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Emenda 38
Jens Holm

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-għan tal-EMAS huwa l-promozzjoni 
ta’ titjib kontinwu fir-rendiment ambjentali 
tal-organizzazzjonijiet permezz tal-
istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ 
sistemi ta’ ġestjoni ambjentali mill-
organizzazzjonijiet, l-evalwazzjoni 
sistematika, oġġettiva u perjodika tar-
rendiment ta’ sistemi bħal dawn, il-
forniment tal-informazzjoni dwar ir-
rendiment ambjentali u permezz ta’ djalogu 
miftuħ mal-pubbliku u mal-partijiet 
interessati u bl-involviment attiv tal-
impjegati fl-organizzazzjoni u taħriġ 
xieraq.

(4) L-għan tal-EMAS huwa l-promozzjoni 
ta’ titjib kontinwu fir-rendiment ambjentali 
tal-organizzazzjonijiet permezz tal-
istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ 
sistemi ta’ ġestjoni ambjentali mill-
organizzazzjonijiet, it-twaqqif ta’ rekwiżiti 
minimi ta’ rendiment u punti ta’ 
referenza f’konformita mal-BAT, l-
evalwazzjoni sistematika, oġġettiva u 
perjodika tar-rendiment ta’ sistemi bħal 
dawn, il-forniment tal-informazzjoni dwar 
ir-rendiment ambjentali permezz ta’ 
indikaturi u sistemi ta’ klassifikazzjoni 
komparabbli, djalogu miftuħ mal-pubbliku 
u mal-partijiet interessati u bl-involviment 
attiv tal-impjegati fl-organizzazzjoni u 
taħriġ xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tar-rendiment u l-punti ta’ referenza għandhom ikunu konformi mal-Aħjar Tekniki 
Disponibbli (BAT) u l-kisbiet tal-organizzazzjonijiet vis-à-vis il-kompetituri tagħhom sabiex l-
EMAS tkun sistema kredibbli. 

Emenda 39
Jens Holm

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-organizzazzjonijiet għandhom jiġu 
mħeġġa biex jipparteċipaw fl-EMAS fuq 
bażi volontarja u jistgħu jakkwistaw valur 
miżjud f'termini tal-kontroll regolatorju, 

(8) L-organizzazzjonijiet għandhom jiġu 
mħeġġa biex jipparteċipaw fl-EMAS fuq 
bażi volontarja u jistgħu jakkwistaw valur 
miżjud f'termini tal-kontroll regolatorju, 
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tat-tfaddil fl-infiq u tal-immaġni pubblika. tat-tfaddil fl-infiq u tal-immaġni pubblika
sakemm huma jistgħu juru livell għoli ta’ 
rendiment ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull inċentiv jew premju għandhom ikunu marbuta ma’ rendiment u kisbiet li jistgħu jitkejlu u 
jiġu vverifikati. 

Emenda 40
Jens Holm

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-logo tal-EMAS għandu jservi ta’ 
għodda attraenti ta’ komunikazzjoni u ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għall-
organizzazzjonijiet, li trawwem il-kuxjenza 
tal-konsumaturi dwar l-EMAS. Ir-regoli 
għall-użu tal-logo tal-EMAS għandhom 
jiġu ssimplifikati bl-użu ta’ logo wieħed u
r-restrizzjonijiet eżistenti għandhom 
jitneħħew għaliex m’għandux ikun hemm
konfużjoni mat-tikketti ambjentali fuq il-
prodotti.

(15) Il-logo tal-EMAS għandu jservi ta’ 
għodda attraenti ta’ komunikazzjoni u ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għall-
organizzazzjonijiet, li trawwem il-kuxjenza 
tal-konsumaturi dwar l-EMAS. Ir-regoli 
għall-użu tal-logo tal-EMAS għandhom 
jiġu ssimplifikati bl-użu ta’ logo wieħed.
Madankollu, r-restrizzjonijiet eżistenti 
għandhom jiġu msaħħa sa fejn hi 
konċernata konfużjoni mat-tikketti 
ambjentali fuq il-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tista’ tiftaħ il-bieb għal għadd ta’ mezzi possibbli ta’ użu ħażin 
minħabba li l-logo jista’ jkun interpretat ħażin bħala ekotikketta. Għalhekk il-logo tal-EMAS 
għandu jkun strettament ipprojbit b’konnessjoni ma’ prodotti u reklamar. 
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Emenda 41
Jens Holm

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex tiġi żgurata r-rilevanza u l-
komparabbiltà tal-informazzjoni, ir-
rappurtar dwar il-progress fir-rendiment 
ambjentali tal-organizzazzjonijiet għandu 
jkun fuq il-bażi ta’ indikaturi ġeneriċi ta’ 
rendimenti li jiffokaw fuq oqsma 
ambjentali ewlenin. Dan għandu jgħin lill-
organizzazzjonijiet biex iqabblu r-
rendiment tagħhom matul perjodi 
differenti ta' rappurtar.

(18) Sabiex tiġi żgurata r-rilevanza u l-
komparabiltà tal-informazzjoni, ir-
rappurtar dwar il-progress fir-rendiment 
ambjentali tal-organizzazzjonijiet għandu 
jkun abbażi ta’ indikaturi ta’ rendimenti 
speċifiċi għas-settur li jiffokaw fuq oqsma 
ambjentali ewlenin fil-livell ta’ proċess u 
prodott bl-użu ta’ punti ta’ referenza u 
skali xierqa. Dan għandu jgħin lill-
organizzazzjonijiet biex iqabblu r-
rendiment tagħhom mar-rendiment ta’ 
organizzazzjonijiet oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Indikaturi ġeneriċi bħalma huma l-konsum totali ta’ enerġija normalment m’għandhomx wisq 
tifsira għaliex ma jippermettux li jiġu mqabbla organizzazzjonijiet. Anke jekk din id-dejta tkun 
relatata mar-riżultat fiżiku jew monetarju, inkluż il-valur miżjud jew l-għadd ta’ impjegati, id-
dejta tgħid ftit wisq, u tista’ titqabbel mar-riżultati ta’ paragun bejn it-tuffieħ u l-larinġ. 
Prerekwiżit għal evalwazzjonijiet serji ta’ prestazzjoni u ta’ punti ta’ referenza huwa li jiġu 
mqabbla attivitajiet jew proċessi komparabbli, inklużi l-attivitajiet indiretti bħalma huma 
prodotti.

Emenda 42
Jens Holm

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dokumenti ta’ referenza li jinkludu l-
aqwa prassi fil-ġestjoni ambjentali u l-
indikaturi tal-ġestjoni ambjentali għal 
setturi speċifiċi għandhom jiġu żviluppati 
permezz tal-iskambju tal-informazzjoni u 
l-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri.
Dawk id-dokumenti jgħinu lill-

(19) Dokumenti ta’ referenza li jinkludu l-
aqwa prassi ambjentali, rekwiżiti ta’ 
rendiment minimu u l-indikaturi tal-
ġestjoni ambjentali inklużi punti ta’ 
referenza u skali għal setturi speċifiċi 
għandhom jiġu żviluppati. Dawk id-
dokumenti għandhom jiżguraw livell 
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organizzazzjonijiet jiffokaw aktar fuq l-
aspetti ambjentali l-aktar importanti 
f’settur partikolari.

minimu ta’ rendiment ambjentali, 
jistabbilixxu livell ta’ eċċellenza, 
jippermettu l-evalwazzjoni u l-
klassifikazzjoni tal-livell tar-rendiment 
ambjentali miksub, jagħmlu paraguni 
possibbli b’tifsira bejn organizzazzjonijiet 
u jgħinu lill-organizzazzjonijiet jiffokaw 
aktar fuq l-aspetti ambjentali l-aktar 
importanti f’settur partikolari. It-tħejjija ta’ 
dawn id-dokumenti għandha ssegwi 
programm ta’ prijoritajiet u għandha tkun 
ibbażata, pereżempju, fuq kriterji ta’ 
dokumenti BREF u ekotikketti, fejn huma 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

BREF = Dokumenti ta’ Referenza tal-Aħjar Tekniki Disponibbli (Best Available Technique 
Reference Documents). Id-dokumenti ta’ referenza settorjali huma kruċjali biex l-EMAS tkun 
sistema li titlob eċċellenza li tmur lil hinn mill-approċċ ta’ sistema ta’ ġestjoni. 

Emenda 43
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Ir-Regolament (KE) nru xxxx/2008 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ 
[.......data] li jistipula r-rekwiżiti għall-
akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-swieq 
marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodotti, jorganizza l-akkreditazzjoni fuq 
il-livell nazzjonali u dak Ewropew u 
jistabbilixxi l-qafas kumplessiv għall-
akkreditazzjoni. Dan ir-regolament 
jikkomplementa dawn ir-regoli sa fejn 
huwa meħtieġ, filwaqt li jqis id-dettalji 
speċifiċi tal-EMAS, partikolarment il-
ħtieġa li tiġi żgurata kredibbiltà qawwija 
lejn il-partijiet interessati, Partikolarment 

(20) Dan ir-Regolament iżomm is-sistema 
ta’ proċeduri u dispożizzjonijiet ta’ 
kwalità għal-liċenzjar u s-sorveljanza tal-
verifikaturi ambjentali kif adottati fl-1993 
fl-ewwel Regolament EMAS. Dan ifisser 
li l-Istati Membri jistgħu jżommu s-sistemi 
tagħhom ta’ liċenzjar u sorveljanza, li f’xi 
Stati Membri huma liġi ambjentali li 
torbot legalment, li jagħtu lil persuni 
individwali aċċess għal ċerta professjoni,
jiġifieri l-verifikatur ambjentali. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jużaw il-korp tagħhom ta’ akkreditazzjoni 
taħt ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 
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l-Istati Membri u, fejn huwa xieraq, 
jistabbilixxi regoli aktar speċifiċi.

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistipula r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni 
u s-sorveljanza tas-swieq marbuta mal-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti sabiex 
iwettqu d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jiżguraw li l-EMAS 
tipprovdi għall-kwalità ta’ kull persuna 
individwali li tapplika biex taħdem bħala 
verifikatur ambjentali, u mhux biss ta’ 
organizzazzjonijiet. 

Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom 
jiżguraw u jtejbu regolarment il-
kompetenza tal-verifikaturi ambjentali billi 
tipprovdi għal sistema ta' akkreditazzjoni 
indipendenti u newtrali, ta' taħriġ u ta’ 
sorveljanza xierqa tal-attivitajiet tagħhom u 
b’hekk tiggarantixxi t-trasparenza u l-
kredibbiltà tal-organizzazzjonijiet li jieħdu 
sehem fl-EMAS.

Id-dispożizzjonijiet EMAS għandhom 
jiżguraw u jtejbu regolarment il-
kompetenza tal-verifikaturi ambjentali billi 
tipprovdi għal sistema ta' akkreditazzjoni 
indipendenti u newtrali, ta’ taħriġ u ta’ 
sorveljanza xierqa tal-attivitajiet tagħhom u 
b’hekk tiggarantixxi t-trasparenza u l-
kredibiltà tal-organizzazzjonijiet li jieħdu 
sehem fl-EMAS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liċenzjar ta’ verifikaturi ambjentali huwa meqjus bħala awtorizzazzjoni professjonali li 
tista’ tiġi mqabbla mal-awtorizzazzjoni ta’ inġinier ċivili jew ta’ awditur finanzjarju. 
Konsegwentement il-modifika tal-proċedura u tal-korp tal-liċenzjar f’konformità mal-approċċ 
il-ġdid għandha tiġi miċħuda. Fil-futur il-liċenzjar għandu jibqa’ taħt il-kompetenza tal-Istati 
Membri u huma għandhom jaraw kif jirregolaw il-proċedura għall-awtorizzazzjoni u s-
sorveljanza tal-verifikaturi ambjentali.

Emenda 44
Jens Holm

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Bla ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat li jinsabu fit-Trattat, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu inċentiv lill-
organizzazzjonijiet irreġistrati, bħall-aċċess 
għall-finanzjament jew l-inċentivi fiskali 
fil-kuntest tal-iskemi li jappoġġaw ir-
rendiment ambjentali tal-industrija. 

(22) Bla ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat li jinsabu fit-Trattat, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu inċentiv lill-
organizzazzjonijiet irreġistrati li jiskbu 
eċċellenza fir-rendiment bħall-aċċess 
għall-finanzjament jew l-inċentivi fiskali 
fil-kuntest tal-iskemi li jappoġġaw ir-
rendiment ambjentali tal-industrija.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull inċentiv jew premju għandhom ikunu marbuta ma’ rendiment u kisbiet li jistgħu jitkejlu u 
jiġu vverifikati.

Emenda 45
Jens Holm

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni 
armonizzata ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, 
tipproduċi dokumenti ta’ referenza 
settorjali fil-qasam kopert minn dan ir-
Regolament.

(24) Bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni 
armonizzata ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi 
dokumenti ta’ referenza settorjali fil-qasam 
kopert minn dan ir-Regolament wara 
programm ta’ prijorità rivedut mill-Istati 
Membri u l-partijiet interessati.

Or. en

Emenda 46
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) "rapport ta’ rendiment ambjentali” 
tfisser l-informazzjoni komprensiva għall-
pubbliku u partijiet interessati oħra 
rigward ir-rendiment ambjentali tal-
organizzazzjoni u l-konformità tagħha 
mal-obbligi ġuridiċi applikabbli marbuta 
mal-ambjent;

(16) "dikjarazzjoni ambjentali aġġornata" 
tfisser id-dejta aġġornata annwalment fid-
dikjarazzjoni ambjentali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minbarra l-forma attwali tad-dikjarazzjoni ambjentali,irid isir mandatorju li jiġu pprovduti 
rapporti ta’ rendiment ambjentali bbażati fuq indikaturi ewlenin addizzjonali. Dan 
jikkostitwixxi piż inaċċettabbli, b’mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. 
Għalhekk qed jiġi ssuġġerit li r-rapporti ta’ rendiment ambjentali jiġu ssostitwiti minn 
dikjarazzjonijiet ambjentali. Din il-proposta tapplika ugwalment għall-Art. 6, 7, 14, 17, 18, 
19 lit.i, 22, 24.

Emenda 47
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) " verifikatur ambjentali" tfisser 
kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika, 
jew assoċjazzjoni jew gruppi ta’ persuni 
bħal dawn li jikkwalifikaw bħala korp ta’ 
valutazzjoni tal-konformità kif definit fir-
Regolament (KE) Nru xxxx/2008, li tkun 
kisbet l-akkreditazzjoni, skont il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri ta’ dan ir-
Regolament;

(18) "verifikatur ambjentali" tfisser 
kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika, 
jew assoċjazzjoni jew gruppi ta’ persuni 
bħal dawn li kiseb jew kisbu 
akkreditazzjoni f’konformità mal-
proċeduri u l-kondizzjonijiet tal-Kapitolu 
V, u li huwa indipendenti mill-
organizzazzjoni relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta’ akkreditazzjoni ttestjata u li tiffunzjona tajjeb ilha topera fl-Istati Membri għal 
għadd ta’ snin. Ikun kontroproduttiv li tiġi mibdula din is-sistema li tiffunzjoni tajjeb 
imwaqqfa f’konformità mal-Art. 5 EMAS II. Il-proċess ta’ reviżjoni inter pares ta prova tal-
funzjonament tajjeb ta’ dawn is-sistemi.

Emenda 48
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Korp ta’ Akkreditazzjoni tfisser korp 
nazzjonali ta’ akkreditazzjoni fl-ambitu 

(26) "Korp ta’ liċenzjar" tfisser korp li 
huwa maħtur minn Stat Membru biex 
joħroġ liċenzja lill-verifikaturi ambjentali 
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tar-Regolament (KE) Nru xxxx/2008. u li huwa responsabbli mis-superviżjoni 
ta’ dawk il-persuni jew 
organizzazzjonijiet. L-Istati Membri 
jistgħu jaħtru lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni 
tagħhom taħt ir-Regolament (KE) Nru
765/2008 bħala korp ta’ awtorizzazzjoni 
taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm sistema ta’ akkreditazzjoni ttestjata u li tiffunzjona tajjeb li ilha topera fl-Istati Membri 
għal għadd ta’ snin. Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jitħalla f’idejn l-Istati 
Membri.

Emenda 49
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni 
minn organizzazzjonijiet barra l-
Komunità jistgħu jitressqu lill-kwalunkwe 
Korp Kompetenti fl-Istat Membru li fih 
ikun akkreditat il-verifikatur ambjentali li 
jkun wettaq il-verifiki u li jkun ivvalida s-
sistema ta' ġestjoni ambjentali tal-
organizzazzjoni.
3. Organizzazzjoni b’siti li jinsabu fi Stat 
Membru wieħed jew aktar jistgħu 
japplikaw għal reġistrazzjoni korporattiva 
waħda ta’ sit wieħed minn dawn, inkella 
kollha kemm huma.

3. Organizzazzjoni b’siti li jinsabu f’għadd
ta’ Stati Membri jistgħu japplikaw għal 
reġistrazzjoni korporattiva waħda ta’ sit 
wieħed minn dawn, inkella kollha kemm 
huma. Ir-reġistrazzjoin korporattiva 
għandha tiġi permessa wara li s-siti 
kollha li għandhom jiġu koperti minnha 
jkunu ġew irreġistrati fl-Istati Membri 
inkwistjoni.

L-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni 
korporattiva waħda għandhom isiru lil 
Korp Kompetenti tal-Istat Membru li fih 
jisabu l-kwartieri ġenerali inkella ċ-ċentru 

L-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni 
korporattiva waħda għandhom isiru lil 
Korp Kompetenti tal-Istat Membru li fih 
jisabu l-kwartieri ġenerali inkella ċ-ċentru 
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ta’ ġestjoni tal-organizzazzjoni, kif 
maħsuba għall-finijiet ta' din id-
dispożizzjoni.

ta’ ġestjoni tal-organizzazzjoni, kif 
maħsuba għall-finijiet ta’ din id-
dispożizzjoni

3a. Applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni 
minn organizzazzjonijiet minn barra l-
Komunità għandhom isiru lill-korp li 
għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni 
f’konformità mal-Artikolu 11a.
3b. Meta jiġu inklużi siti minn barra l-
Komunità f’reġistrazzjoni korporattiva 
f’konformità mal-paragrafu 3, il-
paragrafi 3 u 3a għandhom japplikaw
mutatis mutandis.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.

Emenda 50
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-organizzazzjonijiet jistgħu 
jikkonsultaw mal-korp imsemmi fl-
Artikolu 33(3), stabbilit fi Stat Membru li 
fih l-organizzazzjoni tapplika għar-
reġistrazzjoni.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont l-Art. 33 l-awtoritajiet ikunu mitluba jistabbilixxu sistema li tiżgura li l-informazzjoni u
l-għajnuna dwar ir-rekwiżiti ġuridiċi ambjentali tingħata, meta mitluba, lil 
organizzazzjonijiet waqt il-proċess ta’ reġistrazzjoni. Madankollu dan iwassal għal piż 
amministrattiv kbir li jtaqqal lill-awtoritajiet.

Emenda 51
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-organizzazzjonijiet jistgħu 
jikkonsultaw mal-korp imsemmi fl-
Artikolu 33(3), stabbilit fi Stat Membru li 
fih l-organizzazzjoni tapplika għar-
reġistrazzjoni.

2. L-organizzazzjonijiet jistgħu 
jikkonsultaw mal-korp imsemmi fl-
Artikolu 33(3). Fir-rigward ta’ siti barra 
mill-Komunità, huma jistgħu jindirizzaw 
il-korp li għandu jiġi stabbilit mill-
Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 
11a.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-proċedura ta’ reġistrazzjoni hija organizzata skont il-linji proposti f’A, l-allokazzjoni 
tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni tista’ tiġi ssimplifikata. Is-soluzzjoni proposta mill-
Kummissjoni tiġġenera piż amministrattiv eċċessiv, għaliex taħt din is-sistema kull korp 
kompetenti jkollu jipprovdi informazzjoni, kif stipulat fl-Artikolu 33, il-paragrafi 1 u 2. Dan 
ifisser li jkollhom jipprovdu informazzjoni dwar dispożizzjonijiet ambjentali fis-seħħ u 
awtoritajiet ta’ infurzar kompetenti madwar id-dinja kollha. Dan itaqqal iżżejjed lil dawn il-
korpi b’xogħol u jżid sostanzjalment l-ispejjeż tal-proċedura ta’ reġistrazzjoni.

Emenda 52
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fid-dawl tar-reviżjoni tal-analiżi, l- 4. Fid-dawl tar-reviżjoni tal-analiżi, l-
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organizzazzjonijiet għandhom japplikaw u 
jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni 
ambjentali li tkopri r-rekwiżiti kollha 
msemmija fl-Anness II, u, fejn din tkun 
disponibbli, billi jqisu l-aqwa prassi ta' 
ġestjoni ambjentali għas-settur rilevanti 
kif jissemma fl-Artikolu 46.

organizzazzjonijiet għandhom japplikaw u 
jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni 
ambjentali li tkopri r-rekwiżiti kollha 
msemmija fl-Anness II. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat li l-EMAS issir eċċessivament burokratika, għandha tiġi abbandunata l-
idea tal-iżvilupp ta’ ‘prassi ta’ ġestjoni ambjentali’ għal setturi speċifiċi. L-
organizzazzjonijiet ivarjaw ħafna u ma jistgħux jiġu deskritti b’mod speċifiku għas-settur; 
barra minn hekk, qed jiġu stabbiliti kondizzjonijiet ta’ validazzjoni u reġistrazzjoni ġodda fi 
proċeduri li ma jistgħux jiġu ssorveljati mill-organizzazzjonijiet inkwistjoni. Barra minn dan, 
id-dokumenti ta’ referenza jkollhom jiġu aġġornati kostantement.

Emenda 53
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fid-dawl tar-reviżjoni tal-analiżi, l-
organizzazzjonijiet għandhom japplikaw u 
jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni 
ambjentali li tkopri r-rekwiżiti kollha 
msemmija fl-Anness II, u, fejn din tkun 
disponibbli, billi jqisu l-aqwa prassi ta' 
ġestjoni ambjentali għas-settur rilevanti kif 
jissemma fl-Artikolu 46.

4. Fid-dawl tar-reviżjoni tal-analiżi, l-
organizzazzjonijiet għandhom japplikaw u 
jimplimentaw sistema ta’ ġestjoni 
ambjentali li tkopri r-rekwiżiti kollha 
msemmija fl-Anness II, u, fejn din tkun 
disponibbli, tikkonforma mar-rekwiżit
għas-settur rilevanti kif jissemma fl-
Artikolu 46.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun rekwiżit li jkun hemm konformità mad-dokumenti settorjali u mhux sempliċiment 
"teħid inkonsiderazzjoni". 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 14/59 AM\765244MT.doc

MT

Emenda 54
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-organizzazzjonijiet għandhom 
jipprovdu evidenza materjali jew 
dokumentarja li turi li l-organizzazzjoni 
tikkonforma mar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli kollha relatati mal-ambjent, li 
jkunu ġew identifikati.

5. L-organizzazzjonijiet għandhom 
jiddikjaraw li fid-dawl tar-riżultati tas-
sistema ta’ verifika ambjentali, m’hemmx 
bażi biex wieħed jissuspetta vjolazzjoni ta’ 
rekwiżiti ġuridiċi relatati mal-ambjent.

L-organizzazzjonijiet jistgħu jitolbu 
dikjarazzjoni dwar il-konformità mill-
awtorità/ajiet kompetenti għall-infurzar, 
skont l-Artikolu 33(5).
Organizzazzjonijiet barra l-Komunità 
għandhom jirreferu wkoll għar-rekwiżiti 
ġuridiċi tal-ambjent applikabbli għal 
organizzazzjonijiet simili fl-Istati Membri 
fejn ikunu beħsiebhom iressqu 
applikazzjoni.

Organizzazzjonijiet u siti barra l-Komunità 
għandhom jirreferu wkoll għar-rekwiżiti 
ġuridiċi tal-ambjent applikabbli għal 
organizzazzjonijiet u siti simili fil-
Komunità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
erhalten. Das System der Organisation ist darauf gerichtet, den Rechtsvorschriften 
entsprechend zu arbeiten. Werden bei den Prüfungen des Systems keine Fehler aufgedeckt, 
kann dies und nur dies redlicherweise bestätigt werden. In der Erklärung des Gutachters in 
Anhang VII ist dies richtig formuliert. Behörden werden sich nicht zu einer 
Konformitätserklärung bereit finden können, da sie die Organisation noch weniger kennen als 
das Management oder der Umweltgutachter. 
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Emenda 55
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-organizzazzjonijiet għandhom 
jipprovdu evidenza materjali jew 
dokumentarja li turi li l-organizzazzjoni 
tikkonforma mar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli kollha relatati mal-ambjent, li 
jkunu ġew identifikati.

5. L-organizzazzjonijiet għandhom 
jipprovdu evidenza materjali jew 
dokumentarja li turi li l-organizzazzjoni 
tikkonforma mar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli kollha relatati mal-ambjent, li 
jkunu ġew identifikati u, fejn disponibbli, 
li tikkonforma mill-inqas mar-rekwiżiti 
deskritti fid-dokument BREF relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

BREF = Dokumenti ta’ Referenza tal-Aħjar Tekniki Disponibbli (Best Available Technique 
Reference Documents). Id-dokumenti ta’ referenza settorjali huma kruċjali biex l-EMAS tkun 
sistema li titlob eċċellenza li tmur lil hinn mill-approċċ ta’ sistema ta’ ġestjoni. 

Emenda 56
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-organizzazzjonijiet għandhom iħejju 
stqarrija ambjentali, skont l-Anness IV 
Parti B.

7. L-organizzazzjonijiet għandhom iħejju 
stqarrija ambjentali, skont l-Anness IV 
Parti B.

Meta dokumenti ta’ referenza settorjali kif 
imsemmija fl-Artikolu 46 ikunu 
disponibbli għas-settur speċifiku, il-
valutazzjoni tar-rendiment tal-
organizzazzjoni għandha ssir b'referenza 
għad-dokument rilevanti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti ta’ referenza li hemm provvediment għalihom fl-Artikolu 46 isarrfu 
f’burokrazija żejda. Barra minn hekk, mhumiex biss għodod, iżda prekondizzjonijiet ġenwini 
għar-reġistrazzjoni, u b’hekk ikollhom jiġu applikati b’mod li jorbot. Dan jikkostitwixxi 
impediment mhux meħtieġ għall-utenti u jnaqqas il-ħeġġa għall-parteċipazzjoni.

Emenda 57
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dokumenti ta’ referenza settorjali kif 
imsemmija fl-Artikolu 46 ikunu 
disponibbli għas-settur speċifiku, il-
valutazzjoni tar-rendiment tal-
organizzazzjoni għandha ssir b'referenza
għad-dokument rilevanti.

Meta dokumenti ta’ referenza settorjali kif 
imsemmija fl-Artikolu 46 ikunu 
disponibbli għas-settur speċifiku, l-
organizzazzjoni għandha tikkonforma
mad-dokument rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun rekwiżit li jkun hemm konformità mad-dokumenti ta’ referenza settorjali 
disponibbli. 

Emenda 58
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
għandha ssir lill-Korp Kompetenti 
determinat skont l-Artikolu 3 u għandha 
tinkludi dan li ġej:

2. L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
għandha ssir lill-Korp Kompetenti 
determinat skont l-Artikolu 3 u għandha 
tinkludi dan li ġej:

(a) id-dikjarazzjoni ambjentali vvalidata, 
f’format elettroniku;

(a) id-dikjarazzjoni ambjentali vvalidata, 
fl-oriġinal;
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(b) id-dikjarazzjoni msemmija fl-
Artikolu 24(9), iffirmata mill-verifikatur 
ambjentali li jivvalida l-istqarrija 
ambjentali;

(b) id-dikjarazzjoni msemmija fl-
Artikolu 24(9), iffirmata mill-verifikatur 
ambjentali li jivvalida l-istqarrija 
ambjentali;

(c) formola mimlija, li tinkludi mill-inqas 
it-tagħrif minimu stipulat fl-Anness VI;

(c) formola mimlija, li tinkludi mill-inqas 
it-tagħrif minimu stipulat fl-Anness VI.

(d) prova tal-ħlas tat-tariffi applikabbli. Flimkien mal-applikazzjoni, jew ftit wara 
li ssir l-applikazzjoni, l-organizzazzjoni 
għandha tgħaddi lill-Korp Kompetenti fajl 
bil-kontenut tal-istqarrija ambjental ili 
jista’ jkun ippubblikat fuq l-Internet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die zuständige Stelle benötigt für ihre Akten ein vom Umweltgutachter im Original 
unterzeichnetes Exemplar der Umwelterklärung. Dieses in elektronischer Form zu verlangen, 
hieße, die Beteiligten zur Einführung einer digitalen Signatur zu veranlassen. Dies wird in 
vielen kleinen Organisationen nicht gewollt sein. Wenn beabsichtigt ist, ein elektronisches 
Verzeichnis der Umwelterklärungen anzulegen, werden dort die graphisch aufbereiteten 
Fassungen mit zahlreichen Abbildungen etc. erwartet. Diese werden aber erst nach der 
eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.

Emenda 59
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – (d a ) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) evidenza ta’ konformità mar-rekwiżiti 
tal-Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta ssir applikazzjoni għal reġistrazzjoni jeħtieġ li jkun hemm evidenza ta’ konformità mal-
Artikolu 4.

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 18/59 AM\765244MT.doc

MT

Emenda 60
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Organizzazzjoni rreġistrata għandha, fuq 
bażi annwali:

Organizzazzjoni rreġistrata għandha, barra 
minn hekk:

(a) twettaq verifika interna tar-rendiment 
ambjentali u tal-konformità mar-rekwiżiti 
ġuridiċi applikabbli, relatati mal-ambjent, 
skont l-Anness III;

(a) twettaq verifika interna tar-rendiment 
ambjentali u tal-konformità mar-rekwiżiti 
ġuridiċi applikabbli, relatati mal-ambjent, 
skont l-Anness III;

(b) tħejji rapport dwar ir-rendiment 
ambjentali skont ir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness IV, Partijiet C u D;

(b) tħejji fuq bażi annwali rapport dwar ir-
rendiment ambjentali skont ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness IV, Partijiet C u D;

(c) tressaq ir-rapport dwar ir-rendiment 
ambjentali vvalidat lill-Korp Kompetenti;

(c) tressaq ir-rapport dwar ir-rendiment 
ambjentali vvalidat lill-Korp Kompetenti;

(d) tressaq għand il-Korp Kompetenti, 
formola mimlija li tinkludi mill-inqas it-
tagħrif minimu stipulat fl-Anness VI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li ssir verifika annwali ma taqbilx mal-Anness III, punt 4, li jipprevedi ċiċlu ta’ 
verifika f’intervalli ta’ mhux aktar minn 3 snin, li għandu jiġi stabbilit fuq bażi individwali. 
Hija burokrazija mhux meħtieġa li tintalab formola li trid tiġi sottomessa annwalment. Huwa 
biżżejjed li t-tibdil jiġi nnotifikat. Madankollu, dan ma jeħtieġx li jkun regolat speċifikament.

Emenda 61
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tħejji rapport dwar ir-rendiment 
ambjentali skont ir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness IV, Partijiet C u D,

(b) tħejji stqarrija ambjentali aġġornata 
skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness IV, 
Parti C; 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħejjija ta’ rapport dwar ir-rendiment ambjentali skont l-Anness C u D joħloq piżijiet 
amministrattiv inaċċettabbli għall-kumpaniji u ma jistax ikun appoġġjat. Il-prassi attwali ta’ 
aġġornamenti annwali tal-istqarrijiet ambjentali għandha tinżamm.

Emenda 62
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Deroga għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar Regoli għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar
1. Il-Korpi Kompetenti għandhom, fuq 
talba minn organizzazzjoni żgħira, 
jestendulha l -frekwenza triennali 
msemmija fl-Artikolu 6(1) għal ħames 
snin jew il-frekwenza annwali msemmija 
fl-Artikolu 6(2) għal sentejn, sakemm jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha:

1. Fil-każ ta’ organizzazzjonijiet żgħar, il-
frekwenza annwali msemmija fl-
Artikolu 6(2) għandha tiġi estiża għal tliet
snin, sakemm jiġu sodisfatti dawn il-
kundizzjonijiet kollha:

(a) ma jkun hemm l-ebda riskji ambjentali, (a) ma jkun hemm l-ebda riskji ambjentali 
partikolari,

(b) l-organizzazzjoni m’għandha l-ebda 
tibdiliet operattivi ppjanati rigward is-
sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha, u

(b) l-organizzazzjoni m’għandha l-ebda 
tibdiliet operattivi sinifikanti ppjanati 
rigward is-sistema ta’ ġestjoni ambjentali 
tagħha, u

(c) ma jeżistu l-ebda problemi lokali 
ambjentali sinifikanti.

(c) ma jeżistu l-ebda problemi lokali 
ambjentali sinifikanti li għalihom 
tikkontribwixxi l-organizzazzjoni.

2. Sabiex tinkiseb l-estensjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, l-organizzazzjoni 
kkonċernata għandha tressaq talba lill-
Korp Kompetenti li jkun irreġistra l-
organizzazzjoni, u għandha tagħti provi li 
l-kundizzjonijiet għad-deroga jkunu 
sodisfatti.
3. L-organizzazzjonijiet li jibbenefikaw 
minn estensjoni msemmija fil-paragrafu 
1, għal sentejn għandhom iressqu r-rapport 
dwar ir-rendiment ambjentali mhux 
ivvalidat lill-Korp Kompetenti f’kull sena 
li fiha jkunu eżentati mill-obbligu li 

3. Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom 
iressqu r-rapport dwar ir-rendiment 
ambjentali mhux ivvalidat lill-Korp 
Kompetenti kull sena.
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jivvalidaw ir-rapport tagħhom dwar ir-
rendiment ambjentali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza tal-verifika, ir-rapport dwar ir-rendiment ambjentali u l-istqarrija ambjentali fl-
iskema proposta għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar ma tistax taħdem. Il-proċedura hija 
kkumplikata u se tiġġenera spejjeż amministrattivi eċċessivi. Skema li kienet inkluża 
essenzjalment fl-ewwel regolament EMAS hija aħjar. Taħt din l-iskema, l-organizzazzjonijiet 
iż-żgħar huma eżentati mill-validazzjonijiet annwali. Minħabba li huwa l-Korp Kompetenti li 
fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedi jekk iwettaqx jew le r-reġistrazzjoni, dan ineħħi proċedura 
mhux meħtieġa.

Emenda 63
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Korpi Kompetenti għandhom, fuq 
talba minn organizzazzjoni żgħira, 
jestendulha l -frekwenza triennali 
msemmija fl-Artikolu 6(1) għal ħames 
snin jew il-frekwenza annwali msemmija 
fl-Artikolu 6(2) għal sentejn, sakemm jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha:

1. L-istqarrija ambjentali għandha tiġi 
aġġornata fuq bażi annwali u vvalidata 
mill-verifikatur ambjentali. Devjazzjoni 
mill-frekwenza annwali tal-validazzjoni 
hija permissibbli, sakemm jiġu sodisfatti 
dawn il-kundizzjonijiet kollha:

(a) ma jkun hemm l-ebda riskji ambjentali, (a) ma jkun hemm l-ebda riskji ambjentali 
sinifikanti,

(b) l-organizzazzjoni m’għandha l-ebda 
tibdiliet operattivi ppjanati rigward is-
sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha, u

(b) l-organizzazzjoni m’għandha l-ebda 
tibdiliet operattivi ppjanati rigward is-
sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha, u

(c) ma jeżistu l-ebda problemi lokali 
ambjentali sinifikanti.

(c) ma jeżistu l-ebda problemi lokali 
ambjentali sinifikanti.

2. Sabiex tinkiseb l-estensjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, l-organizzazzjoni 
kkonċernata għandha tressaq talba lill-
Korp Kompetenti li jkun irreġistra l-
organizzazzjoni, u għandha tagħti provi li 
l-kundizzjonijiet għad-deroga jkunu 
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sodisfatti.
3. L-organizzazzjonijiet li jibbenefikaw 
minn estensjoni msemmija fil-paragrafu 
1, għal sentejn għandhom iressqu r-
rapport dwar ir-rendiment ambjentali 
mhux ivvalidat lill-Korp Kompetenti f’kull 
sena li fiha jkunu eżentati mill-obbligu li 
jivvalidaw ir-rapport tagħhom dwar ir-
rendiment ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċiklu ta’ sena għandu, fil-prinċipju, jinżamm bħal fl-ISO 14001, iżda jista’ jkun hemm 
eċċezzjonijiet fil-każ ta’ SMEs taħt il-kondizzjonijiet imsemmija hawn fuq. Ebda talba mhi 
meħtieġa0għall-korp kompetenti għaliex huwa l-verifikatur ambjentali li jiddeċiedi dwar 
devjazzjoni miċ-ċiklu ta’ validazzjoni.

Emenda 64
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-organizzazzjoni m’għandha l-ebda 
tibdiliet operattivi ppjanati rigward is-
sistema ta’ ġestjoni ambjentali tagħha, u

b) l-organizzazzjoni m’għandha l-ebda
tibdiliet sostanzjali ppjanati, kif definiti fl-
Artikolu 8, u

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-obbligazzjonijiet marbuta maż-żamma tas-sistema EMAS jitolbu spejjeż amministrattivi 
kbar li huma diffiċli li jintlaħqu minn SME. Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-SMEs Ewropej 
għas-sistema, dawn l-ispejjeż għandhom jitnaqqsu fejn l-organizzazzjoni ma tippjanax li 
tagħmel tibdiliet sostanzjali lis-sistema ta’ produzzjoni tagħha u fejn m’hemmx raġuni li 
wieħed jistenna perikli ambjentali ġodda jew problemi ambjentali lokali.
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Emenda 65
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 8  paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ tibdiliet sostanzjali 
f’organizzazzjoni rreġistrata, l-
organizzazzjoni għandha twettaq analiżi 
ambjentali ta’ dawn it-tibdiliet, fosthom l-
aspetti u l-impatti ambjentali tagħhom.

1. Fejn organizzazzjoni rreġistrata 
tippjana li tintroduċi tibdiliet sostanzjali, l-
organizzazzjoni għandha twettaq analiżi 
ambjentali ta’ dawn it-tibdiliet, fosthom l-
aspetti u l-impatti ambjentali tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sistema EMAS m’għandhiex tkun ta’ ostaklu għall-iżvilupp teknoloġiku u għall-pjanijiet 
tal-produzzjoni ta’ kumpanija, iżda għandha ssegwi l-iżvilupp industrijali u tiggarantixxi l-
istandards ambjentali ta’ dan.

Emenda 66
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 8  paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-analiżi ambjentali aġġornata u l-
politika ambjentali mmodifikata tal-
organizzazzjoni għandhom jiġu vverifikati 
u vvalidati. 

3. L-analiżi ambjentali aġġornata u l-
politika ambjentali mmodifikata tal-
organizzazzjoni għandhom jiġu vverifikati 
u vvalidati wara li jsiru t-tibdiliet. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sistema EMAS m’għandhiex tkun ta’ ostaklu għall-iżvilupp teknoloġiku u għall-pjanijiet 
tal-produzzjoni ta’ kumpanija, iżda għandha ssegwi l-iżvilupp industrijali u tiggarantixxi l-
istandards ambjentali ta’ dan.
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Emenda 67
Evangelia Tzampazi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Organizzazzjoni rreġistrata għandha 
tistabbilixxi programm ta’ verifika li 
jiżgura li matul perjodu ta’ żmien ta’ mhux 
aktar minn tliet snin, l-attivitajiet kollha fl-
organizzazzjoni jkunu soġġetti għal 
verifika skont ir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness III.

1. Organizzazzjoni rreġistrata għandha 
tistabbilixxi programm ta’ verifika li 
jiżgura li matul perjodu ta’ żmien ta’ mhux 
aktar minn tliet snin, suġġett għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7, l-
attivitajiet kollha fl-organizzazzjoni jkunu 
suġġetti għal verifika skont ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness III. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li dan l-artikolu jaqbel mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 dwar l-eżenzjonijiet 
għal organizzazzjonijiet żgħar.

Emenda 68
Evangelia Tzampazi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-logo tal-EMAS stabbilit fl-Anness V 
jista’ jintuża biss mill-organizzazzjonijiet 
irreġistrati u sakemm tkun valida r-
reġistrazzjoni tagħhom biss.

1. Il-logo tal-EMAS stabbilit fl-Anness V 
għandu jintuża biss mill-
organizzazzjonijiet irreġistrati u sakemm 
tkun valida r-reġistrazzjoni tagħhom biss.

Or. el

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 24/59 AM\765244MT.doc

MT

Emenda 69
Evangelia Tzampazi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-logo tal-EMAS jista’ jintuża biss 
skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati 
fl-Anness V.

2. Il-logo tal-EMAS għandu jintuża biss 
skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati 
fl-Anness V.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li l-kliem ikun aktar speċifiku biex tiġi evitata kull possibbiltà ta’ 
interpretazzjoni ħażina.

Emenda 70
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li tagħżel hekk organizzazzjoni, 
skont l-Artikolu 3(3) bil-għan li ma 
tinkludix is-siti kollha tagħha fil-
Komunità fir-reġistrazzjoni korporattiva, 
għandha tiżgura li l-komunikazzjonijiet 
tagħha mal-pubbliku, u fl-użu tal-logo 
tal-EMAS, ikun ċar liema siti jkunu 
koperti mir-reġistrazzjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din ir-regola effettivament iġġiegħel lis-siti kollha tal-organizzazzjoni fil-Komunità li jiġu 
inklużi fl-EMAS u reġistrazzjoni korporattiva. Dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu għalhekk jiġu 
mħassra kompletament jekk tiġi adottata l-iskema ta’ reġistrazzjoni f’A.
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Emenda 71
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-logo m’għandux jintuża flimkien ma’ 
stqarrijiet komparattivi li jirrigwardaw 
attivitajiet u servizzi oħra, jew b’tali mod li 
jista’ jkun hemm konfużjoni ma’ tikketti 
ambjentali tal-prodotti.

4. Il-logo m’għandux jintuża flimkien ma’ 
stqarrijiet komparattivi li jirrigwardaw 
attivitajiet u servizzi oħra, jew b’tali mod li 
jista’ jkun hemm konfużjoni ma’ tikketti 
ambjentali tal-prodotti. B’mod partikolari, 
l-użu tal-logo fuq prodotti, l-imballaġġ 
tagħhom jew informazzjoni/reklamar tal-
prodott huwa strettament ipprojbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tista’ tiftaħ il-bieb għal għadd ta’ mezzi possibbli ta’ użu ħażin 
minħabba li l-logo jista’ jkun interpretat ħażin bħal ekotikketta. Għalhekk il-logo tal-EMAS 
għandu jkun strettament ipprojbit b’konnessjoni ma’ prodotti u reklamar. 

Emenda 72
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Il-Kummissjoni għandha taħtar korp 
kompetenti biex iwettaq il-ħidmiet li 
ġejjin:
(a) iż-żamma tar-reġistru Ewropew tal-
organizzazzjonijiet irreġistrati;
(b) it-twaqqif u l-iżvilupp ulterjuri ta’ 
pjattaforma tal-Internet għar-reġistru 
Ewropew li għandha tintuża mill-Korpi 
Kompetenti tal-Istati Membri għar-
reġistrazzjoni;
(c) ir-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjonijiet 
barra mill-Komunità u siti barra mill-
Komunità bil-kwartieri ġenerali fil-
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Komunità;
(d) it-tħejjija tal-organizzazzjoni tal-
Forum tal-Korpi Kompetenti previst fl-
Artikolu 15;
(e) it-tħejjija tal-evalwazzjoni inter pares 
prevista fl-Artikolu 16.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kordinazzjoni tal-attivitajiet tal-Korpi Kompetenti, b’mod partikolari l-iżvilupp ta’ 
pjattaforma tal-Internet uniformi, għandha tkun ċentralizzata kif inhuma l-ħidmiet ta’ 
reġistrazzjoni għal organizzazzjonijiet u siti barra l-Komunità. Dan għandu jnaqqas 
sostanzjalment l-ispejjeż ta’ reġistrazzjoni.

Emenda 73
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a. jikkunsidraw osservazzjonijiet minn 
partijiet interessati, fosthom Korpi ta’ 
Akkreditazzjoni u awtoritajiet kompetenti 
għall-infurzar, rigward organizzazzjonijiet 
applikanti u rreġistrati,

a) jikkunsidraw osservazzjonijiet minn 
partijiet interessati, fosthom Korpi ta’ 
Akkreditazzjoni u awtoritajiet kompetenti 
għall-infurzar u l-korpi rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet, rigward 
organizzazzjonijiet applikanti u rreġistrati,

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Korpi Kompetenti għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-osservazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet li huma rreġistrati jew li huma fil-proċess li jkunu rreġistrati, u għandha 
ssir dispożizzjoni għal mekkaniżmu li permezz tiegħu l-organizzazzjonijiet jistgħu 
jikkontribwixxu kollettivament għall-ġestjoni effettiva tal-iskema, sabiex ikun żgurat li l-korpi 
kompetenti joperaw b’mod ibbilanċjat.
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Emenda 74
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Korpi Kompetenti għandhom 
jistabbilixxu u jżommu reġistru tal-
organizzazzjonijiet irreġistrati fl-Istat 
Membru, inklużi d-dikjarazzjonijiet 
ambjentali jew ir-rapporti ta’ rendiment 
ambjentali tagħhom fil-format elettroniku, 
u jaġġornaw dak ir-reġistru kull xahar

2. Il-Korpi Kompetenti għandhom iżommu 
r-reġistru fir-rigward tal-
organizzazzjonijiet irreġistrati fl-Istat 
Membru, inklużi d-dikjarazzjonijiet 
ambjentali jew ir-rapporti ta’ rendiment 
ambjentali tagħhom fil-format elettroniku.

Ir-reġistru għandu jkun pubblikament 
disponibbli fuq websajt.

Ir-reġistru għandu jkun pubblikament 
disponibbli fuq websajt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistru għandu jkun standardizzat u jitneħħa r-rappurtaġġ ta’ kull xahar. Il-Ġermanja 
ilha mill-2001 iżżomm reġistru bbażat fuq l-Internet u ddeċentralizzat li huwa aġġornat fil-ħin 
reali. 

Emenda 75
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Korpi Kompetenti, ta’ kull xahar, 
għandhom jikkomunikaw it-tibdil li jsir 
fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 2 lill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistru għandu jkun standardizzat u jitneħħa r-rappurtaġġ ta’ kull xahar. Il-Ġermanja 
ilha mill-2001 iżżomm reġistru bbażat fuq l-Internet u ddeċentralizzat li huwa aġġornat fil-ħin 
reali. 
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Emenda 76
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta organizzazzjoni tapplika għal 
reġistrazzjoni, il-Korp Kompetenti għandu 
jirreġistra dik l-organizzazzjoni u jagħtiha 
numru ta’ reġistrazzjoni, jekk jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha:

2. Meta organizzazzjoni tapplika għal 
reġistrazzjoni, il-Korp Kompetenti għandu 
jirreġistra dik l-organizzazzjoni u jagħtiha 
numru ta’ reġistrazzjoni, jekk jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha:

(a) il-Korp Kompetenti jkun irċieva 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, li 
tinkludi d-dokumenti kollha msemmijaj fil-
punti (a) sa (d) tal-Artikolu 5(2);

(a) il-Korp Kompetenti jkun irċieva 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, li 
tinkludi d-dokumenti kollha msemmija fil-
punti (a) sa (d) tal-Artikolu 5(2);

(b) il-Korp Kompetenti jkun ikkontrolla li 
l-verifika u l-validazzjoni jkunu saru skont
l-obbligi stipulati fl-Artikoli 24 sa 27; u

(b) il-Korp Kompetenti ma jkollux bażi 
biex jissuspetta li l-verifika u l-
validazzjoni ma jkunux saru skont l-obbligi 
stipulati fl-Artikoli 24 sa 27; u

(c) il-Korp Kompetenti jkun issodisfa, fuq 
il-bażi ta’ provi materjali li jkun irċieva, 
inkella permezz ta' rapport pożittiv mill-
awtorità kompetenti għall-infurzar tal-
konformità ġuridika tal-organizzazzjoni.

(c) il-Korp Kompetenti m’għandux bażi 
biex jissuspetta li l-organizzazzjoni qed 
tikser id-dispożizzjonijiet ambjentali 
relevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn l- Emendi jkomplu ma’ D. Sabiex il-proċedura tkun inqas oneruża, il-Korp Kompetenti 
m’għandux itenni investigazzjonijiet intensivi, li jkunu ġa saru mill-verifikatur ambjentali jew 
il-korp ta’ reġistrazzjoni.
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Emenda 77
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk Korp Kompetenti jirċievi rapport 
tas-sorveljanza minn Korp tal-
Akkreditazzjoni li jagħti provi li l-
attivitajiet tal-verifikatur ambjentali ma 
jkunux twettqu b'mod adegwat biżżejjed 
sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament jiġu sodisfatti mill-
organizzazzjoni applikanti, huwa għandu 
jirrifjuta li jirreġistra dik l-organizzazzjoni.

5. Jekk Korp Kompetenti jirċievi rapport 
tas-sorveljanza minn Korp tal-
Akkreditazzjoni li jagħti provi li l-
attivitajiet tal-verifikatur ambjentali ma 
jkunux twettqu b’mod adegwat biżżejjed 
sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament jiġu sodisfatti mill-
organizzazzjoni applikanti, huwa għandu 
jirrifjuta li jirreġistra dik l-organizzazzjoni.
Il-Korp Kompetenti għandu jistieden lill-
organizzazzjoni biex tissottometti 
applikazzjoni ġdida għal reġistrazzjoni. Il-
Korp tal-Akkreditazzjoni għandu jwettaq 
verifika tal-attivitajiet tal-verifikatur 
ambejntali u għandu jagħti lill-verifikatur 
ambjentali konċernat opportunità li 
jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar il-materja. 
Jekk ma jagħtix spjegazzjoni sodisfaċenti, 
l-akkreditazzjoni tiegħu bħala korp ta’ 
evalwazzjoni taħt ir-Regolament (KE) Nru
xxxx/2008 għandha tiġi sospiża.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni sottomessa minn organizzazzjoni tiġi miċħuda 
minħabba li l-attivitajiet tal-verifikatur ambjentali ma twettqux b’mod adegwat biżżejjed biex 
jiġi żgurat li r-rekwiżiti tar-Regolament intlaħqu, il-Korp tal-Akkreditazzjoni għandu jistieden 
lill-organizzazzjoni biex tissottometti applikazzjoni ġdida u jwettaq investigazzjoni dwar l-
attivitajiet tal-verifikatur sabiex jiġu evitati każijiet ta’ inkompetenza jew korruzzjoni. 
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Emenda 78
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk Korp Kompetenti jirċievi rapport 
tas-sorveljanza minn Korp tal-
Akkreditazzjoni li jagħti provi li l-
attivitajiet tal-verifikatur ambjentali ma 
jkunux twettqu b'mod adegwat biżżejjed 
sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament jiġu sodisfatti mill-
organizzazzjoni rreġistrata mal-EMAS, ir-
reġistrazzjoni għandha tiġi sospiża.

2. L-istess għandu japplika jekk Korp 
Kompetenti jirċievi rapport tas-sorveljanza 
minn Korp tal-Akkreditazzjoni li jagħti 
provi li l-attivitajiet tal-verifikatur 
ambjentali ma jkunux twettqu b’mod 
adegwat biżżejjed sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jiġu 
sodisfatti mill-organizzazzjoni rreġistrata 
mal-EMAS.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li tiżgura li l-organizzazzjoni hija kapaċi tmexxi seduta kif meħtieġ 
legalment quddiem deċiżjoni avversa.

Emenda 79
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Organizzazzjoni rreġistrata 
għandha tiġi sospiża jew imħassra mir-
reġistru, kif xieraq, jekk tonqos milli 
tippreżenta lill-Korp Kompetenti, fi żmien 
xahar li jkollha tagħmel dan, kwalunkwe
mir-rekwiżiti li ġejjin:

3. Organizzazzjoni rreġistrata għandha tiġi 
sospiża jew imħassra mir-reġistru, kif 
xieraq, jekk tonqos milli tippreżenta lill-
Korp Kompetenti, fi żmien tliet xhur li 
jkollha tagħmel dan l-aġġornamenti 
vvalidati tad-dikjarazzjonijiet ambjentali, 
ir-rapport dwar ir-rendiment ambjentali, 
jew id-dikjarazzjoni ffirmata kif tissemma 
fl-Artikolu 24(9);

(a) l-aġġornamenti vvalidati tad-
dikjarazzjonijiet ambjentali, ir-rapport 
dwar ir-rendiment ambjentali, jew id-
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dikjarazzjoni ffirmata kif tissemma fl-
Artikolu 24(9)

(b) formola, li tinkludi mill-inqas it-
tagħrif minimu stipulat fl-Anness VI mill-
organizzazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza tal-Korpi Kompetenti wriet li xahar mhux biżżejjed. Jista’ jkun hemm dewmien 
li l-organizzazzjoni ma jkollhiex kontroll fuqu (mard tal-verifikatur ambjentali, ċaħda mhux 
ġustifikata tal-verifikatur ambjentali li jivvalida, eċċ.) li m’għandux immedjatament jirriżulta 
f’sospensjoni f’kull każ. Is-sottomissjoni tal-formola hija meqjusa bħala żejda.

Emenda 80
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Korp Kompetenti jista’ jiddeċiedi li 
jżomm ir-reġistrazzjoni tal-
organizzazzjoni jekk jintwera li n-nuqqas 
ta’ konformità sar b’rieda tajba u li l-
kawżi tan-nuqqas ta’ konformità nnifisha 
tneħħew.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Korp Kompetenti għandu jitħalla jżomm ir-reġistrazzjoni jekk jintwera li n-nuqqas tal-
organizzazzjoni li tikkonforma seħħ b’rieda tajba, u għalhekk bi żball, u jivverifika li l-kawża 
tan-nuqqas ta’ konformità tneħħiet.
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Emenda 81
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Forum ta’ Korpi Kompetenti mill-Istati 
Membri kollha (minn issa ’l quddiem “il-
Forum”) għandu jitwaqqaf mill-Korpi 
Kompetenti. Għandu jiltaqa' mill-inqas 
darba fis-sena fil-preżenza ta' rappreżentant 
tal-Kummissjoni.

1. Forum ta’ Korpi Kompetenti mill-Istati 
Membri kollha (minn issa ’l quddiem “il-
Forum”) għandu jitwaqqaf mill-Korpi 
Kompetenti. Għandu jiltaqa’ mill-inqas 
darba fis-sena fil-preżenza ta’
rappreżentant tal-Kummissjoni. Il-Forum 
għandu jistieden lill-korpi rappreżentanti 
tal-organizzazzjonijiet biex jipparteċipaw 
fil-Forum.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni tal-korpi rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet għandha tgħin biex is-
sistema taħdem aktar mill-qrib tal-bżonnijiet tan-negozji.

Emenda 82
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-forum għandu jorganizza 
evalwazzjoni inter pares sabiex jivvaluta l-
konformità ta’ reġistrazzjoni ta’ kull Korp 
Kompetenti ma’ dan ir-Regolament u 
sabiex jiġi żviluppat approċċ armonizzat 
għall-applikazzjoni tar-regoli marbuta mar-
reġistrazzjoni.

1. Il-forum għandu jorganizza 
evalwazzjoni inter pares sabiex jivvaluta l-
konformità ta’ reġistrazzjoni ta’ kull Korp 
Kompetenti ma’ dan ir-Regolament u 
sabiex jiġi żviluppat approċċ armonizzat 
għall-applikazzjoni tar-regoli marbuta mar-
reġistrazzjoni.

2. L-evalwazzjoni inter pares għandha ssir 
fuq bażi regolari u għallinqas darba kull 
erba’ snin. Il-Korpi Kompetenti kollha 
għandhom jieħdu sehem fl-evalwazzjoni 
inter pares.
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3. L-evalwazzjoni inter pares għandha 
tinkludi għallinqas valutazzjoni tar-regoli 
u tal-proċeduri marbuta ma':
(a) ir-reġistrazzjoni;
(b) iċ-ċaħda ta’ reġistrazzjoni;
(c) is-sospensjoni ta’ organizzazzjonijiet 
mir-reġistru msemmi fl-Artikolu 12(2);
(d) it-tneħħija ta’ organizzazzjonijiet mir-
reġistru msemmi fl-Artikolu 12(2);
(e) il-ġestjoni tar-reġistru msemmi fl-
Artikolu 12(2).
4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
proċeduri għat-twettiq tal-evalwazzjoni, 
fosthom proċeduri xierqa għall-appelli 
kontra deċiżjonijiet meħuda b’riżultat tal-
evalwazzjoni.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament għandhom jiġu adottati skont
il-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 49(3).
5. Il-Forum għandu jittrażmetti rapport 
annwali dwar l-evalwazzjoni inter pares 
lill-Kummissjoni. 

2. Il-Forum għandu jittrażmetti rapport 
annwali dwar l-evalwazzjoni inter pares 
lill-Kummissjoni. 

Dak ir-rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku.

Dak ir-rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ evalwazzjoni proposta mill-Kummissjoni hija tqila wisq. L-attivitajiet tal-
Korpi Kompetenti jistgħu jiġu kkordinati adegwatament bl-istrumenti pprovduti taħt ir-
Regolament EMAS fis-seħħ bħalissa.

Emenda 83
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-evalwazzjoni inter pares għandha 3. L-evalwazzjoni inter pares għandha 
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tinkludi għallinqas valutazzjoni tar-regoli u 
tal-proċeduri marbuta ma':

tinkludi għallinqas evalwazzjoni tar-regoli 
u tal-proċeduri u tal-opinjonijiet espressi
minn jew f’isem l-organizzazzjonijiet 
marbuta ma’:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kull problema jew suġġeriment sottomessi mill-organizzazzjonijiet dwar l-operat tas-sistema 
għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda 84
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konformità tal-organizzazzjoni mar-
rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament fir-
rigward tal-analiżi ambjentali inizjali, is-
sistema ta' ġestjoni ambjentali, il-verifika 
ambjentali u r-riżultati tagħha u d-
dikjarazzjoni ambjentali jew ir-rapport 
dwar ir-rendiment ambjentali;

(a) il-konformità tal-organizzazzjoni mar-
rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament fir-
rigward tal-analiżi ambjentali inizjali, is-
sistema ta’ ġestjoni ambjentali, il-verifika 
ambjentali u r-riżultati tagħha, id-
dikjarazzjoni ambjentali jew ir-rapport 
dwar ir-rendiment ambjentali u, fejn 
disponibbli, id-dokumenti ta’ referenza 
settorjali msemmija fl-Artikolu 46;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura konformità mar-rekwiżiti tad-dokumenti ta’ referenza settorjali.
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Emenda 85
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-verifikatur ambjentali għandu, 
f’intervalli ta’ mhux aktar minn 12-il 
xahar, jivvalida kwalunkwe informazzjoni 
aġġornata fl-istqarrija ambjentali jew ir-
rapport dwar ir-rendiment ambjentali.

2. Bla ħsara għall-Artikolu 7, il-
verifikatur ambjentali għandu, f’intervalli 
ta’ mhux aktar minn 12-il xahar, jivvalida 
kwalunkwe informazzjoni aġġornata fl-
istqarrija ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs mhumiex ikkunsidrati f’din id-dispożizzjoni. Għalhekk issir referenza għall-Art. 7 li 
jippermetti devjazzjoni mill-validazzjoni annwali għall-SMEs taħt ċerti kondizzjonijiet.

Emenda 86
Evangelia Tzampazi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-verifikatur ambjentali għandu, 
f’intervalli ta’ mhux aktar minn 12-il 
xahar, jivvalida kwalunkwe informazzjoni 
aġġornata fl-istqarrija ambjentali jew ir-
rapport dwar ir-rendiment ambjentali.

2. Il-verifikatur ambjentali għandu, 
f’intervalli ta’ mhux aktar minn 12-il 
xahar, suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 7, jivvalida kwalunkwe 
informazzjoni aġġornata fl-istqarrija 
ambjentali jew ir-rapport dwar ir-
rendiment ambjentali.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li dan l-artikolu jinġieb f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 li 
jikkonċerna eżenzjonijieti għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar.
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Emenda 87
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-inqas ħamest ijiem tax-xogħol 
qabel kull verifika fi Stat Membru, il-
verifikatur ambjentali għandu jinnotifika 
d-dettalji ta' akkreditazzjoni tiegħu u l-ħin 
u l-post tal-verifika, lill-Korp ta' 
Akkreditazzjoni responsabbli għas-
sorveljanza tal-attivitajiet tal-verifikatur 
ambjentali konċernat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan joħloq piż amministrattiv addizzjonali u mhux meħtieġ kemm għall-verifikaturi 
ambjentali u għall-korpi ta’ liċenzjar, jekk il-verifikaturi ambjentali li jwettqu l-attivitajiet 
tagħhom fl-Istati Membri fejn huma liċenzjati jkollhom jirrapportaw l-attivitajiet tagħhom 
kollha lill-korp ta’ liċenzjar rispettiv.

Emenda 88
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Talanqas ħamest ijiem tax-xogħol qabel 
ma verifikatur ambjentali, akkreditat fi 
Stat Membru, jwettaq attivitajiet ta’ 
verifika u ta’ validazzjoni fi Stat Membru 
ieħor, huwa għandu jipprovdi lill-Korp ta' 
Akkreditazzjoni tal-Istat Membru tal-aħħar 
b'notifika dwar:

1. Talanqas erba’ ġimgħat tax-xogħol 
qabel ma verifikatur ambjentali, li jikseb 
liċenzja fi Stat Membru, jwettaq attivitajiet 
ta’ verifika u ta’ validazzjoni fi Stat 
Membru ieħor, huwa għandu jipprovdi lill-
Korp ta' Liċenzjar tal-Istat Membru tal-
aħħar b’notifika dwar:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhux prattiku jew possibbli li tkun limitata n-notifikazzjoni ta’ attività fi Stat Membru ieħor 
jew pajjiż terz għal ħamest ijiem minn qabel. Ir-regolament preċedenti li kien jistipula erba’ 
ġimgħat minn qabel wera li kien prattikabbli u għandu jinżamm. Dan japplika wkoll għall-
Art. 26.

Emenda 89
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-organizzazzjoni tissodisfa r-
rekwiżiti ġuridiċi applikabbli kollha 
marbuta mal-ambjent.

(b) li m’hemm ebda evidenza ta’ nuqqas 
ta’ konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Alinjament mad-dikjarazzjoni tal-verifikatur ambjentali prevista fl-Anness VII.

Emenda 90
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-organizzazzjoni tissodisfa r-
rekwiżiti ġuridiċi applikabbli kollha 
marbuta mal-ambjent.

(b) li l-verifikatur ambjentali ma sab ebda 
indikazzjoni li l-organizzazzjoni ma 
tissodisfax r-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli 
kollha marbuta mal-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verifikatur ambjentali jista’ jikkonferma biss li ma sab ebda indikazzjoni li l-
organizzazzjoni ma tirrispettax ir-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli marbuta mal-ambjent.
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Emenda 91
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Korpi ta' Akkreditazzjoni maħtura 
mill-Istati Membri abbażi tal-Artikolu 4 
tar-Regolament (KE) Nru xxxx/2008, 
għandhom ikunu responsabbli għall-
akkreditazzjoni ta' verifikaturi ambjentali 
u s-superviżjoni tal-attivitajiet imwettqa 
minn verifikaturi ambjentali skont dan ir-
Regolament.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
għar-reġistrazzjoni u s-superviżjoni tal-
verifikaturi ambjentali. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li l-ħidmiet imsemmija 
fl-ewwel sentenza jitwettqu kollha jew 
parzjalment minn korp tal-akkreditazzjoni 
nazzjonali skont it-tifsira u f’konformità
mar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligazzjoni li din il-ħidma tiġi fdata lill-korp tal-akkreditazzjoni nazzjonali tidħol fuq id-
drittijiet tal-Istati Membri rigward l-organizzazzjoni amministrattiva. L-allokazzjoni tal-
ħidmiet f’individwi li jakkreditaw tmur lil hinn mill-ambitu tar-Regolament (KE) 765/2008.

Emenda 92
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
1. Il-Korpi ta' Akkreditazzjoni maħtura 
mill-Istati Membri abbażi tal-Artikolu 4 
tar-Regolament (KE) Nru xxxx/2008, 
għandhom ikunu responsabbli għall-
akkreditazzjoni ta' verifikaturi ambjentali 
u s-superviżjoni tal-attivitajiet imwettqa 
minn verifikaturi ambjentali skont dan ir-
Regolament.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
biex joħroġ liċenzji lill-verifikaturi 
ambjentali u jkun responsabbli mis-
superviżjoni ta’ dawn il-persuni jew 
organizzazzjonijiet, f’konformità mal-
Artikolu 2 punt (26). Dan il-korp għandu 
jaqdi l-funzjonijiet tiegħu b’mod newtrali 
u indipendenti.

2. Il-Korpi ta' Akkreditazzjoni għandhom 
jivvalutaw il-kompetenza tal-verifikaturi 
ambjentali fid-dawl tal-elementi stipulati 
fl-Artikoli 19, 20 u 21 rilevanti għall-

2. Il-Korpi ta’ Liċenzjar għandhom 
jivvalutaw il-kompetenza tal-verifikaturi 
ambjentali fid-dawl tal-elementi stipulati 
fl-Artikoli 19, 20 u 21 rilevanti għall-
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ambitu tal-akkreditazzjoni mitluba. ambitu tal-liċenzja mitluba.
3. L-ambitu tal-akkreditazzjoni tal-
verifikaturi ambjentali għandu jiġi 
determinat skont il-klassifika tal-attivitajiet 
ekonomiċi stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 1893/2006. Dan l-ambitu għandu jkun 
limitat mill-kompetenza tal-verifikatur 
ambjentali u, fejn xieraq għandu jqis id-
daqs u l-kumplessità tal-attività.

3. L-ambitu tal-liċenzja tal-verifikaturi 
ambjentali għandu jiġi determinat skont il-
klassifika tal-attivitajiet ekonomiċi stipulati 
fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006. Dan 
l-ambitu għandu jkun limitat mill-
kompetenza tal-verifikatur ambjentali u, 
fejn xieraq għandu jqis id-daqs u l-
kumplessità tal-attività.

4. Il-Korpi ta' Akkreditazzjoni għandhom 
jistabbilixxu proċeduri xierqa dwar l-
akkreditazzjoni, iċ-ċaħda tal-
akkreditazzjoni, is-sospensjoni u t-tħassir 
tal-akkreditazzjoni tal-verifikaturi 
ambjentali u dwar is-superviżjoni tal-
verifikaturi ambjentali.

4. Il-Korpi ta’ Liċenzjar għandhom 
jistabbilixxu proċeduri xierqa dwar l-
akkreditazzjoni, iċ-ċaħda tal-
akkreditazzjoni, is-sospensjoni u t-tħassir 
tal-akkreditazzjoni tal-verifikaturi 
ambjentali u dwar is-superviżjoni tal-
verifikaturi ambjentali.

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu 
mekkaniżmi biex jitqiesu l-
osservazzjonijiet minn partijiet 
ikkonċernati, fosthom il-Korpi Kompetenti, 
fir-rigward tal-applikanti u tal-verifikaturi 
ambjentali akkreditati.

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu 
mekkaniżmi biex jitqiesu l-
osservazzjonijiet minn partijiet 
ikkonċernati, fosthom il-Korpi Kompetenti, 
fir-rigward tal-applikanti u tal-verifikaturi 
ambjentali liċenzjati.

5. Fil-każ taċ-ċaħda ta’ akkreditazzjoni, il-
Korp ta’ Akkreditazzjoni għandu jinforma 
lill-verifikatur ambjentali dwar ir-raġunijiet 
għad-deċiżjoni.

5. Fil-każ taċ-ċaħda ta’ liċenzja, il-Korp 
ta’ liċenzjar għandu jinforma lill-
verifikatur ambjentali dwar ir-raġunijiet 
għad-deċiżjoni.

6. Il-Korpi ta’ Akkreditazzjoni għandhom 
jistabbilixxu, jirrevedu u jaġġornaw lista 
ta’ verifikaturi ambjentali u l-ambitu tal-
akkreditazzjoni tagħhom fl-Istati Membri 
tagħhom u kull xahar għandhom 
jikkomunikaw it-tibdil f'din il-lista lill-
Kummissjoni u lill-Korp Kompetenti tal-
Istat Membru li fih ikun jinsab il-Korp ta’ 
Akkreditazzjoni.

6. Il-Korpi ta’ Liċenzjar għandhom 
jistabbilixxu, jirrevedu u jaġġornaw lista 
ta’ verifikaturi ambjentali u l-ambitu tal-
liċenzja tagħhom fl-Istati Membri tagħhom 
u kull xahar għandhom jikkomunikaw it-
tibdil f'din il-lista lill-Kummissjoni u lill-
Korp Kompetenti tal-Istat Membru li fih 
ikun jinsab il-Korp ta’ Liċenzjar.

7. Fil-kuntest tar-regoli u l-proċeduri li 
jirrigwardaw il-monitoraġġ tal-attivitajiet 
kif stipulati fl-Artikolu 5(3) tar-
Regolament (KE) Nru xxxx/2008, Korp 
ta’ Akkreditazzjoni għandu jħejji rapport 
ta’ superviżjoni fil-każ li jiddeċiedi hekk, 
wara l-konsultazzjoni mal-verifikatur 
ambjentali konċernat, wieħed minn dawn 
li ġejjin:

7. Il-Korp ta’ Liċenzjar għandu jħejji 
rapport ta’ superviżjoni fil-każ li jiddeċiedi 
hekk, wara l-konsultazzjoni mal-verifikatur 
ambjentali konċernat

(a) li l-attivitajiet tal-verifikatur ambjentali 
ma twettqux b’mod tajjeb biżżejjed sabiex 
jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-

(a) li l-attivitajiet tal-verifikatur ambjentali 
ma twettqux b’mod tajjeb biżżejjed sabiex 
jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-
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Regolament jiġu sodisfatti mill-
organizzazzjoni;

Regolament jiġu sodisfatti mill-
organizzazzjoni;

(b) li l-verifika u l-validazzjoni mill-
verifikatur ambjentali twettqu bi ksur ta’ 
rekwiżit wieħed jew aktar ta’ dan ir-
Regolament.

(b) li l-verifika u l-validazzjoni mill-
verifikatur ambjentali twettqu bi ksur ta’ 
rekwiżit wieħed jew aktar ta’ dan ir-
Regolament.

Dan ir-rapport għandu jiġi trażmess lill-
Korp Kompetenti fl-Istat Membru fejn l-
organizzazzjoni tkun irreġistrata jew 
inkella tapplika għar-reġistrazzjoni, u jekk 
applikabbli, lill-Korp ta’ Akkreditazzjoni li 
jkun ħareġ l-akkreditazzjoni.

Dan ir-rapport għandu jiġi trażmess lill-
Korp Kompetenti fl-Istat Membru fejn l-
organizzazzjoni tkun irreġistrata jew 
inkella tapplika għar-reġistrazzjoni, u jekk 
applikabbli, lill-Korp ta’ Liċenzjar li jkun 
ħareġ il-liċenzja

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liċenzjar ta’ verifikaturi ambjentali huwa meqjus bħala l-għoti ta’ liċenzja professjonali li 
tista’ tiġi mqabbla mal-liċenzjar ta’ inġinier ċivili jew ta’ awditur finanzjarju, it-terminu 
Korp ta’ Akkreditazzjoni għandu jiġi ssostitwit minn Korp ta’ Liċenzjar.

Emenda 93
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu 
mekkaniżmi biex jitqiesu l-
osservazzjonijiet minn partijiet 
ikkonċernati, fosthom il-Korpi Kompetenti, 
fir-rigward tal-applikanti u tal-verifikaturi 
ambjentali akkreditati.

Dawk il-proċeduri għandhom jinkludu 
mekkaniżmi biex jitqiesu l-
osservazzjonijiet minn partijiet konċernati, 
fosthom il-Korpi Kompetenti u l-korpi 
rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet, fir-
rigward tal-applikanti u tal-verifikaturi 
ambjentali akkreditati.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu kkunsidrati l-opinjonijiet espressi mill-korpi rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet meta jiġu stabbiliti l-proċeduri għall-akkreditazzjoni, iċ-ċaħda ta’ 
akkreditazzjoni u s-sospensjoni ta’ verifikaturi.
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Emenda 94
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qafas tal-korp rikonoxxut fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru xxxx/2008, il-Korpi ta’ 
Akkreditazzoni mill-Istati Membri kollha 
għandhom jiltaqgħu għallinqas darba fis-
sena fil-preżenza ta’ rappreżentant mill-
Kummissjoni (minn issa ‘l quddiem, 
“laqgħa tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni”).

1. Fil-qafas tal-korp rikonoxxut fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru xxxx/2008, il-Korpi ta’ 
Akkreditazzoni mill-Istati Membri kollha 
għandhom jiltaqgħu għallinqas darba fis-
sena fil-preżenza ta’ rappreżentant mill-
Kummissjoni (minn issa ’l quddiem, 
“laqgħa tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni”). Il-
laqgħa tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni 
għandha tistieden lill-korpi rappreżentanti 
tal-organizzazzjonijiet biex jieħdu sehem 
fil-laqgħa.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-laqgħa tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni għandha tkun kapaċi tibbenefika mill-osservazzjonijiet 
tal-organizzazzjonijiet li huma rreġistrati jew fil-proċess li jiġu rreġistrati sabiex ikun żgurat 
li jeżisti mekkaniżmu li permezz tiegħu l-organizzazzjonijiet jistgħu jikkontribwixxu 
kollettivament għat-tħaddim effettiv tal-iskema, bl-għan li tkun iggarantita operazzjoni 
bilanċjata tal-Korpi ta’ Akkreditazzjoni.

Emenda 95
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-evalwazzjoni inter pares fir-rigward 
tal-akkreditazzjoni tal-verifikaturi 
ambjentali skont dan ir-Regolament, li 
għandha tiġi organizzata mill-korp 
imsemmi fl-Artikolu 30(1) skont l-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) 
Nru xxxx/2008, għandha tinkludi 

1. L-evalwazzjoni inter pares fir-rigward 
tal-akkreditazzjoni tal-verifikaturi 
ambjentali skont dan ir-Regolament, li 
għandha tiġi organizzata mill-korp 
imsemmi fl-Artikolu 30(1) skont l-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) 
Nru xxxx/2008, għandha tinkludi 
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għallinqas valutazzjoni tar-regoli u l-
proċeduri marbuta ma’:

għallinqas evalwazzjoni tar-regoli u l-
proċeduri u tal-opinjonijiet espressi minn 
jew f’isem l-organizzazzjonijiet marbuta 
ma’:

Or. it

Emenda 96
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw pjan 
ta’ promozzjoni, li jkun jinkludi l-
għanijiet, l-azzjonijiet u l-inizjattivi għall-
promozzjoni ġenerali tal-EMAS u sabiex 
iħeġġu lill-organizzazzjonijiet biex 
jipparteċipaw fl-EMAS.

L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-
azzjonijiet u l-inizjattivi għall-promozzjoni 
ġenerali tal-EMAS u sabiex iħeġġu lill-
organizzazzjonijiet biex jipparteċipaw fl-
EMAS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ miżuri mandatorji għall-promozzjoni tal-EMAS fl-IM ma tistax tiġi 
aċċettata. L-Istati Membri jistgħu biss jippromwovu l-istrument tal-EMAS skont ir-riżorsi 
finanzjarji disponibbli.

Emenda 97
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iwettqu 
attivitajiet ta’ promozzjoni għall-EMAS, 
inklużi: 

L-Istati Membri għandhom iwettqu 
attivitajiet ta’ promozzjoni għall-EMAS, 
inklużi:

(1) il-promozzjoni tal-iskambju tal- (1) il-promozzjoni tal-iskambju tal-
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għarfien u l-aqwa prassi dwar l-EMAS fost 
il-partijiet kollha konċernati;

għarfien u l-aqwa prassi dwar l-EMAS fost 
il-partijiet kollha konċernati;

(2) jiżviluppaw għodod effettivi għall-
promozzjoni tal-EMAS u jaqsmuhom mal-
organizzazzjonijiet;

(2) jiżviluppaw għodod effettivi u 
jaqsmuhom mal-organizzazzjonijiet biex 
jinkisbu u jikkomunikaw livelli ta’ 
eċċellenza fir-rendiment ambjentali;

(3) jipprovdu appoġġ tekniku lill-
organizzazzjonijiet rigward id-definizzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-attivitajiet 
tagħhom ta’ kummerċjalizzazzjoni;

(3) jipprovdu appoġġ tekniku lill-
organizzazzjonijiet biex jinkisbu livelli ta’ 
eċċellenza fir-rendiment ambjentali; 

(4) jinkoraġġixxu sħubiji fost l-
organizzazzjonijiet għall-promozzjoni tal-
EMAS.

(4) jinkoraġġixxu sħubiji fost l-
organizzazzjonijiet għall-promozzjoni tal-
EMAS;
(4a) l-evalwazzjoni tar-rendiment 
ambjentali tal-organizzazzjonijiet 
irreġistrati mal-EMAS meta mqabbla ma’ 
organizzazzjonijiet mhux irreġistrati bl-
użu ta’ indikaturi u punti ta’ referenza 
komparabbli xierqa;
(4b) il-premjazzjoni lill-organizzazzjonijiet 
b’rendiment ambjentali eċċellenti bl-użu
ta’ indikaturi u punti ta’ referenza 
komparabbli u skemi ta’ klassifikazzjoni 
xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EMAS għandha tintuża bħala strument biex jissaħħaħ ir-rendiment ambjentali u biex tiġi 
pprovduta evidenza għal dan ir-rendiment. 

Emenda 98
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, partikolarment dik dwar il-
kompetizzjoni, dik fiskali, u dik dwar l-
għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri, fejn 
xieraq, għandhom jieħdu miżuri li 
jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni jew iż-żamma 

Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni Komunitarja, 
partikolarment dik dwar il-kompetizzjoni, 
dik fiskali, u dik dwar l-għajnuna mill-
Istat, l-Istati Membri, fejn xieraq, 
għandhom jieħdu miżuri li jippremjaw 
organizzazzjonijiet irreġistrati mal-EMAS
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tar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet fl-
EMAS. Dawk il-miżuri għandhom 
jittieħdu, fi kwalunkwe waħda miż-żewġ 
forom li ġejjin:

sakemm dawn huma kapaċi juru 
rendiment ambjentali ogħla mill-medja u 
aħjar b’mod sinifikanti mir-rekwiżiti 
ġuridiċi applikabbli jew titjib sinifikanti 
fir-rendiment u jikkonformaw, fejn 
disponibbli, mal-livelli ta’ eċċellenza 
definiti fid-dokumenti ta’ referenza 
settorjali. Il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa dokument ta’ gwida biex jiġi 
vverifikat dan ir-rekwiżit. Din il-miżura, 
imfassla biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah, għandha tiġi adottata fil-
proċedura bi skrutinju stipulat fl-Artikolu
49(3).

(a) għajnuna regolatorja, sabiex l-
organizzazzjoni rreġistrata fl-EMAS 
titqies bħala konformi ma’ ċerti rekwiżiti 
ġuridiċi marbuta mal-ambjent li jkunu 
stabbiliti fi strumenti ġuridiċi oħra, 
identifikati mill-awtoritajiet kompetenti;
(b) regolazzjoni aħjar, li permezz tagħha 
strumenti ġuridiċi oħra jkunu 
mmodifikati sabiex il-piżijiet fuq l-
organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fl-
EMAS jitneħħew, jitnaqqsu jew jiġu 
ssimplifikati bil-għan li jitrawwem l-
operat effiċjenti tas-swieq u jiżdied il-livell 
ta’ kompetittività.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reġistrazzjoni sempliċi mal-EMAS m’għandhiex tiġi mogħtija. Kull inċentiv jew premju 
għandu jkun marbut ma’ rendiment u kisbiet li jistgħu jitkejlu u jiġu vverifikati. Għalhekk 
huwa meħtieġ dokument ta’ gwida.
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Emenda 99
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Artikolu 42 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw 
fuq bażi annwali lill-Kummissjoni bil-
miżuri meħuda skont dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw 
kull ħames snin lill-Kummissjoni bil-
miżuri meħuda skont dan ir-Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Obbligu ta’ rapport annwali joħloq piż amministrattiv kbir fuq l-Istati Membri.

Emenda 100
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) database ta’ dikjarazzjonijiet 
ambjentali u ta’ rapporti dwar ir-
rendiment ambjentali fil-format 
elettroniku

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-database propost joħloq xogħol addizzjonali għall-Istati Membri u mhux finanzjarjament 
vijabbli. Barra minn hekk jista’ jkun ta’ theddida għall-intrapriżi żgħar li jibżgħu mill-
kompetituri tagħhom.
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Emenda 101
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
dwar il-kuntratti pubbliċi, il-Kummissjoni 
u istituzzjonijiet u korpi Komunitarji oħra 
għandhom, fejn xieraq, jirreferu għall-
EMAS jew sistemi ta' ġestjoni ambjentali 
ekwivalenti bħala kundizzjonijiet ta' 
rendiment fil-kuntratti għax-xogħlijiet u l-
forniment tas-servizzi.

Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
dwar il-kuntratti pubbliċi, il-Kummissjoni 
u istituzzjonijiet u korpi Komunitarji oħra 
għandhom, fejn xieraq, jirreferu għall-
EMAS bħala kundizzjonijiet ta’ rendiment 
fil-kuntratti għax-xogħlijiet u l-forniment 
tas-servizzi sakemm l-organizzazzjoni 
rreġistrata mal-EMAS hija kapaċi turi 
rendiment ambjentali ogħla mill-medja u 
aħjar b’mod sinifikanti mir-rekwiżiti 
ġuridiċi applikabbli jew titjib sinifikanti 
fir-rendiment u tikkonforma, fejn 
disponibbli, mal-livelli ta’ eċċellenza 
definiti fid-dokumenti ta’ referenza 
settorjali. Id-dokument ta’ gwida żviluppat 
mill-Kummissjoni msemmi fl-Artikolu 39 
għandu jintuża għal dan il-għan. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reġistrazzjoni sempliċi mal-EMAS m’għandhiex tiġi mogħtija. Kull inċentiv jew premju 
għandu jkun marbut ma’ rendiment u kisbiet li jistgħu jitkejlu u jiġu vverifikati. Għalhekk 
huwa meħtieġ dokument ta’ gwida.

Emenda 102
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri u 
partijiet interessati oħra dwar l-aqwa 

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
dokumenti ta’ referenza (sub)settorjali, li 
jinkludu l-indikaturi dwar l-aqwa prassi, ir-
rekwiżiti ta’ rendiment ambjentali minimi 
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prassi fil-ġestjoni ambjentali għas-setturi 
rilevanti, sabiex jiġu żviluppati dokumenti 
ta’ referenza settorjali, li jinkludu l-
indikaturi dwar l-aqwa prassi ta’ ġestjoni 
ambjentali u ta’ rendiment ambjentali għal 
setturi speċifiċi.

li jmorru lil hinn sew mill-minimu 
ġuridiku, l-indikaturi ta’ rendiment 
ambjentali, il-punti ta’ referenza tal-
eċċellenza u s-sistemi ta’ klassifikazzjoni 
li jidentifikaw il-livelli ta’ rendiment.

Fit-tħejjija ta’ abbozz ta’ dokument ta’ 
referenza (sub)settorjali il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra l-prijoritajiet 
ambjentali tal-Komunita, is-sinifikat 
relattiv tal-piżijiet ambjentali kkawżati 
minn organizzazzjonijiet ta’ (sub)settur 
tal-ekonomija, leġiżlazzjoni ambjentali 
eżistenti u leġiżlazzjoni li qed titħejja, 
dokumenti BREF, kriterji għall-
ekotikketta, punti ta’ referenza tal-
industrija, programmi biex itemmu l-użu 
ta’ kimiki, aspetti ambjentali identifikati 
fl-Anness I għal dan ir-Regolament u 
riċerka speċifika dwar indikaturi 
korporattivi mibdija mill-Kummissjoni.
Wara li tkun ikkonsultat lill-partijiet 
interessati kollha fis-settur u s-subsettur 
inkwistjoni bħall-industrija, it-trejdunjins, 
in-negozjanti, il-bejjiegħa bl-imnut, l-
importaturi, il-gruppi ta’ protezzjoni 
ambjentali u l-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur, il-Kummissjoni għandha sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2010 
tistabbilixxi pjan ta’ ħidma li għandu 
jkun pubblikament disponibbli. Il-pjan ta’ 
ħidma għandu jistipula għat-tliet snin ta’ 
wara lista indikattiva tas-setturi u s-
subsetturi li jkunu meqjusa bħala 
prijoritajiet għall-adozzjoni tad-
dokumenti ta’ referenza settorjali li 
għandhom jibdew bihom u jridu jitlestew 
għas-setturi kollha. Il-pjan ta’ ħidma 
għandu jiġi emendat perjodikament mill-
Kummissjoni wara konsultazzjoni tal-
partijiet interessati relevanti kollha.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolamen, billi jissupplementawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 49(3). 

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 49(3). 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli sodi speċifiċi għas-settur għandhom jiġu stabbiliti fuq il-prijoritajiet ambjentali tal-
Komunità. Id-dokumenti ta’ referenza settorjali għandhom jinkludu - minbarra l-indikaturi 
ambjentali komparabbli – punti ta’ referenza u sistemi ta’ klassifikazzjoni. Se jkun meħtieġ li 
jiġu stabbiliti dokumenti għas-suddiviżjonijiet ta’ settur. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
pjanijiet ta’ ħidma għal dan sabiex tkun żgurata allokazzjoni effiċjenti ta’ riżorsi u 
prijoritizzazzjoni tas-setturi, kif diġà sar taħt id-Direttiva tal-Ekodisinn ta’ Prodotti li jużaw l-
enerġija.

Emenda 103
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri u 
partijiet interessati oħra dwar l-aqwa prassi 
fil-ġestjoni ambjentali għas-setturi 
rilevanti, sabiex jiġu żviluppati dokumenti 
ta’ referenza settorjali, li jinkludu l-
indikaturi dwar l-aqwa prassi ta’ ġestjoni 
ambjentali u ta’ rendiment ambjentali għal 
setturi speċifiċi

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri u 
partijiet interessati oħra dwar l-aqwa prassi 
fil-ġestjoni ambjentali għas-setturi 
rilevanti, sabiex jiġu żviluppati dokumenti 
ta’ referenza settorjali, li jinkludu l-
indikaturi dwar l-aqwa prassi ta’ ġestjoni 
ambjentali u ta’ rendiment ambjentali għal 
setturi speċifiċi. L-użu ta’ dawn id-
dokumenti u indikaturi mhuwiex 
obbligatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu m’għandux jorbot għaliex dan joħloq xogħol kbir ħafna għall-kumpaniji speċjalment 
SMEs li jikkawża li għadd minnhom jirrinunzjaw.
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Emenda 104
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness II – punt B.3 – Involviment tal-impjegati – kolonna 2 – parti B – paragrafu 3 –
paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B'żieda ma’ dawn ir-rekwiżiti l-
impjegati għandhom ikunu involuti fil-
proċess immirat sabiex itejjeb 
kontinwament it-twettiq tar-rendiment 
ambjentali tal-organizzazzjoni permezz ta’:

(3) B’żieda ma’ dawn ir-rekwiżiti l-
impjegati għandhom, skont ir-rwoli u r-
responsabiltajiet tagħhom ikunu involuti 
fil-proċess immirat sabiex itejjeb 
kontinwament it-twettiq tar-rendiment 
ambjentali tal-organizzazzjoni permezz ta’:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ involviment tal-impjegati, kif deskritt hawn fuq, għandu jkun konformi mad-
dmirijiet u r-responsabiltajiet tagħhom.

Emenda 105
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti B – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sommarju tad-dejta disponibbli dwar ir-
rendiment tal-organizzazzjoni f'kuntrast 
mal-għanijiet u l-miri marbuta mal-impatti 
ambjentali sinifikanti tagħha. Ir-rappurtar 
għandu jsir fuq l-indikaturi ewlenin u fuq 
indikaturi ambjentali eżistenti rilevanti 
oħra kif jissemmew fit-Taqsima D.

(e) sommarju tad-dejta disponibbli dwar ir-
rendiment tal-organizzazzjoni f'kuntrast 
mal-għanijiet u l-miri marbuta mal-impatti 
ambjentali sinifikanti tagħha. Ir-rappurtar 
għandu jsir fuq l-indikaturi speċifiċi għas-
(sub)settur, punti ta’ referenza u skemi ta’ 
klassifikazzjoni kif jissemmew fit-Taqsima 
D.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi ewlenin proposti ma jippermettux paraguni ta’ rendiment bejn il-kumpaniji. 
Dejta ambjentali mingħajr punti ta’ referenza u sistemi ta’ klassifikazzjoni huma ta’ użu 
limitat għaliex huwa diffiċli ħafna li tevalwa jekk ir-rendiment ta’ organizzazzjoni hux tajjeb 
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jew ħażin. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti indikaturi għas-suddiviżjonijiet ta’ settur.

Emenda 106
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti B – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fatturi oħra li jirrigwardaw ir-rendiment 
ambjentali inkluż ir-rendiment f'kuntrast 
mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi rigward l-
impatti ambjentali sinifikanti tagħhom;

(f) fatturi oħra li jirrigwardaw ir-rendiment 
ambjentali inkluż ir-rendiment f'kuntrast 
mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u, fejn 
possibbli, dejta dwar rendiment imkejla 
f’kuntrast mal-valuri limiti ġuridiċi 
rigward l-impatti ambjentali sinifikanti 
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn hemm limiti ġuridiċi dawn għandhom jintużaw bħala punt ta’ referenza u dejta mkejla 
għandha tiġi ppreżentata biex turi sa fejn ir-rendiment tal-organizzazzjoni huwa aħjar mill-
minimu ġuridiku (eż. il-valur tal-emissjoni ta’ pollutant kontra l-massimu ġuridiku tiegħu).

Emenda 107
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti B – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli marbuta mal-ambjent u 
evidenza ta’ konformità ma’ dawn ir-
rekwiżiti;

(g) deskrizzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli marbuta mal-ambjent, BAT kif 
deskritt fid-dokument BREF relevanti 
fejn disponibbli, rekwiżiti minimi ta’ 
rendiment ambjentali, l-aħjar prassi u 
punti ta’ referenza ta’ eċċellenza kif 
stipulati taħt it-taqsima D u evidenza ta’ 
konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti kif ukoll 
kwalunkwe każ ta’ nuqqas ta’ konformità 
u penali;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dimensjoni tar-rendiment tad-dikjarazzjoni ambjentali trid tiġi msaħħa. Huwa wkoll 
essenzjali li jsir magħruf il-ksur ġuridiku kollu relatat mal-ambjent fil-perjodu ta’ rappurtar.

Emenda 108
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Anness IV – parti C

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C. Rapport dwar ir-rendiment ambjentali C. Dikjarazzjoni ambjentali

Ir-rapport dwar ir-rendiment ambjentali 
għandu jkun fih għallinqas l-elementi li 
ġejjin u għandu jissodisfa dawn ir-
rekwiżiti minimi:

Id-dikjarazzjoni ambjentali aġġornata
għandha tikkonsisti minn aġġornament 
tad-dikjarazzjoni ambjentali.

(a) sommarju tad-dejta disponibbli dwar 
ir-rendiment tal-organizzazzjoni 
f'kuntrast mal-għanijiet u l-miri marbuta 
mal-impatti ambjentali sinifikanti tagħha. 
Ir-rappurtar għandu jsir fuq l-indikaturi 
ewlenin u fuq indikaturi ambjentali 
eżistenti rilevanti oħra kif jissemmew fit-
Taqsima D.

Id-dikjarazzjoni ambjentali għandha 
tinkludi l-isem u n-numru ta’ 
akkreditazzjoni tal-verifikatur ambjentali 
u d-data tal-validazzjoni.

(b) fatturi oħra li jirrigwardaw ir-
rendiment ambjentali inkluż ir-rendiment 
f'kuntrast mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi 
rigward l-impatti ambjentali sinifikanti 
tagħhom;
(c) deskrizzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli marbuta mal-ambjent u 
evidenza ta’ konformità ma’ dawn ir-
rekwiżiti;
(d) l-isem u n-numru tal-akkreditazzjoni 
tal-verifikatur ambjentali u d-data tal-
validazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tħejjija ta’ rapport dwar ir-rendiment ambjentali (skont l-Anness C u D) toħloq piżijiet 
amministrattivi inaċettabbli fuq il-kumpaniji u ma jistax jiġi appoġġjat. Dan imur kontra l-
isforzi kollha tal-UE biex tissimplifika l-EMAS u biex iżżid in-numru tal-parteċipanti fl-
EMAS. Il-prassi attwali tal-aġġornamenti annwali tad-dikjarazzjonijiet ambjentali għandha 
tinżamm.

Emenda 109
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti C – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sommarju tad-dejta disponibbli dwar ir-
rendiment tal-organizzazzjoni f'kuntrast 
mal-għanijiet u l-miri marbuta mal-impatti 
ambjentali sinifikanti tagħha. Ir-rappurtar 
għandu jsir fuq l-indikaturi ewlenin u fuq 
indikaturi ambjentali eżistenti rilevanti 
oħra kif jissemmew fit-Taqsima D.

(a) sommarju tad-dejta disponibbli dwar ir-
rendiment tal-organizzazzjoni f'kuntrast 
mal-għanijiet u l-miri marbuta mal-impatti 
ambjentali sinifikanti tagħha. Ir-rappurtar 
għandu jsir fuq l-indikaturi (sub)settorjali 
speċifiċi u punti ta’ referenza u skemi ta’ 
klassifikazzjoni kif jissemmew fit-Taqsima 
D.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi ewlenin proposti ma jippermettux paraguni ta’ rendiment bejn il-kumpaniji. 
Dejta ambjentali mingħajr punti ta’ referenza u sistemi ta’ klassifikazzjoni huma ta’ użu 
limitat għaliex huwa diffiċli ħafna li tevalwa jekk ir-rendiment ta’ organizzazzjoni hux tajjeb 
jew ħażin. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti indikaturi għas-suddiviżjonijiet ta’ settur.

Emenda 110
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti C – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fatturi oħra li jirrigwardaw ir-rendiment 
ambjentali inkluż ir-rendiment f'kuntrast 

(b) fatturi oħra li jirrigwardaw ir-rendiment 
ambjentali inkluż ir-rendiment f'kuntrast 
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mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi rigward l-
impatti ambjentali sinifikanti tagħhom;

mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u dejta ta’ 
rendiment imkejla ma’ valuri limiti 
ġuridiċi rigward l-impatti ambjentali 
sinifikanti tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn hemm limiti ġuridiċi dawn għandhom jintużaw bħala punt ta’ referenza u dejta mkejla 
għandha tiġi ppreżentata biex turi sa fejn ir-rendiment tal-organizzazzjoni huwa aħjar mill-
minimu ġuridiku (eż. il-valur tal-emissjoni ta’ pollutant kontra l-massimu ġuridiku tiegħu).

Emenda 111
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti C – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) deskrizzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli marbuta mal-ambjent u 
evidenza ta’ konformità ma’ dawn ir-
rekwiżiti;

(c) deskrizzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli marbuta mal-ambjent, BAT kif 
deskritt fid-dokument BREF relevanti 
fejn disponibbli, rekwiżiti minimi ta’ 
rendiment ambjentali, l-aħjar prassi u 
punti ta’ referenza ta’ eċċellenza kif 
stipulati taħt it-taqsima D u evidenza ta’ 
konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti kif ukoll 
kwalunkwe każ ta’ nuqqas ta’ konformità 
u penali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dimensjoni tar-rendiment tad-dikjarazzjoni ambjentali trid tiġi msaħħa. Huwa wkoll 
essenzjali li jsir magħruf il-ksur ġuridiku kollu relatat mal-ambjent fil-perjodu ta’ rappurtar.
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Emenda 112
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Anness IV – parti D

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti D tal-Anness IV imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iżid sostanzjalment l-ispejjeż u x-xogħol għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar. Dan ikun 
partikolarment ta’ ħsara fi żmien meta l-kumpaniji żgħar ikollhom problemi ta’ fluss ta’ 
kontanti. Barra minn hekk, dan imur kontra l-isforzi kollha tal-UE biex tissimplifika l-EMAS 
u biex iżżid in-numru tal-parteċipanti fl-EMAS. Dan jista’ wkoll jiskoraġġixxi 
organizzazzjonijiet eżistenti milli jibqgħu mal-EMAS. 

Emenda 113
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti D – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. Indikaturi ewlenin u indikaturi 
ambjentali rilevanti eżistenti oħra

D. Indikaturi ewlenin speċifiċi għas-
(sub)settur u indikaturi ambjentali rilevanti 
eżistenti oħra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi ewlenin proposti ma jippermettux paraguni ta’ rendiment bejn il-kumpaniji. 
Dejta ambjentali mingħajr punti ta’ referenza u sistemi ta’ klassifikazzjoni huma ta’ użu 
limitat għaliex huwa diffiċli ħafna li tevalwa jekk ir-rendiment ta’ organizzazzjoni hux tajjeb
jew ħażin. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti indikaturi għas-suddiviżjonijiet ta’ settur.
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Emenda 114
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti D – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet għandhom 
jirrappurtaw, kemm fid-dikjarazzjoni 
ambjentali, kif ukoll fir-rapport dwar ir-
rendiment ambjentali, dwar l-indikaturi 
ewlenin, sa fejn dawn jirrigwardaw l-
aspetti ambjentali diretti tal-
organizzazzjoni u indikaturi ambjentali 
rilevanti oħra kif jissemmew hawn taħt.

L-organizzazzjonijiet għandhom 
jirrappurtaw, kemm fid-dikjarazzjoni 
ambjentali, kif ukoll fir-rapport dwar ir-
rendiment ambjentali, dwar l-indikaturi 
ewlenin speċifiċi għas-(sub)settur, sa fejn 
dawn jirrigwardaw l-aspetti ambjentali 
diretti u indiretti tal-organizzazzjoni u 
indikaturi ambjentali speċifiċi għas-settur 
rilevanti oħra kif jissemmew hawn taħt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi ewlenin proposti ma jippermettux paraguni ta’ rendiment bejn il-kumpaniji. 
Dejta ambjentali mingħajr punti ta’ referenza u sistemi ta’ klassifikazzjoni huma ta’ użu 
limitat għaliex huwa diffiċli ħafna li tevalwa jekk ir-rendiment ta’ organizzazzjoni hux tajjeb 
jew ħażin. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti indikaturi għas-suddiviżjonijiet ta’ settur.

Emenda 115
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti D – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
2. Indikaturi ewlenin 2. Indikaturi ewlenin speċifiċi għas-settur
(a) L-indikaturi ewlenin għandhom 
japplikaw għat-tipi kollha ta’ 
organizzazzjonijiet. Dawn l-indikaturi 
jindikaw fuq ir-rendiment fl-oqsma 
ambjentali ewlenin li ġejjin:

(a) L-indikaturi ewlenin speċifiċi għas-
settur għandhom japplikaw għat-tipi kollha 
ta’ organizzazzjonijiet. Dawn l-indikaturi 
jindikaw fuq ir-rendiment fl-oqsma 
ambjentali ewlenin li ġejjin:

L-effiċjenza fl-enerġija; L-intensità fl-enerġija;
L-effiċjenza materjali; L-intensità materjali;

L-ilma L-intensità fl- ilma
L-iskart L-intensità fl-iskart
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Il-bijodiversità u l-intensità fl-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra

u l-emissjonijiet

(b) Kull indikatur ewlieni huwa magħmul 
minn:

Sabiex jiġu ffaċilitati paraguni b’tifsira 
bejn organizzazzjonijiet id-dokumenti ta’ 
referenza (sub)settorjali għandhom 
jipprovdu għal dettalji addizzjonali u, 
b’mod partikolari, għandhom:

(i) iċ-ċifra A, li tindika l-input/impatt 
totali annwali f'qasam partikolari;

(i) jidentifikaw l-attivitajiet, il-proċessi jew 
il-prodotti għal (sub)settur speċifiku li 
jipprovokaw l-aktar impatti ambjentali 
relevanti;

(ii) iċ-ċifra B li tindika l-output annwali 
globali tal-organizzazzjoni;

(ii) jiddefinixxu preċiżament l-ambitu tal-
indikatur (eż. it-tipi ta’ materjal jew 
skart), limiti tas-sistema u l-metodu tal-
kejl jew tal-kalkolu;

(iii) u ċ-ċifra R li tindika l-proporzjon 
A/B.

(iii) jistabbilixxu l-unità xierqa u r-
referenza ta’ normalizzazzjoni għar-
riżultat tal-indikatur (eż. il-konsum tal-
enerġija għal kull tunnellata siment 
prodott, il-konsum tal-karta għal kull 
impjegat ta’ bank u l-konsum tal-fjuwil 
medju fis-sena għal flotta ta’ karozzi). 

Kull organizzazzjoni għandha tirrapporta 
fuq it-3 elementi kollha għal kull 
indikatur.

Fejn disponibbli l-indikaturi definiti fid-
dokumenti ta’ referenza (sub)settorjali 
għandhom jintużaw. 

L-indikazzjoni tal-input/impatt totali 
annwali f’qasam partikolari, iċ-ċifra A, 
trid tiġi rrappurtata b’dan il-mod:
(i) dwar l-Effiċjenza tal-enerġija
* rigward l-“użu totali dirett tal-enerġija" 
għandha tindika l-ammont totali ta’ 
konsum tal-enerġija, espress f’Tunnellati 
ekwivalenti ta’ żejt (toe);
* rigward l-“użu totali tal-enerġija 
rinnovabbli" għandha tindika l-konsum 
totali annwali tal-enerġija (elettriku u 
sħana) li tiġi prodotta minn Sorsi tal-
Enerġija Rinnovabbli, espressa 
f’Tunnellati ekwivalenti ta’ żejt (toe).
(ii) dwar l-Effiċjenza fl-użu tal-materjali
* rigward “il-fluss annwali ta’ massa ta’ 
materjali differenti li jintużaw” (esklużi l-
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mezzi tat-trasport tal-enerġija u l-ilma), 
espress f’Tunnellati.
(iii) rigward l-Ilma
* rigward il-“konsum totali annwali tal-
ilma”, espress f’m³.
(iv) rigward l-Iskart
* rigward il-“ġenerazzjoni totali annwali 
tal-iskart”, espress f’Tunnellati
(v) dwar il-Bijodiversità
* rigward l-“użu tal-art”, espress f’m².
(vi) dwar l-Emissjonijiet
* rigward “ l-emissjonijiet totali annwali 
ta’ gassijiet b’effett ta’ serra”, espress 
f’Tunnellati ekwivalenti ta’ CO2.
L-indikazzjoni tal-output globali annwali 
tal-organizzazzjoni, iċ-ċifra B, hija l-istess 
għall-oqsma kollha, iżda hija adattata 
għal tipi differenti ta’ organizzazzjonijiet, 
skont it-tip ta’ attività tagħhom. B'mod 
partikolari, tiddistinwi bejn 
organizzazzjonijiet li jaħdmu fis-settur ta’ 
produzzjoni (l-industrija), fejn għandu jiġi 
indikat il-valur miżjud gross totali 
annwali, espress f’EUR Miljuni (Mio€) 
jew fil-każ ta’ organizzazzjonijiet żgħar, 
il-fatturat totali annwali, jew l-għadd ta’ 
impjegati u organizzazzjonijiet fis-setturi 
mhux tal-produzzjoni 
(amministrazzjoni/servizzi), fejn għandha 
tikkonċerna d-daqs tal-organizzazzjoni 
espress f’għadd ta’ impjegati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposed core indicators such as total energy consumption do not allow for performance 
comparisons between companies. Even if such data are related to the physical or monetary 
output, including the value added or number of employees, they say very little. A prerequisite 
for serious assessments of performance to compare comparable activities or processes. 
Instead of reporting total amounts, per year intensities should be reported (e.g. energy 
consumption for the production of 1 t of cement), defining precisely the method of calculation 
and the system boundaries (e.g. types of materials). Biodiversity is not relevant for all types of 
organisations and should be covered in Annex IV D 3 by reference to Annex I. 
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Emenda 116
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti D – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Indikaturi ta’ rendiment ambjentali 
rilevanti oħra

3. Indikaturi ta’ rendiment ambjentali 
speċifiċi għas-(sub)settur rilevanti oħra

Kull organizzazzjoni għandha tirrapporta 
wkoll fuq bażi annwali dwar ir-rendiment 
tagħha rigward aspetti ambjentali aktar 
speċifiċi kif identifikati fid-dikjarazzjoni 
ambjentali u, fejn disponibbli, tqis u 
tirreferi għal dokumenti ta’ referenza 
settorjali kif imsemmija fl-Artikolu 46 ta’ 
dan ir-Regolament.

Kull organizzazzjoni għandha tirrapporta 
wkoll fuq bażi annwali dwar ir-rendiment 
tagħha rigward aspetti ambjentali aktar 
speċifiċi kif identifikati fid-dokumenti ta’ 
referenza (sub)settorjali kif imsemmija fl-
Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament, fejn 
disponibbli, u tindirizza l-aspetti 
ambjentali fl-Anness I ħlief dawk elenkati 
fl-Anness IV, parti D, punt 2.

Għal dan il-għan l-organizzazzjonijiet 
jistgħu jagħżlu li jużaw l-indikaturi 
rilevanti eżistenti ta’ rendiment 
ambjentali, u jiżguraw illi l-indikaturi 
magħżula
(i) jagħtu valutazzjoni preċiża dwar ir-
rendiment tal-organizzazzjoni;
(ii) ikunu jistgħu jiġu mifhuma u mhux 
ambigwi;
(iii) jippermettu li jsir paragun kull sena 
sabiex jiġi stmat l-iżvilupp tar-rendiment 
ambjentali tal-organizzazzjoni;
(iv) jippermettu li jsir paragun mal-punti 
ta’ riferment tas-settur, nazzjonali jew 
reġjonali kif ikun xieraq;
(v) jippermettu li jsir paragun mar-
rekwiżiti regolatorji kif ikun xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġi ddikjarat b’mod mhux ambigwu li l-użu tal-indikaturi kif definit fid-
dokumenti ta’ referenza (sub)settorjali huwa obbligatorju meta dawn id-dokumenti huma 
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disponibbli

Emenda 117
Jens Holm

Proposta għal regolament
Anness IV – parti D – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Indikaturi oħra li jistgħu jintgħażlu:
L-organizzazzjonijiet jistgħu jagħżlu li 
jużaw indikaturi ta’ rendiment ambjentali 
eżistenti minbarra dawk definiti fid-
dokumenti (sub)settorjali, u jiżguraw li l-
indikaturi magħżula
(i) jagħtu rendikont eżatt tar-rendiment 
tal-organizzazzjoni;
(ii) jistgħu jiftiehmu u mhumiex ambigwi;
(iii) jippermettu paragun sena b’sena biex 
ikun evalwat l-iżvilupp tar-rendiment 
ambjentali tal-organizzazzjoni;
(iv) jippermettu paragun mal-punti ta’ 
referenza settorjali, nazzjonali jew 
reġjonali kif xieraq

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Dan it-test huwa bbażat fuq dak li qabel kien l-Anness IV, D, punt 3 paragrafu 2.) Għaċ-
ċareżża l-indikaturi definiti fid-dokumenti ta’ referenza settorjali għandhom ikunu sseparati 
mill-indikaturi definiti mill-organizzazzjonijiet infushom (jiġifieri tal-aħħar għandu jkun 
miġbur fi klawsola separata). Barra mill-punti elenkati bħalissa għandu jiżdied il-kriterju 
“paraguni bejn organizzazzjonijiet”.
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