emissjonijiet għal sustanzi oħra barra l-gassijiet serra.

Emenda 324
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-awtorità kompetenti tista’ tagħti 
deroga mill-obbligi stipulati fil-paragrafu 
2, li jistabbilixxu l-limiti tal-emissjonijiet 
fuq bażi ta’ każ b’każ fil-każijiet li ġejjin, 
għall-impjanti tal-enerġija li l-
awtorizzazzjoni tagħhom ingħatat qabel l-
1 ta’ Lulju 1987:
a) impjanti li jfornu l-konsum massimu u 
joperaw għal mhux aktar minn 1500 
siegħa/sena, ikkalkulati bħala medja li 
tinbidel fuq 5 snin.
b)impjanti konnessi ma’ grilja iżolata 
grilja interna jew lokalizzati fuq gżira u 
joperaw għal inqas minn 2500 
siegħa/sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-iskeda taż-żmien operattiv limitata, dawn l-impjanti mhumiex daqstant sinifikanti 
f’termini ta’ livelli ta’ emissjonijiet, minkejja li jikkontribwixxu għas-sigurtà tal-forniment/l-
istabbilità tas-sistema, u l-investimenti meħtieġa biex ikunu sodisfatti l-obbligi l-ġodda ma
jkunux jistgħu jiġu rkuprati b’mod faċli. Barra minn hekk, tali deroga hija prevista fl-Artikolu 
5 tad-Direttiva 2001/80/KE. 
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Emenda 325
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri jistgħu, meta jitqiesu 
l-ispejjeż u l-benefiċċji kif ukoll l-obbligi 
tagħhom skont id-Direttiva 20../../KE tal-
Parlament Ewropej u tal-Kunsill dwar il-
livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet 
ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi u d-
Direttiva 2008/50/KE dwar il-kwalità tal-
arja, jiddefinixxu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet 
għal xi impjanti jew għall-impjanti kollha 
suġġetti għall-Artikolu 33(2).
Il-pjan nazzjonali ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet għandu jnaqqas l-
emissjonijiet totali annwali tal-ossidi tan-
nitroġenu (NOx), id-diossidu tal-kubrit 
(SO2) u t-trab minn impjanti eżistenti 
għal-livelli li kienu jinkisbu bl-
applikazzjoni tal-valuri tal-limiti tal-
emissjonijiet imsemmija fil-Parti 1 tal-
Anness V għall-impjanti eżistenti 
operattivi fis-sena 2013,  fuq il-bażi tal-
ħin tal-operat annwali, il-karburant użat 
u l-kapaċità termali attwali ta’ kull 
impjant, bħala medja tal-aħħar ħames 
snin ta’ ħidma sa, u inkluża, l-2013. 
L-għeluq ta’ impjant inkluż fil-pjan 
nazzjonali ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet
m’għandux jirriżulta f’żieda fl-
emissjonijiet totali annwali mill-impjanti 
li jkun baqa’ koperti mill-pjan.
Il-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw għall-pjanijiet nazzjonali ta’ 
tnaqqis tal-emissjonijiet:
(a) il-pjan għandu jħaddan fih l-objettivi 
u l-miri, il-miżuri u l-iskadenzi rrelatati 
biex jintlaħqu dawn l-objettivi u l-miri, u 
mekkaniżmu ta’ monitoraġġ;
(b) L-Istati Membri għandhom 
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jikkomunikaw il-pjan nazzjonali ta’ 
tnaqqis tal-emissjonijiet tagħhom lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-1 
ta’ Jannar 2015;
(c) fi żmien sitt xhur mill-komunikazzjoni 
msemmija fil-punt (b), il-Kummissjoni 
għandha tevalwa jekk il-pjan jissodisfax 
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu. Meta l-
Kummissjoni tqis li dan mhux il-każ, hija 
għandha tinforma lill-Istat Membru u fit-
tliet xhur sussegwenti l-Istat Membru 
għandu jikkomunika lill-Kummissjoni 
kwalunkwe miżura li jkun ħa biex jiżgura 
li r-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu jkunu 
sodisfatti;
(d) il-Kummissjoni għandha, sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2013, 
tiżviluppa linji gwida biex tgħin lill-Istati 
Membri fit-tħejjija tal-pjanijiet tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibbiltà kontinwa ta’ pjan nazzjonali ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet (NERP) mill-2016,
hija meħtieġa biex tiżdied il-flessibilità. In-NERP tipprovdi limiti ċari rigward il-massa tal-
emissjonijiet ġenerali annwali minn impjanti parteċipattivi u b’hekk tiggverna l-ammonti ta’ 
inkwinanti li huma stess jiddeterminaw il-livelli ta’ depożizzjoni. Hija tipprevedi wkoll it-
trasferiment ta’ benefiċċji bejn impjanti parteċipattivi – flessibilità li, fin-nuqqas ta’ 
kwalunkwe proposta oħra mill-Kummissjoni, hija daqstant aktar importanti li tkun 
ippriservata. 

Emenda 326
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Mingħajr ħsara għad-Direttiva 
2008/50/KE, l-impjanti eżistenti jistgħu 
jkunu eżentati mill-konformità mar-
rekwiżiti tal-Artikolu 33(2) bil-
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kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-operatur tal-impjant eżistenti 
jintrabat li, b’dikjarazzjoni miktuba 
sottomessa lill-awtorità kompetenti sa 
mhux aktar tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ],  ma joperax l-impjant għal 
aktar minn 20 000 siegħa operattiva li 
jibdew mill-1 ta’ Jannar 2016 u jintemmu 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2023;
(b) l-operatur huwa rrekwiżit jissottometti 
kull sena lill-awtorità kompetenti rekord 
taż-żmien, użat u mhux użat, maħsub
għall-ħajja operattiva li baqa’ tal-impjant;
(c) l-awtorità kompetenti għandha tiżgura 
li l-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet għall-
inkwinanti msemmija fl-Artikolu 33(2) 
jibqgħu għall-inqas stretti daqs dawk li 
hemm fil-permess tal-impjant kif kien dak 
il-permess fid-data tad-dikjarazzjoni bil-
miktub tal-operatur jew, fil-każijiet fejn 
kien hemm permess validu fl-1 ta’ Jannar 
2008, kwalunkwe valur tal-limitu tal-
emissjonijiet aktar baxx f’dak il-permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of reġdidaable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.
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Emenda 327
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
Valur tal-Limitu tal-Emissjonijiet għad-

Diossidu tal-Karbonju
1. Mill-1 ta’ Jannar 2010, il-permessi 
kollha għal installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni kbar li jiġġeneraw l-elettriku 
b’kapaċità ta’ 300 megawatt jew aktar 
jingħataw permess għall-kostruzzjoni, jew 
fin-nuqqas ta’ tali proċedura mogħtija l-
permess operattiv oriġinali, fl-1 ta’ 
Jannar 2010  jew wara, għandhom 
jinkludu kundizzjonijiet li jirrikjedu l-
konformità ma’ valur tal-limitu tal-
emissjonijiet fl-ajru ta’ 350 gramma ta’ 
diossidu tal-karbonju kull kilowatt siegħa 
ta’ produzzjoni tal-elettriku.
2. Sal-1 ta’ Jannar 2018 l-permessi kollha 
għal installazzjonijiet ta’ kombustjoni 
kbar li jiġġeneraw l-elettriku b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar, għajr dawk l-
installazzjonijiet koperti mill-paragrafu 1, 
għandhom jinkludu kundizzjonijiet li 
jirrikjedu l-konformità ma’ valur tal-
limitu tal-emissjonijiet fl-ajru ta’ 350 
gramma ta’ diossidu tal-karbonju kull 
kilowatt siegħa ta’ produzzjoni tal-
elettriku.
3. Il-valur tal-limitu tal-emissjonijiet 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun 
ivverifikat fuq bażi annwali mill-awtorità 
kompetenti nazzjonali. 
4. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi d-dispożizzjonijiet ta’ 
dan l-Artikolu waqt li tqis il-progress 
ġenerali fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra u l-kontribuzzjoni 
potenzjali ta’ tekniki tat-tnaqqis adattati. 
Ir-reviżjoni għandha tikkunsidra b’mod 
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partikulari t-tnaqqis tal-valur tal-limitu 
tal-emissjonijiet imsemmi fil-paragrafi 1 u 
2, it-tressiq aktar ‘il-quddiem tad-data 
msemmija fil-paragrafu 2 jew l-
introduzzjoni ta’ mudell fi stadji, u t-
twessiegħ tal-firxa tal-applikazzjoni biex 
tinkludi installazzjonijiet ta’ kombustjoni 
kbar barra dawk fis-settur tal-elettriku. Fi 
tmiem ir-reviżjoni, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi proposti fejn ikun 
adattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jintlaħaq kompromess bejn is-sigurtà tal-enerġija u r-rekwiżiti tal-politika rigward il-
klima. Huwa propost li impjanti tal-enerġija CHP żgħar b’kapaċità taħt it-300 megawatt 
ikunu esklużi mil-livell minimu aċċettabbli ta’ CO2.

Emenda 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
Valur tal-Limitu tal-Emissjonijiet għad-

Diossidu tal-Karbonju
1. Mill-1 ta’ Jannar 2010, il-permessi 
kollha għal installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni kbar li jiġġeneraw l-elettriku 
b’kapaċità ta’ 300 megawatt jew aktar li 
jingħataw permess għall-kostruzzjoni, jew 
fin-nuqqas ta’ tali proċedura mogħtija l-
permess operattiv oriġinali, fl-1 ta’ 
Jannar 2010  jew wara, għandhom 
jinkludu kundizzjonijiet li jirrikjedu l-
konformità ma’ valur tal-limitu tal-
emissjonijiet fl-ajru ta’ 450 gramma ta’ 
diossidu tal-karbonju kull kilowatt siegħa 
ta’ produzzjoni tal-elettriku. 
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2. Sal-1 ta’ Jannar 2025 l-permessi kollha 
għal installazzjonijiet ta’ kombustjoni 
kbar li jiġġeneraw l-elettriku b’kapaċità 
ta’ aktar minn 300 megawatt għajr dawk 
l-installazzjonijiet koperti mill-paragrafu 
1, għandhom jinkludu kundizzjonijiet li 
jirrikjedu l-konformità ma’ valur tal-
limitu tal-emissjonijiet fl-ajru ta’ 450 
gramma ta’ diossidu tal-karbonju kull 
kilowatt siegħa ta’ produzzjoni tal-
elettriku.
3. Il-valur tal-limitu tal-emissjonijiet 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun 
ivverifikat fuq bażi annwali mill-awtorità 
kompetenti nazzjonali. 
4. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi d-dispożizzjonijiet ta’ 
dan l-Artikolu waqt li tqis il-progress 
ġenerali fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra u l-kontribuzzjoni 
potenzjali ta’ tekniki tat-tnaqqis adattati. 
Ir-reviżjoni għandha tikkunsidra b’mod 
partikulari t-tnaqqis tal-valur tal-limitu 
tal-emissjonijiet imsemmi fil-paragrafi 1 u 
2, it-tressiq aktar ‘il-quddiem tad-data 
msemmija fil-paragrafu 2 jew l-
introduzzjoni ta’ mudell fi stadji, u t-
twessiegħ tal-firxa tal-applikazzjoni biex 
tinkludi installazzjonijiet ta’ kombustjoni 
kbar barra dawk fis-settur tal-elettriku. Fi 
tmiem ir-reviżjoni, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi proposti fejn ikun 
adattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Impjanti kbar ta’ kombustjoni jikkontribwixxu ħafna għall-emissjonijiet tad-diossidu tal-
karbonju u b’hekk għall-bidla fil-klima. L-ETS tipprovdi qafas utli ħafna għat-tnaqqis fl-
ekonomija kollha ta’ emissjonijiet GHG, imma ma tipprovdix sinjal tal-prezz qawwi biżżejjed 
biex tevita punti ta’ sorsi kbar ħafna ġodda ta’ diossidu tal-karbonju milli jidħlu fis-sistema. 
Għaldaqstant huwa meħtieġ li jkunu inklużi dispożizzjonijiet li jirrikjedu valuri tal-limitu tal-
emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju fl-ajru fl-IPPC għal installazzjonijiet kbar ġodda.
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Emenda 329
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operatur għandu jinnotifika lill-awtorità 
kompetenti fi żmien 48 siegħa wara l-ħsara 
jew il-waqfien tat-tagħmir għat-tnaqqis. 

L-operatur għandu jinnotifika lill-awtorità 
kompetenti malajr kemm jista’ jkun u fi 
kwalunkwe każ fi żmien 8 sigħat wara l-
ħsara jew il-waqfien tat-tagħmir għat-
tnaqqis. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għal kundizzjonijiet inqas restrittivi għal dawk l-impjanti fil-konfront ta’ 
termini simili msemmija għal impjanti tal-inċinerazzjoni u koinċinerazzjoni kemm għat-tul ta’ 
kundizzjonijiet mhux normali matul sena (perjodu ta’ tnax-il xahar) u għall-puntwalità tat-
twissija tar-riskju li jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu miżuri adattati.

Emenda 330
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tul kumulattiv ta' operazzjoni mhux 
imnaqqsa m’għandux jaqbeż il-120 
siegħa fi kwalunkwe perjodu ta’ tnax il-
xahar. 

t-tul kumulattiv ta' operazzjoni mhux 
imnaqqsa m’għandux jaqbeż 60 siegħa fi 
kwalunkwe perjodu ta’ tnax il-xahar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għal kundizzjonijiet inqas restrittivi għal dawk l-impjanti fil-konfront ta’ 
termini simili msemmija għal impjanti tal-inċinerazzjoni u koinċinerazzjoni kemm għat-tul ta’ 
kundizzjonijiet mhux normali matul sena (perjodu ta’ tnax-il xahar) u għall-puntwalità tat-
twissija tar-riskju li jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu miżuri adattati. 
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Emenda 331
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
monitoraġġ ta' sustanzi li jniġġsu l-ajru 
jitwettaq skont il-Parti 3 tal-Anness V.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
monitoraġġ ta' sustanzi li jniġġsu l-ajru 
jitwettaq skont il-Parti 3 tal-Anness V. L-
Istati Membri jistgħu jirrikjedu li tali 
monitoraġġ jitwettaq bħala spiża tal-
operatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom id-dritt, f’xi każijiet, li jirrikjedu lill-operaturi biex 
jikkontribwixxu għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet. Din il-possibilità teżisti fil-leġiżlazzjoni 
attwali u m’għandhiex titneħħa.

Emenda 332
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Bħala alternattiv għall-paragrafu 2, 
jistgħu jkunu applikati l-valuri tal-limitu 
tal-emissjonijiet medji li ġejjin għad-
diossidu tal-kubrit (tkun xi tkun il-
kombinazzjoni tal-kurburant użata):
a) għall-impjanti msemmija fl-Artikolu 
4(1) u (3): 1000 mg/Nm3, bħala medja 
tal-impjanti simili kollha fir-raffinerija;
b)għal impjanti ġodda msemmija fl-
Artikolu 4(2): 600 mg/Nm3, bħala medja 
tal-impjanti simili kollha fir-raffinerija, 
bl-eċċezzjoni tat-turbini tal-gass.
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Il-valuri tal-limitu għandhom ikunu 
rriveduti fid-dawl tal-progress tekniku u 
aspetti ekonomiċi.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li l-applikazzjoni ta’ din id-
dispożizzjoni ma twassalx għal żieda fl-
emissjonijiet minn impjanti eżistenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iddaħħal mill-ġdid leġiżlazzjoni eżistenti u ppruvata u ttestjata. Dawn il-valuri jipprovdu 
gwida fundamentali għall-operaturi u l-awtoritajiet tal-permess biex jgħinuhom jistabbilixxu 
valuri tal-limitu tal-emissjonijiet għal siti speċifiċi bħala valur medju ddifferenzjat għall-
emissjonijiet tal-gass mit-tubu taċ-ċumnija mill-ħijters tal-proċessi kollha f’raffinerija (il-
metodu tal-qanpiena).

Emenda 333
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
impjanti ta' inċinerazzjoni tal-
iskart  u impjanti ta’ koinċinerazzjoni tal-
iskart li jinċineraw jew jikkoinċineraw 
skart solidu jew likwidu.

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
impjanti ta' inċinerazzjoni tal-
iskart  u impjanti ta’ koinċinerazzjoni tal-
iskart li jinċineraw jew jikkoinċineraw 
skart solidu jew likwidu, inklużi 
karburanti miksuba mill-iskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitoli VI jkopri l-inċinerazzjoni jew il-koinċinerazzjoni ta’ skart solidu jew likwidu 
(Artikolu 38). Il-firxa għandha tiċċara li l-karburanti miksuba mill-iskart (RDF, SERF, eċċ.) 
huma dejjem koperti minn dawn id-dispożizzjonijiet. Il-prattika f’mill-inqas stat membru 
wieħed iġġib magħha l-ħtieġa li l-RDF (Karburant Miksub mill-Iskart) u SRF (Karburant 
Irkuprat Solidu) ikunu kklassifikati bħala skart, li huwa msemmi fil-lista tal-iskart fil-kodiċi 
19 12 10 (skart li jieħu n-nar).
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Emenda 334
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-tipi ta’ skart perikoluż li ġejjin, ir-
rekwiżiti speċifiċi msemmija fit-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 41 punt 2 
m’għandhomx japplikaw. 
(a) skart likwidu li jieħu n-nar inkluż 
skart ta’ żjut kif iddefinit fl-Artikolu 
….Direttiva 98/XXX* sakemm jissodisfa l-
kriterji li ġejjin:
(i) il-massa tal-kontenut ta' idrokarburi 
aromatiċi poliklorinati, per eżempju 
bifenili poliklorinati (PCB) jew aċidi 
karboliċi pentaklorinati (PCP), tammonta 
għal konċentrazzjonijiet mhux akbar 
minn dawk stipulati fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Komunità; 
(ii) l-ammont nett kalorifiku jammonta 
għal mill-inqas 30 MJ għal kull 
kilogramm,
(b) kull skart likwidu li jieħu n-nar li ma 
jistax jikkaġuna, fil-gass taċ-ċumnija li 
jirriżulta direttament mill-kombustjoni 
tiegħu, emissjonijiet barra dawk miż-żjut 
bil-gass kif iddefinit fl-Artikolu 1(1) tad-
Direttiva 93/12/KEE jew konċentrazzjoni 
ogħla ta' emissjonijiet minn dawk li 
jirriżultaw mill-kombustjoni ta' żejt bil-
gass hekk kif iddefinit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta’ dan ir-rekwiżit, li ilu jeżisti fir-Regolament Ewropew dwar l-inċinerazzjoni u l-
koinċinerazzjoni tal-iskart mill-1996, mhijiex iġġustifikata. Il-limitu ta’ 40% kienet timmira 
lejn il-protezzjoni tas-sehem tas-suq tal-inċinerazzjoni tradizzjonali mir-riskju tal-iżvilupp tal-
koinċinerazzjoni. Żjut użati mhumiex skart li s-soltu jintrema fl-inċineraturi. Minħabba 
f’hekk, m’hemmx ħtieġa li tkun immodifikata.
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Emenda 335
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt a – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) skart elenkat fil-punt (b) tal-Artikolu 
3(21),

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-Inċinerazzjoni tal-Iskart 2000/76 tagħti esklużjonijiet speċifiċi ħafna li 
huwa essenzjali li jinżammu kif inhuma. Dawn l-esklużjonijiet jistgħu jintrabtu ma’ elementi 
tad-definizzjoni tal-bijomassa imma f’kull każ iridu jkopru l-bijomassa kollha. Minħabba 
f’hekk, ikun aħjar jekk jitpoġġew mill-ġdid fl-Artikolu 38 (mhux tneħħija bħala ż-żoni 
korrispondenti adattati). Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 30 proposta rigward il-
ħtieġa għal definizzjoni waħdanija tal-bijomassa tal-istess awtur.

Emenda 336
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt a – subpunt iii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) ix-xaħam ta’ dam miksub mill-
karkassi tal-annimali u użat bħala 
karburant kif irregolat mir-Regolament 
(KE) Nru [...]/20 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill ta’ [….20 li jistabbilixxu 
regoli tas-saħħa li jikkonċernaw il-
prodotti sekondarji mhux maħsuba għall-
konsum mill-bniedem.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
Emenda is essential.

Emenda 337
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) impjanti ta’ koinċinerazzjoni 
b’kapaċità termali kklassifikata < 500 kW 
fejn mhux aktar minn 50 tunnellata ta’ 
skart minn ġo l-impjant ikunu ttrattati 
kull sena, sakemm dawn l-impjanti huma 
koperti minn skema ta’ permessi 
nazzjonali u li l-permess ikopri r-rekwiżiti 
ta’ kombustjoni, b’mod partikulari l-
valuri tal-limitu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar l-inċinerazzjoni tal-iskart, b’mod partikulari rigward l-applikazzjonijiet għall-
permessi, il-valuri tal-limitu u l-monitoraġġ, huma adattati għal kwantitajiet akbar ta’ skart. 
Għaldaqstant l-inċinerazzjoni ta’ kwantitajiet iżgħar għandha tkun eskluża mill-firxa ta’ 
dawn ir-regoli speċjali u tkun suġġetta biss għar-regoli ġenerali dwar l-impjanti tat-
trattament tal-iskart.
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Emenda 338
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan il-Kapitolu m’għandux japplika 
għat-trattament termali tax-xaħam tal-
annimali fil-post tal-oriġini tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’termini ta’ kompożizzjoni, ix-xaħam tal-annimali jitqabbel maż-żejt tat-tisħin. L-
applikazzjoni tad-Direttiva għall-inċinerazzjoni u l-koinċinerazzjoni tax-xaħam tal-annimali 
hija piż sproporzjonat, li mhuwiex iġġustifikat għal raġunijiet ambjentali. Barra minn hekk, 
jekk ix-xaħam tal-annimali ma jistax jintuża fl-impjant tat-trattament tal-annimali, irid ikun 
ittrasportat għal faċilitajiet oħra.  

Emenda 339
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sħana ġġenerata waqt il-proċess tal-
inċinerazzjoni u l-koinċinerazzjoni tkun 
irkuprata safejn ikun prattikabbli permezz  
tal-ġenerazzjoni tas-sħana, tal-fwar jew tal-
enerġija elettrika;

(b) is-sħana ġġenerata waqt il-proċess tal-
inċinerazzjoni u l-koinċinerazzjoni tkun 
irkuprata safejn ikun prattikabbli permezz  
tas-sħana u l-enerġija elettrika flimkien, 
il-ġenerazzjoni ta’ proċess ta’ fwar għal 
tiksiħ fuq bażi distrettwali jew tisħin fuq 
bażi distrettwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effett tat-tfassil mill-ġdid huwa sostanzjali għax jippromwovi l-inċineraturi tal-elettriku biss 
meta fit-tifsila ta’ qabel “is-sħana u l-enerġija elettrika” biss kienu kkunsidrati. Dawn 
mhumiex effiċjenti fl-użu tal-enerġija u jippromwovu l-inċinerazzjoni minflok tekniki ta’ 
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ġestjoni tal-iskart li huma aktar effiċjenti mil-lat ambjentali u tal-enerġija. Hemm aktar u 
aktar installazzjonijiet li jużaw jew qed ilestu biex jipproduċu it-tiksiħ fuq bażi distrettwali.

Emenda 340
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – subparagrafu d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) jinkisbu l-istandards minimi ta’ 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija skont l-aħjar 
tekniki disponibbli,

Or. en

Emenda 341
Karin Scheele

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) lista tal-kategoriji kollha tal-iskart li 
jistgħu jiġu ttrattati li tuża mill-inqas, il-
kategoriji tal-iskart stabbiliti fil-Lista 
Ewropea tal-Iskart mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2000/532/KE u li fiha
informazzjoni dwar il-kwantità ta' kull 
kategorija ta’ skart, fejn xieraq;

(a) lista tal-kategoriji kollha tal-iskart li 
jistgħu jiġu ttrattati li tuża, jekk ikun 
possibbli, mill-inqas il-kategoriji tal-iskart 
stabbiliti fil-Lista Ewropea tal-Iskart mid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE u 
li fiha informazzjoni dwar il-kwantità ta' 
kull kategorija ta’ skart, fejn xieraq;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda taqbel mal-istat attwali tad-dritt. L-emenda se tiżgura li ma jkunx mandatorju li l-
Lista tal-Iskart tkun applikata kelma b’kelma. Jekk l-iskart huwa kklassifikat skont l-EWC, 
mhuwiex possibbli li jitqiesu l-kwalitajiet differenti tal-iskart. Dan it-tagħrif huwa meħtieġ 
biex l-iskart ikun ipproċessat b’mod ottimu. Barra minn hekk, hemm ippjanata reviżjoni tal-
Katalogu Ewropew tal-Iskart minħabba l-inadegwatezzi tiegħu.   
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Emenda 342
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) lista tal-kategoriji kollha tal-iskart li 
jistgħu jkunu ttrattati bl-użu ta’ mill-inqas 
il-kategoriji tal-iskart iddikjarati fil-Lista 
Ewropea tal-Iskart mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2000/532/KE, li fiha tagħrif
dwar il-kwantità ta' kull kategorija ta’ 
skart, fejn jixraq;

(a) lista tal-kategoriji kollha tal-iskart li 
jistgħu jkunu ttrattati bl-użu ta’ mill-inqas 
il-kategoriji ta’ sitt ċifri tal-iskart 
iddikjarati fil-Lista Ewropea tal-Iskart mid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE, 
li fiha tagħrif dwar il-kwantità awtorizzata 
ta' kull kategorija ta’ skart, fejn jixraq;  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni trid tapplika għall-kategoriji identifikati sewwa tal-iskart u l-kapaċità totali 
tal-impjant għall-inċinerazzjoni tal-iskart għandha tkun irrelatata mal-ammont massimu tal-
iskart li se jintbagħat kull sena fl-impjant ikkonċernat.

Emenda 343
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kapaċità totali tal-impjant ta’ 
inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni tal-
iskart;

(b) il-kapaċità totali tal-impjant ta’ 
inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni tal-
iskart u l-ammont annwali massimu tal-
iskart li jista’ jkun ittrattat bl-
inċinerazzjoni jew il-koinċinerazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni trid tapplika għall-kategoriji identifikati sewwa tal-iskart u l-kapaċità totali 
tal-impjant għall-inċinerazzjoni tal-iskart għandha tkun irrelatata mal-ammont massimu tal-
iskart li se jintbagħat kull sena fl-impjant ikkonċernat.
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Emenda 344
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-flussi minimi u massimi tal-massa ta'
dak l-iskart perikoluż, l-inqas u l-ogħla 
valuri ‘kalorifiċi tagħhom u l-kontenuti 
massimi tagħhom ta’ PCB, PCP, klorin, 
florin, kubrit, u metalli tqal u sustanzi li 
jniġġsu oħra.

b) fil-każ ta’ impjanti ta’ koinċinerazzjoni 
tal-iskart, il-flussi minimi u massimi tal-
massa ta' dak l-iskart perikoluż, l-inqas u l-
ogħla valuri kalorifiċi tagħhom u l-
kontenuti massimi ta’ sustanzi li jniġġsu 
oħra (per eżempju l-PCB, PCP, klorin, 
florin, kubrit, arseniku) u metalli tqal (per 
eżempju Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, 
Zn).

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘sustanzi li jniġġsu’ huwa wieħed wiesa’, u għaldaqstant għandu jkun iċċarat 
permezz ta’ eżempji, kif għandu jkun ukoll it-terminu ‘metalli tqal’.  

Emenda 345
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 45(4)(c), 
l-impjant ta' inċinerazzjoni tal-iskart jew 
impjant ta’ koinċinerazzjoni tal-
iskart jew fran individwali li jkunu parti 
minn impjant ta’ inċinerazzjoni tal-iskart 
jew impjant ta’ koinċinerazzjoni tal-
iskart m'għandhomx, fl-ebda ċirkostanza,  
ikomplu jinċineraw l-iskart għall-perjodu 
ta' iktar minn erba’ sigħat mingħajr 
interruzzjoni, meta jinqabżu l-valuri tal-

6. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 45(4)(c), 
l-impjant ta' inċinerazzjoni tal-iskart jew 
impjant ta’ koinċinerazzjoni tal-
iskart jew fran individwali li jkunu parti 
minn impjant ta’ inċinerazzjoni tal-iskart 
jew impjant ta’ koinċinerazzjoni tal-
iskart m'għandhomx, fl-ebda ċirkostanza,  
ikomplu jinċineraw l-iskart għall-perjodu 
ta' iktar minn erba’ sigħat mingħajr 
interruzzjoni, meta jinqabżu l-valuri tal-
limiti tal-emissjonijiet stipulati fl-Anness 
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limiti tal-emissjonijiet. VI, il-partijiet 3, 4 u 5. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT (BAT-AEL) huma dawk previsti bħala r-riżultat 
tal-applikazzjoni, f’settur speċifiku, tat-tekniki deskritti fid-dokument ta’ referenza 
korrispondenti biex jissodisfaw il-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Inċinerazzjoni tal-Iskart. Kundizzjonijiet operattivi mhux normali għandhom ikunu ddefiniti 
fir-rigward ta’ dawn il-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet legalment vinkolanti.

Emenda 346
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' waqfien, l-operatur għandu 
jnaqqas jew jagħlaq l-
operazzjonijiet malajr kemm jista' jkun 
sakemm ikunu jistgħu jerġgħu jibdew l-
operazzjonijiet b’mod normali.   

Fil-każ ta' waqfien, l-operatur għandu 
jnaqqas jew jagħlaq l-
operazzjonijiet malajr kemm jista' jkun 
sakemm ikunu jistgħu jerġgħu jibdew l-
operazzjonijiet b’mod normali u jinforma 
lill-awtoritajiet  kompetenti malajr kemm 
jista’ jkun.    

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti jrid ikollhom għarfien rigward kwalunkwe tħaddim mhux regolari 
tal-impjant.  
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Emenda 347
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 - paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kull meta l-kejl kontinwu juru li nqabeż 
xi valur tal-limitu tal-emissjonijiet 
minħabba disturbi jew nuqqasijiet tal-
istrumenti tat-tindif tal-gass tal-iskart.

(c) kull meta l-kejl kontinwu juru li nqabeż 
xi valur tal-limitu tal-emissjonijiet stipulat 
fl-Anness VI, il-partijiet 3, 4 u 5 minħabba 
disturbi jew nuqqasijiet tal-istrumenti tat-
tindif tal-gass tal-iskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT (BAT-AEL)huma dawk previsti bħala r-riżultat 
tal-applikazzjoni, f’settur speċifiku, tat-tekniki deskritti fid-dokument ta’ referenza 
korrispondenti biex jissodisfaw il-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Inċinerazzjoni tal-Iskart. Kundizzjonijiet operattivi mhux normali għandhom ikunu ddefiniti 
fir-rigward ta’ dawn il-valuri tal-limiti tal-emissjonijiet legalment vinkolanti.

Emenda 348
Karin Scheele

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-operatur għandu jistabbilixxi l-massa 
ta' kull kategorija ta' skart, skont il-lista 
Ewropea tal-iskart stabbilita mid-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 2000/532/KE,  qabel jiġi 
aċċettat l-iskart fl-impjant tal-
inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjant tal-
koinċinerazzjoni tal-iskart.

(2) L-operatur għandu jistabbilixxi l-massa 
ta' kull kategorija ta' skart, jekk ikun 
possibbli skont il-lista Ewropea tal-iskart 
stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2000/532/KE,  qabel jiġi aċċettat l-iskart fl-
impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-
impjant tal- koinċinerazzjoni tal-iskart.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda taqbel mal-istat attwali tad-dritt. L-emenda se tiżgura li ma jkunx mandatorju li l-
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Lista tal-Iskart tkun applikata kelma b’kelma. Jekk l-iskart huwa kklassifikat skont l-EWC, 
mhuwiex possibbli li jitqiesu l-kwalitajiet differenti tal-iskart. Dan it-tagħrif huwa meħtieġ  
biex l-iskart ikun ipproċessat b’mod ottimu. Barra minn hekk, hemm ippjanata reviżjoni tal-
Katalogu Ewropew tal-Iskart minħabba l-inadegwatezzi tiegħu. 

Emenda 349
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Skart li huwa inċinerat f’impjanti ta’ 
koinċinerazzjoni tal-iskart għandu jkun 
konformi mar-rekwiżiti tal-Anness VI, 
Parti 9.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi għall-Anness VI, Parti 9 (ġdida). Biex tkun limitata l-massa tal-inkwinanti fi 
fdalijiet u prodotti, l-inċinerazzjoni tal-iskart f’impjanti ta’ koinċinerazzjoni għandha tkun 
suġġetta għal valuri tal-limitu stabbiliti għall-kwantità minima tal-inċinerazzjoni tal-iskart u 
r-rekwiżiti għall-assigurazzjoni tal-kwalità.

Emenda 350
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-awtorità kompetenti jistgħu jagħtu
eżenzjonijiet mill-paragrafi 2, 3 u 4 lill-
impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-
impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart li
huma parti minn installazzjoni koperta 
mill-Kapitolu II u li jinċineraw jew 
jikkoinċineraw biss skart iġġenerat f’dik l-

(5) L-awtorità kompetenti tista' tagħti
eżenzjonijiet mill-paragrafi 2, 3 u 4 lill-
impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-
impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart li 
jinċineraw jew jikkoinċineraw biss skart 
iġġenerat f’dik l-istallazzjoni.



PE412.328v01-00 48/69 AM\743551MT.doc

MT

istallazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda taqbel mal-istat attwali tad-dritt. Mhuwiex ċar għaliex din l-eċċezzjoni għandha 
tapplika biss għal impjanti kbar u mhux għal dawk żgħar, jiġifieri dawk li ma jidħlux 
f’Kapitolu II.

Emenda 351
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-fdalijiet għandhom jitnaqqsu fl-
ammont u fil-ħsara tagħhom. Il-fdalijiet 
għandhom jiġu rriċiklati, fejn xieraq, 
direttament fl-impjant jew barra.

(1) Il-fdalijiet għandhom jitnaqqsu fl-
ammont u fil-ħsara tagħhom. Il-fdalijiet 
għandhom jiġu ttrattati, fejn xieraq, 
direttament fl-impjant jew barra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-trattament ikopri kemm ir-riċiklaġġ kif ukoll ir-rimi. Għal raġunijiet ambjentali, ir-rimi fl-
impjant kultant huwa għażla aħjar minn riċiklaġġ band’oħra, minħabba t-trasport 
addizzjonali involut fir-riċiklaġġ. Għaldaqstant dan it-trattament m’għandux ikun eskluż.

Emenda 352
Karin Scheele

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Qabel ma jiġu stabbiliti r-rotot għar-
rimi jew ir-riċiklaġġ tal-fdalijiet, 
għandhom jsiru testijiet xierqa biex jiġu 
stabbiliti l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi u l-

(3) Qabel ma jiġu stabbiliti r-rotot għar-
rimi jew ir-riċiklaġġ tal-fdalijiet, 
għandhom isiru testijiet xierqa biex jiġu 
stabbiliti l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi u l-
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potenzjal tat-tniġġis tal-fdalijiet. Dawn it-
testijiet għandhom jirrigwardaw il-
frazzjoni solubbli totali u l-frazzjoni 
solubbli tal-metalli tqal.

potenzjal tat-tniġġis tal-fdalijiet. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Emenda 353
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘installazzjoni eżistenti’ tfisser 
stallazzjoni li qed taħdem li ngħatat 
permess qabel l-1 ta’ April 2001 jew li 
ressqet applikazzjoni kompluta għal 
permess qabel l-1 ta’ April 2001 basta l-
installazzjoni bdiet taħdem mhux aktar 
tard mill-1 ta’ April 2002;

imneħħi

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘installazzjoni’ mogħtija fl-Artikolu 3(3) hija għalkollox sodisfaċenti. 
Għaldaqstant m’hemmx bżonn din id-definizzjoni friska, partikularment meta diġà tkopri l-
installazzjonijiet eżistenti.
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Emenda 354
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) ‘kompost organiku’ tfisser 
kwalunkwe kompost li jkun fih mill-inqas 
l-element karbonju u wieħed jew aktar 
minn fost l-idroġenu, l-aloġeni, l-ossiġnu, 
il-kubrit, il-fosfru, is-silikon jew in-
nitroġenu, bl-eċċezzjoni tal-ossidi tal-
karbonju u karbonati u bikarbonati mhux 
organiċi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għandha tidher fl-Artikolu 52 minflok l-Artikolu 3 minħabba r-raġunijiet 
mogħtija fl-emenda proposta għall-Artikolu 3.

Emenda 355
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) ‘kompost volatili organiku’(VOC) 
tfisser kwalunkwe kompost organiku li 
f’293,15 K għandu pressjoni ta' fwar ta' 
0,01 kPa jew aktar, jew li għandu 
volatilità korrispondenti fil-kundizzjonijiet
partikulari tal-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-definizzjonijiet għandhom jidhru  fl-Artikolu 52 minflok l-Artikolu 3 minħabba r-
raġunijiet mogħtija fl-emenda proposta għall-Artikolu 3.
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Emenda 356
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) ‘solvent organiku’ tfisser 
kwalunkwe kompost organiku volatili li 
huwa użat, waħdu jew magħqud ma' 
aġenti oħra, u mingħajr ma' jgħaddi minn 
tibdil kimiku, għal kwalunkwe minn dawn 
li ġejjin:
(a) biex jinħallu materjali mhux 
maħduma, prodotti jew materjali tal-
iskart;
(b) bħala aġent tat-tindif biex iħoll il-
kontaminanti;
(c) bħala sustanza għat-taħlil;
(d) bħala mezz ta' dispersjoni;
(e) bħala mezz għall-aġġustament tal-
viskożità;
(f) bħala mezz għall-aġġustament tat-
tensjoni; 
(g) bħala plastiċizzatur;
(h) bħala preservattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-definizzjonijiet għandhom jidhru  fl-Artikolu 52 minflok l-Artikolu 3 minħabba r-
raġunijiet mogħtija fl-emenda proposta għall-Artikolu 3.
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Emenda 357
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) “użu mill-ġdid” tfisser l-użu ta' 
solventi organiċi irkuprati minn 
installazzjoni għal kwalunkwe għan tekniku 
jew kummerċjali u inkluż l-użu bħala 
karburant imma mingħajr ir-rimi finali ta' 
tali solventi organiċi irkuprati bħala skart;

(11) “użu mill-ġdid” tfisser l-użu ta' 
solventi organiċi irkuprati minn 
installazzjoni għal kwalunkwe għan tekniku 
jew kummerċjali mingħajr ir-rimi finali ta' 
tali solventi organiċi irkuprati bħala skart;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-ġerarkija approvata dan l-aħħar fid-Direttiva qafas dwar l-Iskart, it-terminu korrett 
li għandu jkun ittrattat huwa irkupru b’mezzi ta’ inċinerazzjoni u mhux użu mill-ġdid.

Emenda 358
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1, 
meta l-operatur juri lill-awtorità 
kompetenti li għal istallazzjoni individwali 
l-valur tal-limitu tal-emissjonijiet għal 
emissjonijiet maħruba m'humiex 
teknikament u ekonomikament possibbli, 
l-awtorità kompetenti tista’ tippermetti li l-
emissjonijiet jaqbżu l-valur tal-limitu tal-
emissjonijiet sakemm ma jkunux previsti
riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem
jew l-ambjent u l-operatur juri lill-awtorità 
kompetenti li qed tintużaw l-aħjar tekniki
disponibbli;

2. B’deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1, 
meta l-operatur juri lill-awtorità 
kompetenti li għal istallazzjoni individwali 
l-valur tal-limitu tal-emissjonijiet għal 
emissjonijiet maħruba m'humiex 
teknikament possibbli, l-awtorità 
kompetenti tista’ tippermetti li l-
emissjonijiet jaqbżu l-valur tal-limitu tal-
emissjonijiet sakemm ma jkunux previsti
riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew l-ambjent u l-operatur juri lill-awtorità
kompetenti li qed tintużaw l-aħjar tekniki
disponibbli f’konformità sħiħa mad-
Direttiva 98/24 dwar il-ħarsien tal-
ħaddiema mis-sustanzi kimiċi;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni tad-derogi dwar il-livelli tal-emissjonijiet f’impjant jista’ joħloq kunflitt 
mal-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema, għaldaqstant meta jkunu permessi tali derogi, l-awtorità 
kompetenti għandha tqis ukoll id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/24 u d-deċiżjoni għandha 
tkun ibbażata biss fuq raġunijiet tekniċi.   

Emenda 359
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 8, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jirrikjedu lil operatur biex jissottometti r-
rapport biss meta jintalab mill-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pursuant to the existing Artikolu 8 paragrafu 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This Emenda to Artikolu 57 is admissible 
in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's proposal for 
an annual compliance report (Artikolu 8), which also covers operators of Chapter V 
installations.
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Emenda 360
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħrif għandu jkun aġġornat u 
disponibbli għall-pubbliku fuq l-Internet 
bil-lingwi uffiċjali tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-konformità mal-Konvenzjoni Aarhus u bid-disponibbiltà fuq l-Internet ta’ tagħrif 
rilevanti u rapporti oħra kif mitlub f’emendi oħra għad-Direttiva, dan it-tip ta’ tagħrif għandu 
jkun aġġornat u disponibbli fuq l-Internet.

Emenda 361
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-riżultati tal-monitoraġġ ta' 
emissjonijiet kif meħtieġa taħt l-Artikolu
55 u miżmuma mill-awtorità kompetenti 
għandhom ikunu disponibbli lill-pubbliku..

2. Ir-riżultati tal-monitoraġġ ta' 
emissjonijiet kif meħtieġa skont l-Artikolu 
55 u miżmuma mill-awtorità kompetenti 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku, fost affarijiet oħra fuq l-
Internet.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Internet huwa l-mezz l-aktar sempliċi u l-aktar aċċessibbli biex jingħata tagħrif lill-
pubbliku.
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Emenda 362
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, it-
tagħrif dwar dejta rappreżentattiva dwar l-
emissjonijiet u effetti ambjentali oħra, 
dwar il-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet u 
dwar l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki
disponibbli skont l-Artikolu 15 u 16.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkun disponibbli b’mod 
permanenti għall-Kummissjoni u għall-
pubbliku, mal-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, it-tagħrif dwar dejta 
rappreżentattiva dwar il-kapaċitajiet tal-
installazzjonijiet, l-emissjonijiet u effetti 
ambjentali oħra, dwar il-valuri tal-limitu 
tal-emissjonijiet u dwar l-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli skont l-
Artikolu 15 u 16.

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u 
jaġġornaw regolarment is-sistemi 
nazzjonali tat-tagħrif biex it-tagħrif 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu jkun
disponibbli f'format elettroniku. 

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u 
jaġġornaw regolarment is-sistemi 
nazzjonali tat-tagħrif biex it-tagħrif 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu jkun
disponibbli b’mod permanenti għall-
pubbliku f'format elettroniku, waqt li
jitqies id-dokument ta’ gwida dwar it-titjib 
tal-ġbir u s-sottomissjoni tad-dejta għall-
ksib ta’ konklużjonijiet BAT utli. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati kollha tal-monitoraġġ tal-
emissjonijiet u l-ambjent kif jissemma fl-
Artikoli 35, 43, 55 u 65 għandhom ikunu 
disponibbli għall-iskambju tat-tagħrif 
imsemmi fl-Artikolu 29(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm analiżi oġġettiva tas-sitwazzjoni reali l-awturi BREF għandhom ikunu kapaċi
jiksbu konklużjoinijiet BAT utli minn dejta kredibbli miksuba mill-Istati Membri permezz tal-
monitoraġġ meħtieġ skont din id-Direttiva. Minħabba li din id-dejta hija disponibbli għall-
Istati Membri f'format elettroniku, din għandha tkun disponibbli għall-pubbliku: il-Forum 
għall-Iskambju tat-Tagħrif dan l-aħħar adotta “dokument ta’ gwida” li għandu jkun il-bażi 
għall-format u l-kontenut tad-dejta.  
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Emenda 363
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, it-
tagħrif dwar dejta rappreżentattiva dwar l-
emissjonijiet u effetti ambjentali oħra, 
dwar il-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet u 
dwar l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki
disponibbli skont l-Artikolu 15 u 16.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun sistematikament disponibbli għall-
Kummissjoni u għall-pubbliku, mal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, it-
tagħrif dwar dejta rappreżentattiva dwar il-
kapaċitajiet tal-installazzjonijiet, l-
emissjonijiet u effetti ambjentali oħra, 
dwar il-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet u 
dwar l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki
disponibbli skont l-Artikolu 15 u 16.

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u 
jaġġornaw regolarment is-sistemi 
nazzjonali tat-tagħrif biex it-tagħrif 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu jkun
disponibbli f'format elettroniku. 

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u 
jaġġornaw regolarment is-sistemi 
nazzjonali tat-tagħrif biex it-tagħrif 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu jkun
disponibbli għall-pubbliku f'format 
elettroniku, waqt li jitqies id-dokument ta’ 
gwida dwar it-titjib tal-ġbir u s-
sottomissjoni tad-dejta għall-ksib ta’ 
konklużjonijiet BAT utli. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati kollha tal-monitoraġġ tal-
emissjonijiet  għandhom ikunu 
disponibbli għall-iskambju tat-tagħrif 
imsemmi fl-Artikolu 29.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta EPER/EPRTR tippubblika l-massa tal-emissjonijiet totali annwali ta’ kull impjant li 
ssir utli għall-pubbliku biss jekk tkun ikkwalifikata bid-dejta dwar il-kapaċità sabiex jinkisbu
l-livelli tal-emissjonijiet rrelatati mal-prodotti stipulati skont l-IPPC. Il-pubblikazzjoni tal-
ELVs speċifiċi għas-siti individwali, se tagħti l-kapaċità lill-pubbliku kkonċernat li 
jikkontrolla jekk l-istandards humiex jiġu applikati b’mod wiesagħ fl-UE. 
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Emenda 364
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, it-
tagħrif dwar dejta rappreżentattiva dwar l-
emissjonijiet u effetti ambjentali oħra, 
dwar il-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet u 
dwar l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki
disponibbli skont l-Artikolu 15 u 16.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, it-
tagħrif dwar dejta rappreżentattiva dwar l-
emissjonijiet u effetti ambjentali oħra, 
dwar il-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet u 
dwar l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli skont l-Artikolu 15 u 16 u 
dwar id-derogi mogħtija skont l-Artikolu 
16(3) inkluża l-lista tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u l-livelli tal-emissjonijiet 
tagħhom imqabbla mal-aħjar tekniki 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derogi għandhom ikunu llimitati kemm jista’ jkun.

Emenda 365
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
tagħrif dwar id-derogi mogħtija skont l-
Artikolu 16(3) inklużi l-ismijiet tal-
installazzjonijiet ikkonċernati u l-livelli 
tal-emissjonijiet imqabbla mal-aħjar 
tekniki disponibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ikunu fornuti l-għodda meħtieġa lill-Kummissjoni biex twettaq monitoraġġ dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva u b’mod partikulari tevalwa kif intużaw id-derogi mill-BAT, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jkunu rrekwiżiti jirrapurtaw tagħrif speċifiku rigward l-użu ta’ din 
il-possibilità. Barra minn hekk, id-dejta fornuta mill-Istati Membri dwar l-użu tal-BAT u l-
livelli tal-emissjonijiet għandha sservi wkoll għal-analiżi tal-BREFs. Rapporti b’sommarji 
dwar l-implimentazzjoni għandhom ikunu fornuti biex ikun żgurat it-tagħrif adattat tal-
pubbliku.

Emenda 366
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħrif imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandu jkun disponibbli f’format li 
jintuża għall-iskambju tat-tagħrif 
imsemmi fl-Artikolu 14.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu fornuti l-għodda meħtieġa lill-Kummissjoni biex twettaq monitoraġġ dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva u b’mod partikulari tevalwa kif intużaw id-derogi mill-BAT, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jkunu rrekwiżiti jirrapurtaw tagħrif speċifiku rigward l-użu ta’ din 
il-possibilità. Barra minn hekk, id-dejta fornuta mill-Istati Membri dwar l-użu tal-BAT u l-
livelli tal-emissjonijiet għandha sservi wkoll għal-analiżi tal-BREFs. Rapporti b’sommarji 
dwar l-implimentazzjoni għandhom ikunu fornuti biex ikun żgurat it-tagħrif adattat tal-
pubbliku.

Emenda 367
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u 
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jaġġornaw regolarment is-sistemi 
nazzjonali tat-tagħrif biex it-tagħrif 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu jkun
disponibbli f'format elettroniku. 

jaġġornaw regolarment is-sistemi 
nazzjonali tat-tagħrif biex it-tagħrif 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu jkun
disponibbli f'format elettroniku. L-Istati 
Membri se jagħmlu sommarju tat-tagħrif 
fornut disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu fornuti l-għodda meħtieġa lill-Kummissjoni biex twettaq monitoraġġ dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva u b’mod partikulari tevalwa kif intużaw id-derogi mill-BAT, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jkunu rrekwiżiti jirrapurtaw tagħrif speċifiku rigward l-użu ta’ din 
il-possibilità. Barra minn hekk, id-dejta fornuta mill-Istati Membri dwar l-użu tal-BAT u l-
livelli tal-emissjonijiet għandha sservi wkoll għal-analiżi tal-BREFs. Rapporti b’sommarji 
dwar l-implimentazzjoni għandhom ikunu fornuti biex ikun żgurat it-tagħrif adattat tal-
pubbliku.

Emenda 368
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti għandhom jinkludu wkoll 
dejta ta’ referenza rigward l-emissjonijiet 
ta’ impjanti speċifiċi mqabbla mal-livelli 
tal-emissjonijiet rreġistrati f’dokumenti li 
jikkonċernaw l-aħjar tekniki disponibbli.

Or. fi
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Emenda 369
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissuplimentawha, 
għandhom ikunu adottati skont  il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2). 

Imneħħi

Or. en

Emenda 370
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 68 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien sena mit-tlestija tar-referenza 
BAT rilevanti, il-Kummissjoni għandha, 
fejn ikun meħtieġ biex ikun hemm 
konformità mal-aħjar tekniki disponibbli, 
tadatta l-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V,  il-
Partijiet 3, 4 u 5 tal-Anness VI, il-Partijiet
2, 3 u 4 tal-Anness VII, u l-Partijiet 1 u 3 
tal-Anness VIII billi tistabbilixxi valuri 
tal-limiti tal-emissjonijiet aktar stretti, fejn 
ikun rilevanti, għal-limitazzjoni tal-
emissjonijiet bħala rekwiżiti mimini. 
Fi żmien sena mit-tlestija tal-iskambju tat-
tagħrif previst fl-Artikolu 29 u fuq il-bażi 
tad-dokument ta’ referenza BAT, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi valuri 
tal-limiti tal-emissjonijiet bħala rekwiżiti 
mimini għall-ħidmiet u l-installazzjonijiet 
koperti minn din id-Direttiva, barra dawk 
imsemmija fl-ewwel paragrafu. Tali 
rekwiżiti minimi għandhom ikunu diretti 
lejn l-impatti ambjentali sinifikanti 
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ewlenin tal-ħidmiet jew l-installazzjonijiet 
kkonċernati, u għandhom ikunu konformi 
mal-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-
BAT kif deskritt fid-dokument ta’ 
referenza BAT imsemmi fl-ewwel 
paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Emenda 371
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 68 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tal-aħjar tekniki disponibbli, il-
Kummissjoni għandha tadatta l-Partijiet 3 u 
4 tal-Anness V, il-Partijiet 1, 2, 6, 7 u 8 tal-
Anness VI, il-Partijiet 1, 5, 6, 7 u 8 tal-
Anness VII u l-Partijiet 2 u 4 tal-
Anness VIII għall-progress xjentifiku u 
tekniku.

Abbażi tal-aħjar tekniki disponibbli, il-
Kummissjoni għandha tadatta l-Partijiet 3 u 
4 tal-Anness V, il-Partijiet 1, 2, 6, 7 u 8 tal-
Anness VI, il-Partijiet 1, 5, 6, 7 u 8 tal-
Anness VII u l-Partijiet 2, 4 u 5 tal-
Anness VIII għall-progress xjentifiku u 
tekniku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
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of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Emenda 372
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 68 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tal-aħjar tekniki disponibbli, il-
Kummissjoni għandha tadatta l-Partijiet 3 
u 4 tal-Anness V, il-Partijiet 1, 2, 6, 7 u 8 
tal-Anness VI, il-Partijiet 1, 5, 6, 7 u 8 tal-
Anness VII u l-Partijiet 2 u 4 tal-
Anness VIII għall-progress xjentifiku u 
tekniku.

Abbażi tal-aħjar tekniki disponibbli, il-
Kummissjoni għandha tadatta l-Annessi V, 
VI, VII, VIII għall-progress xjentifiku u 
tekniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-RPS għall-partijiet kollha tal-Annessi biex ikun żgurat li jistgħu jinżammu 
aġġornati b’mod effettiv fid-dawl tal-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi.

Emenda 373
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 68 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 68a
Rekwiżiti minimi

1. Rekwiżiti minimi biex ikunu llimitati l-
emissjonijiet (il-valuri tal-limiti tal-
emissjonijiet) u biex ikunu stabbiliti 
rekwiżiti għall-monitoraġġ u l-konformità
jistgħu jkunu adottati fejn ikun hemm 
evidenza li minn tali rekwiżiti minimi se 
jinkiseb benefiċċju permezz tal-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. 
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L-evalwazzjoni tal-ħtieġa li jkunu 
stabbiliti r-rekwiżiti minimi għandha tqis 
l-effetti ambjentali tal-ħidmiet industrijali 
kkonċernati u l-livell tal-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli f’dawk il-
ħidmiet.
Dawk il-miżuri, imfassla biex ikunu 
emendati l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva, għandhom ikunu adottati 
f’konformità mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).
2. Tali rekwiżiti minimi għandhom ikunu 
diretti lejn l-effetti ambjentali ewlenin tal-
ħidmiet ikkonċernati u għandhom ikunu 
stabbiliti f’konformità mal-aħjar tekniki 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ Artikolu ddedikat dwar ir-Rekwiżiti Minimi (simili għad-dispożizzjonijiet adottati 
dan l-aħħar skont id-Direttiva Qafas tal-Iskart) biex ikun adottat permezz tal-komitoloġija. 
Din l-emenda hija proposta minflok ix-Xibka ta’ Sigurtà Ewropea proposta mir-Rapporteur. 
Din tapplika biss fejn hemm il-ħtieġa fir-rigward tal-ħarsien ambjentali bbażat fuq ir-riżultati 
tal-esperjenzi rigward l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-livell tal-użu tal-BAT. Hija 
għodda effettiva li tgħin fl-implimentazzjoni tal-BAT f’każijiet fejn l-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti ġodda rigward il-BAT ma tkunu adattata.

Emenda 374
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
penali applikabbli għal ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont
din id-Direttiva. Il-penali hekk previsti 
għandhom ikunu effikaċi, proporzjonali u 
disswassivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 

F’konformità mal-prinċipji ta’ ‘min 
iniġġes iħallas’ u l-proporzjonalità, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu l-penali 
applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont din id-Direttiva. 
Il-penali hekk previsti għandhom ikunu 
effikaċi, proporzjonali u disswassivi. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
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[jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Jannar 2011)] u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien dwar kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard minn [jum/xahar/sena 
(eż. l-1 ta' Jannar 2011)] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. pl

Emenda 375
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttiva 2001/80/KE kif emendata 
bl-atti elenkati fl-Anness IX, il-parti A hija 
abrogata b’effett mill-1 ta’ Jannar 2016, 
bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri 
fir-rigward tal-limiti ta' żmien għat-
trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-
Direttivi stabbiliti fl-Anness IX, il-parti B. 

2. Id-Direttiva 2001/80/KE kif emendata 
bl-atti elenkati fl-Anness IX, il-parti A hija 
abrogata b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014, 
bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri 
fir-rigward tal-limiti ta' żmien għat-
trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-
Direttivi stabbiliti fl-Anness IX, il-parti B. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għaliex se jingħata dewmien ta’ sentejn lill-Impjanti Kbar ta’ Kombustjoni 
biex jintrabtu mat-tneħħija proposta tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 73.

Emenda 376
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-installazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, fil-punti 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1 sa 2.4, il-punti (a) u (b) tal-punt 
2.5, il-punti 2.6, 3, 4.1 sa 4.6, 5.1, 5.2, il-

1. Fir-rigward tal-installazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, fil-punti 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1 sa 2.4, il-punti (a) u (b) tal-punt 
2.5, il-punti 2.6, 3, 4.1 sa 4.6, 5.1, 5.2, il-
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punti (a) u (b) tal-punt 5.3, il-punt 5.4, il-
punti (a) u (b) tal-punt 6.1, il-punti 6.2 sa 
6.5, il-punti (b) u (c) tal-punt 6.6, il-punti 
6.7 u 6.8 kif ukoll l-installazzjonijiet 
msemmija fil-punt 1.1 b’kapaċità termali 
klassifikata ta' 50 MW jew aktar u l-
installazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) 
tal-punt 6.6 b’aktar minn 40 000 post għal 
tjur tal-farm u li qed jiffunzjonaw u 
għandhom permess jew li ssottomettew 
applikazzjoni kompleta għal permess qabel 
id-data msemmija fl-Artikolu 71(1), 
sakemm dawk l-installazzjonijiet jibdew 
joperaw mhux aktar tard minn sena wara 
dik id-data, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skont l-Artikolu 71(1) minn 
[jum/xahar/sena (per eżempju, l-1 ta' 
Jannar 2014, jiġifieri 3 snin wara d-dħul 
fis-seħħ). 

punti (a) u (b) tal-punt 5.3, il-punt 5.4, il-
punti (a) u (b) tal-punt 6.1, il-punti 6.2 sa 
6.5, il-punti (b) u (c) tal-punt 6.6, il-punti 
6.7 u 6.8 kif ukoll l-installazzjonijiet 
msemmija fil-punt 1.1 b’kapaċità termali 
klassifikata ta' 20 MW jew aktar u l-
installazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) 
tal-punt 6.6 b’aktar minn 36 000 post għal 
tjur tal-farm u li qed jiffunzjonaw u 
għandhom permess jew li ssottomettew 
applikazzjoni kompleta għal permess qabel 
id-data msemmija fl-Artikolu 71(1), 
sakemm dawk l-installazzjonijiet jibdew 
joperaw mhux aktar tard minn sena wara 
dik id-data, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skont l-Artikolu 71(1) minn 
[jum/xahar/sena (per eżempju, l-1 ta' 
Jannar 2012, jiġifieri sena wara d-dħul 
fis-seħħ). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data tad-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet irrelatati mal-impjanti kbar ta’ kombustjoni u 
installazzjonijiet oħra elenkati, jeħtieġ li tkun antiċipata b’sentejn. Id-Direttiva IPPC kienet 
adottata fl-1996 u kellha tkun trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali sat-30 ta' Ottubru 1999, 
waqt li l-installazzjonijiet kollha eżistenti kellhom ikunu konformi b’mod sħiħ sat-30 ta’ 
Ottubru 2007. L-Istati Membri kellhom 11-il sena biex jikkonformaw ma’ din il-leġiżlazzjoni. 
Minħabba li dan it-tfassil mill-ġdid ma jimplikax adattamenti sostanzjali u traspożizzjoni fil-
livell nazzjonali, l-ewwel skadenza għat-traspożizzjoni fl-ewwel ta’ Jannar 2012 hija adattata.

Emenda 377
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-installazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, fil-punt (c) tal-
punt 2.5, il-punti (c), (d) u (e) tal-punt 5.3, 

2. Fir-rigward tal-installazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, fil-punt (c) tal-
punt 2.5, il-punti (c), (d) u (e) tal-punt 5.3, 
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il-punt (c) tal-punt 6.1, il-punti 6.9 u 6.10 
kif ukoll l-installazzjonijiet imsemmija fil-
punt 1.1 b'kapaċità termali kklassifikata 
taħt il-50MW u stallazzjonijiet imsemmija 
fil-punt (a) tal-punt 6.6 b’anqas minn 
40 000 post għal tjur tal-farm u li bdew 
jiffunzjonaw qabel id-data msemmija fl-
Artikolu 71(1), l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skont l-Artikolu 71(1) minn 
[jum/xahar/sena (per eżempju l-1 ta' Lulju 
2015, jiġifieri 4 snin u nofs wara d-dħul 
fis-seħħ).

il-punt (c) tal-punt 6.1, il-punti 6.9 u 6.10 
kif ukoll l-installazzjonijiet imsemmija fil-
punt 1.1 b'kapaċità termali kklassifikata 
taħt il-50MW u stallazzjonijiet imsemmija 
fil-punt (a) tal-punt 6.6 b’anqas minn 
36 000 post għal tjur tal-farm u li bdew 
jiffunzjonaw qabel id-data msemmija fl-
Artikolu 71(1), l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skont l-Artikolu 71(1) minn 
[jum/xahar/sena (per eżempju l-1 ta' Lulju 
2013, jiġifieri sentejn u nofs wara d-dħul 
fis-seħħ). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data tad-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet irrelatati mal-impjanti kbar ta’ kombustjoni u 
installazzjonijiet oħra elenkati, jeħtieġ li tkun antiċipata b’sentejn. Id-Direttiva IPPC kienet 
adottata fl-1996 u kellha tkun trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali sat-30 ta' Ottubru 1999, 
waqt li l-installazzjonijiet kollha eżistenti kellhom ikunu konformi b’mod sħiħ sat-30 ta’ 
Ottubru 2007. L-Istati Membri kellhom 11-il sena biex jikkonformaw ma’ din il-leġiżlazzjoni. 
Minħabba li dan it-tfassil mill-ġdid ma jimplikax adattamenti sostanzjali u traspożizzjoni fil-
livell nazzjonali, l-ewwel skadenza għat-traspożizzjoni fl-ewwel ta’ Jannar 2012 hija adattata.

Emenda 378
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward tal-impjanti ta' 
kombustjoni koperti mill-Kapitolu III, l-
Istati Membri għandhom japplikaw il-
liġijiet, ir-regolament u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi adottati skont l-
Artikolu 71(1) mill-1 ta' Jannar 2016. 

imneħħi

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tad-Direttiva għandha tkun l-istess bħal dik ta’ impjanti oħra.

Emenda 379
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward tal-impjanti ta' kombustjoni 
koperti mill-Kapitolu III, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-
regolament u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi adottati skont l-
Artikolu 71(1) mill-1 ta' Jannar 2016.

3. Fir-rigward tal-impjanti ta' kombustjoni 
koperti mill-Kapitolu III, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-
regolament u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi adottati skont l-
Artikolu 71(1) mill-1 ta' Jannar 2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data tad-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet irrelatati mal-impjanti kbar ta’ kombustjoni u 
installazzjonijiet oħra elenkati, jeħtieġ li tkun antiċipata b’sentejn. Id-Direttiva IPPC kienet 
adottata fl-1996 u kellha tkun trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali sat-30 ta' Ottubru 1999, 
waqt li l-installazzjonijiet kollha eżistenti kellhom ikunu konformi b’mod sħiħ sat-30 ta’ 
Ottubru 2007. L-Istati Membri kellhom 11-il sena biex jikkonformaw ma’ din il-leġiżlazzjoni. 
Minħabba li dan it-tfassil mill-ġdid ma jimplikax adattamenti sostanzjali u traspożizzjoni fil-
livell nazzjonali, l-ewwel skadenza għat-traspożizzjoni fl-ewwel ta’ Jannar 2012 hija adattata.

Emenda 380
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward tal-impjanti ta' kombustjoni 
koperti mill-Kapitolu III, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-
regolament u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi adottati skont l-

3. Fir-rigward tal-impjanti ta' kombustjoni 
koperti mill-Artikolu 33(3) u l-Parti 2 tal-
Anness V, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-liġijiet, ir-regolament u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
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Artikolu 71(1) mill-1 ta' Jannar 2016. skont l-Artikolu 71(1) mill-1 ta' 
Jannar 2016.

Fir-rigward tal-impjanti ta' kombustjoni 
koperti mill-Artikolu 33(2) u l-Parti 1 tal-
Anness V, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-liġijiet, ir-regolament u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skont l-Artikolu 71(1) mill-1 ta' 
Jannar 2020. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-taħlita u d-domanda tal-enerġija Ewropea fil-ġejjieni huma inċerti għal diversi raġunijiet, 
fosthom l-iżviluppi fid-Direttiva NEC, ir-reviżjoni tal-Iskema EU-ETS u d-Direttiva CCS. 
Kompitu ewlieni għas-settur tal-enerġija huwa l-ġestjoni tat-transizzjoni lejn taħlita tal-
enerġija b’karbonju baxx, proċess li se jkun jeħtieġ investimenti ġodda u l-għeluq ta’ ċertu 
ammont ta’ kapaċità. Għaldaqstant huwa essenzjali li d-Direttiva l-ġdida dwar l-emissjonijiet 
industrijali tindirizza l-kwistjoni tal-iskadenza mingħajr ma tintroduċi spejjeż addizzjonali fuq 
l-impjanti eżistenti li mistennija jingħalqu.

Emenda 381
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-rigward tal-impjanti ta’ 
kombustjoni li jikkoinċineraw l-iskart, il-
punt 3.1 tal-Parti 4 tal-Anness VI għandu 
japplika sal-31 ta’ Diċembru 2015. 

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tad-Direttiva għndha tkun l-istess bħal dik tal-impjanti l-oħra.
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