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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u 
verifika ambjentali (EMAS)
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0402),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0278/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-
ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 
wera kemm kien effettiv fil-promozzjoni ta' 
titjib tar-rendiment ambjentali ta' l-
organizzazzjonijiet u l-esperjenza miġbura 
mill-implimentazzjoni ta' dak ir-
Regolament għandha tintuża biex tittejjeb 
il-kapaċità ta' l-EMAS biex iwassal għal 
titjib fir-rendiment ambjentali kumplessiv 
ta' l-organizzazzjonijiet.

(7) Ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 
wera kemm kien effettiv b'mod limitat fil-
promozzjoni ta' titjib tar-rendiment 
ambjentali ta' l-organizzazzjonijiet u l-
esperjenza miġbura mill-implimentazzjoni 
ta' dak ir-Regolament għandha tintuża biex 
tittejjeb il-kapaċità ta' l-EMAS biex iwassal 
għal titjib fir-rendiment ambjentali 
kumplessiv ta' l-organizzazzjonijiet.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju EVER, li sar f'isem id-DĠ għall-Ambjent, kien fih id-dikjarazzjoni li l-biċċa l-kbira 
tal-istudji kwantitattivi ma setgħux jikkonfermaw rendiment ambjentali aħjar tal-
organizzazzjonijiet irreġistrati mal-EMAS meta mqabbla ma' organizzazzjonijiet oħra, u 
għalhekk huwa importanti li jkun eżaminat l-impatt tal-iskema. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-logo ta’ l-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 ta’ l-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 ta’ l-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 ta’ l-EMAS għandhom 
jiġu ssimplifikati bl-użu ta’ logo wieħed u 
r-restrizzjonijiet eżistenti għandhom 
jitneħħew għajr dawk marbuta mal-
prodott u l-imballaġġ. M'għandux ikun 
hemm konfużjoni mat-tikketti ambjentali 
fuq il-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-logo tal-EMAS fuq il-prodott u l-imballaġġ iwassal biex wieħed jitfixklu mal-
Ekotikketta.   Il-kliem propost ittieħed mir-regolament attwali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni 
armonizzata ta’ dan ir-Regolament, il-

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

Kummissjoni għandha tipproduċi 
dokumenti ta’ referenza settorjali fil-qasam 
kopert minn dan ir-Regolament wara 
programm prijoritarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li l-Kummissjoni tipproduċi dokumenti ta' referenza settorjali 
wara programm prijoritarju.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Dan ir-Regolament għandu jiġi 
rivedut, jekk xieraq, fid-dawl ta' l-
esperjenza miksuba wara ċertu perjodu ta’ 
ħidma.

(25) Dan ir-Regolament għandu jiġi 
rivedut, jekk xieraq, fid-dawl ta' l-
esperjenza miksuba fi żmien ħames snin 
minn meta jidħol fis-seħħ. Dik ir-reviżjoni 
għandha teżamina b'mod partikulari l-
impatt tal-iskema fuq l-ambjent u fuq l-
għadd ta' parteċipanti fl-iskema, sabiex 
tkun tista' tittieħed deċiżjoni infurmata 
dwar it-tkomplija tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EMAS tirrikjedi sforz konsiderevoli min-naħa tal-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fiha, 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri.  Din il-propsta għandha l-għan li ttejjeb ir-
Regolament attwali.   Waqt il-proċess ta' reviżjoni jinħtieġ li ssir evalwazzjoni ġusta tal-
impatt reali ta' dawn il-bidliet. 
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "politika ambjentali" tfisser l-għanjiet 
u l-prinċipji ta' azzjoni kumplessivi kollha 
ta' organizzazzjoni fir-rigward ta’ l-
ambjent inkluża l-konformità mar-
rekwiżiti ġuridiċi applikabbli, rilevanti 
għall-ambjent u wkoll impenn għal titjib 
kontinwu tar-rendiment ambjentali; 

(1)"politika ambjentali" tfisser l-
intenzjonijiet u d-direzzjoni kumplessivi 
kollha ta' organizzazzjoni marbuta mar-
rendiment ambjentali tagħha kif imfissra 
b'mod formali mill-maniġment, inkluża l-
konformità mar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli, rilevanti għall-ambjent u wkoll 
impenn għal titjib kontinwu tar-rendiment 
ambjentali; tipprovdi qafas għall-azzjoni u 
għat-tfassil ta' objettivi u miri ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet għandhom ikunu kemm jista' jkun konformi ma' ISO 14001 sabiex ikun 
iffaċilitat l-approċċ ta' żieda gradwali.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “rendiment ambjentali” tfisser ir-
riżultati miksuba minn organizzazzjoni fir-
rigward tal-ġestjoni ta’ aspetti ambjentali.

(2) “rendiment ambjentali” tfisser ir-
riżultati li jistgħu jitkejlu miksuba minn 
organizzazzjoni fir-rigward tal-ġestjoni ta’ 
aspetti ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet għandhom ikunu kemm jista' jkun konformi ma' ISO 14001 sabiex ikun 
iffaċilitat l-approċċ ta' żieda gradwali.



PR\760026MT.doc 9/29 PE418.109v01-00

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "sistema ta’ ġestjoni ambjentali" 
tfisser il-parti mis-sistema kumplessiva ta’ 
ġestjoni li tinkludi l-istruttura 
organizzattiva, l-attivitajiet ta’ ppjanar, ir-
responsabbiltajiet, il-prattiċi, il-proċeduri, 
il-proċessi u r-riżorsi għall-iżvilupp, għall-
implimentazzjoni, il-ksib, ir-reviżjoni u ż-
żamma tal-politika ambjentali;

(12) "sistema ta’ ġestjoni ambjentali" 
tfisser il-parti mis-sistema ta’ ġestjoni ta' 
organizzazzjoni użata biex tiżviluppa u 
timplimenta l-politika ambjentali tagħha 
u biex timmaniġġja l-aspetti ambjentali 
tagħha. Hija sett ta' elementi interkonnessi 
(struttura organizzattiva, attivitajiet ta' 
ppjanar, responsabilitajiet, prattiki, 
proċeduri, u riżorsi) użati biex ikun 
stabbiliti u biex jintlaħqu l-objettivi tar-
rendiment ambjentali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet għandhom ikunu kemm jista' jkun konformi ma' ISO 14001 sabiex ikun 
iffaċilitat l-approċċ ta' żieda gradwali.

Emenda 8

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 ta’ l-
organizzazzjoni u l-konformità tagħha 
ma’ l-obbligi ġuridiċi applikabbli marbuta 
ma’ l-ambjent;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni pproponiet mekkaniżmu ġdid ta' rappurtaġġ li mhuwiex meħtieġ. Is-sistema 
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attwali ta' aġġornamenti annwali tad-dikjarazzjoni ambjental hija biżżejjed, iżda b'indikaturi 
ġodda tar-rendiment ewlieni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) "sit" tfisser lokalità ġeografika distinta 
taħt il-kontroll tal-ġestjoni ta' 
organizzazzjoni li tkopri l-attivitajiet, il-
prodotti u s-servizzi, inklużi l-
infrastruttura, t-tagħmir u l-materjali; 

(20) "sit" tfisser lokalità ġeografika distinta 
taħt il-kontroll tal-ġestjoni ta' 
organizzazzjoni li tkopri l-attivitajiet, il-
prodotti jew is-servizzi, inklużi l-
infrastruttura, t-tagħmir u l-materjali;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 26 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) "bidla sostanzjali" tfisser tkabbir 
sinifikanti tal-kapaċità jew bidla fin-
natura jew fit-tħaddim tal-
organizzazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta' "bidla sostanzjali" hija meħtieġa minħabba d-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 8.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organizzazzjonijiet li jkunu jixtiequ 1. L-organizzazzjonijiet li jkunu jixtiequ 
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jirreġistraw għall-ewwel darba għandhom 
iwettqu analiżi ambjentali ta’ l-aspetti 
ambjentali kollha ta’ l-organizzazzjoni 
skond l-Anness I.

jirreġistraw għall-ewwel darba għandhom 
jiżviluppaw u jimplimentaw sistema ta' 
ġestjoni ambjentali. Il-passi biex din 
tinkiseb huma stabbiliti fl-Annessi I sa IV. 
Meta tkun disponibbli, għandha titqies l-
aqwa prattika ta' ġestjoni ambjentali 
għad-dokumenti rilevanti ta' referenza 
settorjali msemmija fl-Artikolu 46.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-affarijiet ikunu ċari, ir-referenza għal Analiżi Ambjentali tressqet għal paragrafu li 
jiġi wara biex jintwera li huwa biss aspett wieħed tal-EMAS. 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-organizzazzjonijiet li jkollhom sistema 
ċertifikata ta’ ġestjoni ambjentali, 
rikonoxxuta skond l-Artikolu 45(4), 
m’għandhomx ikunu obbligati jwettqu
analiżi ambjentali inizjali sħiħa, fir-
rigward ta’ l-informazzjoni pprovduta 
mis-sistema ċertifikata ta’ ġestjoni 
ambjentali.

3. L-organizzazzjonijiet li jkollhom sistema 
ċertifikata ta’ ġestjoni ambjentali, 
rikonoxxuta skond l-Artikolu 45(4), 
m’għandhomx ikunu obbligati jwettqu 
dawk il-partijiet li ġew rikonoxxuti bħala 
ekwivalenti għal dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aspetti rilevanti kollha ta' kull Sistema ċertifikata ta' Ġestjoni Ambjentali, mhux biss l-
analiżi ambjentali, għandhom ikunu rikonoxxuti skont l-Artikolu 45.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fid-dawl tar-reviżjoni ta’ l-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. Skont il-punt A.3.1 tal-Anness II tas-
sistema ta' ġestjoni ambjentali, l-
organizzazzjoni għandha twettaq analiżi 
ambjentali inizjali, filwaqt li jitqiesu l-
kwistjonijiet stipulati fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-emenda għall-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, ir-referenza għal Analiżi Ambjentali 
tressqet għal dan il-paragrafu biex jintwera li hija biss aspett wieħed ta' EMAS.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet jistgħu jitolbu
dikjarazzjoni dwar il-konformità mill-
awtorità/ajiet kompetenti għall-infurzar, 
skond l-Artikolu 33(5). 

Din tista' tinkludi dikjarazzjoni dwar il-
konformità mill-awtorità/ajiet kompetenti 
għall-infurzar, skond l-Artikolu 33(5). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li dikjarazzjoni dwar il-konformità hija biss possibilità waħda ta' kif 
tista' tingħata evidenza ta' konformità legali.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-organizzazzjonijiet għandhom iwettqu 
verifika interna skond ir-rekwiżiti
msemmija fl-Anness III. 

6. Skont il-punt A.5.5 tal-Anness II tas-
sistema ta' ġestjoni ambjentali, l-
organizzazzjonijiet għandhom iwettqu 
verifika interna b'konformità mar-
rekwiżiti msemmija fl-Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-verifiki interni huma wieħed mir-rekwiżiti tas-Sistema ta' 
Ġestjoni Ambjentali elenkati fl-Anness II.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Skont il-punt A.5.1 tal-Anness II tas-
sistema ta' ġestjoni ambjentali, l-
organizzazzjonijiet għandhom iħejju 
stqarrija ambjentali, b'konformità mal-
Anness IV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li d-Dikjarazzjonijiet Ambjentali huma wieħed mir-rekwiżiti tas-
Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali elenkati fl-Anness II.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-analiżi ambjentali inizjali, is-sistema 
ta’ ġestjoni ambjentali, il-proċedura ta’ 
verifika u d-dikjarazzjoni ambjentali
għandhom jiġu vverifikati minn 
verifikatur ambjentali akkreditat u l-
istqarrija ambjentali għandha tkun 
ivvalidita minn dak il-verifikatur 
ambjentali.

8. Is-sistema kollha ta' ġestjoni ambjentali 
stabbilita fl-Anness II, inkluża l-analiżi 
ambjentali inizjali stabbilita fl-Anness I, 
il-proċedura ta' verifika stabbilita fl-
Anness III u d-dikjarazzjoni ambjentali 
stabbilita fl-Anness IV, għandha tkun 
ivverifikata minn verifikatur ambjentali 
akkreditat u l-istqarrija ambjentali għandha 
tkun ivvalidata minn dak il-verifikatur 
ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-Analiżi Ambjentali, il-Proċeduri ta' Verifika u d-Dikjarazzjoni 
Ambjentali huma kollha rekwiżiti tas-Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Organizzazzjoni rreġistrata għandha, 
fuq bażi tri-ennali:

imħassar

(a) tissottometti għal verifika sħiħa s-
sistema tagħha ta’ ġestjoni ambjentali u l-
programm ta’ verifika tagħha;
(b) tħejji d-dikjarazzjoni ambjentali skond 
ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness IV, Partijiet 
B u D;
(c) tivvalida d-dikjarazzjoni ambjentali;
(d) tressaq id-dikjarazzjoni ambjentali 
vvalidata lill-Korp Kompetenti;
(e) tressaq għand il-Korp Kompetenti, 
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formola mimlija li tinkludi mill-inqas it-
tagħrif minimu stipulat fl-Anness VI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx il-ħtieġa li jiddaħħlu żewġ ċikli ta' rappurtaġġ u ta' verifika billi dan jista' jġib 
miegħu taħwid. Minflok, iż-żewġ ċikli għandhom jingħaqdu fi proċedura annwali waħda.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Organizzazzjoni rreġistrata għandha, fuq 
bażi annwali:

2. Organizzazzjoni rreġistrata għandha, fuq 
bażi annwali:

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

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

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

(b) taġġorna d-dikjarazzjoni ambjentali 
skond ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness IV u 
tara li tkun ivvalidata,

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

(c) tressaq id-dikjarazzjoni ambjentali 
vvalidata lill-Korp Kompetenti;

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

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

(da) tara li jkunu vverifikati s-sistema 
kollha ta' ġestjoni ambjentali u l-
programm ta' verifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx il-ħtieġa li jiddaħħlu żewġ ċikli ta' rappurtaġġ u ta' verifika billi dan jista' jġib 
miegħu taħwid. Minflok, iż-żewġ ċikli għandhom jingħaqdu fi proċedura annwali waħda.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Korpi Kompetenti għandhom, fuq 
talba minn organizzazzjoni żgħira, 
jestendulha l-frekwenza annwali msemmija 
fl-Artikolu 6 għal sentejn, sakemm jiġu 
ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet kollha:

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

(a) l-analiżi ambjentali inizjali wriet li l-
organizzazjzoni m'għandhiex aspetti 
ambjentali sinifikanti, u

(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.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun permessa flessibiltà limitata għal organizzazzjonijiet żgħar. Id-definizzjoni ta' 
riskju ambjentali ssir konformi mad-definizzjonijiet fl-Artikolu 2. B'din l-emenda l-punt (c) 
jsir superfluwu. 

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-organizzazzjoni għandha taġġorna l-
analiżi ambjentali inizjali u timmodifika l-
politika ambjentali ta' l-organizzazzjoni
kif xieraq.

2. L-organizzazzjoni għandha taġġorna l-
partijiet rilevanti tas-sistema ta' ġestjoni 
ambjentali kif xieraq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test jikkjarifika li l-partijiet rilevanti kollha għandhom ikunu modifikati.

Emenda 22

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:

- fuq prodotti jew fuq l-imballaġġ 
tagħhom, jew
- flimkien ma’ stqarrijiet komparattivi li 
jirrigwardaw attivitajiet u servizzi oħra, 
jew b’tali mod li jista’ jkun hemm 
konfużjoni ma’ tikketti ambjentali tal-
prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-logo tal-EMAS fuq il-prodott u l-imballaġġ iwassal biex wieħed jitfixklu mal-
Ekotikketta. Il-kliem propost ittieħed mir-regolament attwali.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 ta' l-organizzazzjoni;

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolaturi Nazzjonali ġeneralment jikkonfermaw li ma jkollhomx evidenza li turi li ma 
kienx hemm konformità, iktar milli jagħmlu rapport "pożittiv" dwar il-konformità.

Emenda 24

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 u jiġi assistit 
mill-Kummissjoni. Għandu jiltaqa' mill-
inqas darba fis-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktarx li Forum bħal dan ma jaħdimx, sakemm ma jkunx hemm min jipprovdi koordinazzjoni 
u finanzjament ċentrali. Il-Kummissjoni hi l-aktar adattata biex tagħmel dan ix-xogħol.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-organizzazzjoni tkun ħejjiet rapport 
dwar ir-rendiment ambjentali skond il-
Parti C ta’ l-Anness IV.

(c) l-organizzazzjoni ħejjiet dikjarazzjoni
ambjentali skont l-Anness IV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx il-ħtieġa li jiddaħħlu żewġ ċikli ta' rappurtaġġ u ta' verifika billi dan jista' jġib 
miegħu taħwid. Minflok, iż-żewġ ċikli għandhom jingħaqdu fi proċedura annwali waħda.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-verifikatur ambjentali għandu jkun 
indipendenti, b'mod partikolari mill-
awditur jew il-konsulent ta' l-
organizzazzjoni, imparzjali u oġġettiv fit-
twettiq ta' l-attivitajiet tiegħu.

4. Il-verifikatur ambjentali għandu jkun 
terza persuna esterna indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-verifikatur ambjentali għandu jkun terza persuna esterna.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti għall-infurzar 
jikkomunikaw malajr kemm jista’ jkun u 
fi kwalunkwe każ fi żmien xahar, dwar 
nuqqasjiet ta' organizzazzjonijiet li 
jikkonformaw ma' dan ir-Regolament lill-
Korp Kompetenti li jkun irreġistra lill-
organizzazzjoni.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti għall-infurzar 
jikkomunikaw hekk kif ikun prattikabbli u 
fi kwalunkwe każ fi żmien xahrejn, dwar 
nuqqasjiet ta' organizzazzjonijiet li 
jikkonformaw ma' rekwiżiti legali 
applikabbli relatati mal-ambjent lill-Korp 
Kompetenti li jkun irreġistra lill-
organizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika li dan il-paragrafu jirreferi għall-konformità mal-liġi ambjentali li tkun fil-
kompetenza tal-awtoritajiet tal-infurzar, u mhux mar-regolament tal-EMAS, li m'għandhomx 
kontroll fuqu. Xahar jista' wkoll ikun żmien qasir wisq għall-istħarriġ u r-rappurtaġġ tal-
inċidenti.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet lokali, flimkien ma’ l-
assoċjazzjonijiet industrijali, il-kmamar tal-
kummerċ u l-partijiet konċernati jipprovdu 
assistenza speċifika lil gruppi ta’ 
organizzazzjonijiet li huma relatati ma’ 
xulxin minħabba prossimità ġeografika jew 
attivitajiet kummerċjali, sabiex jissodisfaw 
ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni kif 
jissemma fl-Artikoli 4, 5 u 6.

1. L-Istati Membri jistgħu jħajru lill-
awtoritajiet lokali, flimkien mal-
assoċjazzjonijiet industrijali, il-kmamar tal-
kummerċ u l-partijiet konċernati biex
jipprovdu assistenza speċifika lil gruppi ta’ 
organizzazzjonijiet li huma relatati ma’ 
xulxin minħabba prossimità ġeografika jew 
attivitajiet kummerċjali, sabiex jissodisfaw 
ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni kif 
jissemma fl-Artikoli 4, 5 u 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EMAS hija sistema volontarja. L-Istati Membri ma jistgħux jobbligaw lill-awtoritajiet 
lokali u lil organizzazzjonijiet indipendenti oħra biex jikkoperaw dwar l-EMAS.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
gwida għall-utent li tistabbilixxi l-passi 
meħtieġa għall-parteċipazzjoni fl-EMAS. 
Din il-gwida għandha tkun disponibbli 
bil-lingwi uffiċjali kollha u fl-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Gwida ċara u ħafifa biex tinftiehem tista' tiġbed parteċipanti ġodda fl-iskema. Jekk irridu li 
organizzazzjonijiet mill-UE kollha jieħdu sehem, b'mod partikulari organizzazzjonijiet żgħar, 
it-test għandu jkun disponibbli bil-lingwi kollha.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tippromwovi l-
kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex 
b’mod partikolari, tasal għal applikazzjoni 
uniformi u konsistenti madwar il-Komunità 
tar-regoli relatati ma':

1. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
l-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri 
sabiex b’mod partikolari, tasal għal 
applikazzjoni uniformi u konsistenti 
madwar il-Komunità tar-regoli relatati ma':

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din torbot ma' emenda preċedenti għall-Artikolu 15(1).

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
iskambju ta’ l-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 jew subsettorjali, li 
jistgħu jinkludu l-aqwa prassi ta’ ġestjoni 
ambjentali, ir-rekwiżiti ta' rendiment 
minimu ambjentali li jmur lil hinn b'mod 
sinifikanti mill-minimu legali, l-indikaturi
ta’ rendiment ambjentali għal setturi 
speċifiċi, u l-limiti ta' referenza dwar l-
eċċellenza u s-sistemi ta' klassifikazzjoni 
li jidentifikaw il-livelli ta' rendiment.

Or. en



PE418.109v01-00 22/29 PR\760026MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti ta' referenza settorjali għandhom jgħinu biex l-organizzazzjonijiet itejbu r-
rendiment ambjentali tagħhom, filwaqt li l-inklużjoni tal-limiti ta' referenza u tas-sistemi ta' 
klassifikazzjoni tista' tkun utli.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-EMAS 
fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba matul l-
operat tagħha u ta' l-iżviluppi 
internazzjonali. Għandha tqis ir-rapporti 
trażmessi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill skond l-Artikolu 47.

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-EMAS 
sa mhux aktar minn ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ tagħha, fid-dawl tal-
esperjenza miksuba matul l-operat tagħha u 
tal-iżviluppi internazzjonali. Ir-reviżjoni 
għandha tevalwa b'mod partikulari l-
impatt tal-iskema fuq l-ambjent u x-xejra 
fl-għadd ta' parteċipanti bil-ħsieb li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-kontinwazzjoni 
tal-iskema. Għandha tqis ir-rapporti 
trażmessi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill skont l-Artikolu 47.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EMAS tirrikjedi sforz konsiderevoli min-naħa tal-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fiha, 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri. Din il-proposta għandha l-għan li ttejjeb ir-
Regolament attwali. Waqt il-proċess ta' reviżjoni jinħtieġ li ssir evalwazzjoni ġusta tal-impatt 
reali ta' dawn il-bidliet.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2 – punt (a) – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet kollha għandhom 
iqisu l-aspetti diretti ta’ l-operazzjonijiet 
tagħhom.

L-organizzazzjonijiet kollha għandhom 
iqisu l-aspetti diretti tal-operazzjonijiet 
tagħhom, b'referenza partikulari għall-
indikaturi ewlenin kif stabbiliti fl-Anness 
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IV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rabta ċara bejn ir-Reviżjoni Ambjentali, u r-rappurtaġġ tal-indikaturi 
ewlenin. L-organizzazzjonijiet għandhom jidentifikaw l-indikaturi ewlenin tagħhom fir-
reviżjoni ambjentali, u wara jirrappurtaw dwarhom fid-dikjarazzjoni ambjentali tagħhom.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness II – punt A.3 L-Ippjanar – kolonna tal-lemin Parti B (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti B Parti B

kwistjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu 
indirizzati mill-organizzazzjonijiet li 

jimplimentaw l-EMAS

kwistjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu 
indirizzati mill-organizzazzjonijiet li 

jimplimentaw l-EMAS

L-organizzazzjonijiet li jimplimentaw l-
EMAS għandhom isegwu r-rekwiżiti 
addizzjonali għal Reviżjoni Ambjentali 
stabbiliti fl-Anness I, li jibni fuq ir-
rekwiżiti ISO dwar "L-Ippjanar".

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika r-rabta bejn l-Anness II u l-Anness I. L-organizzazzjonijiet li japplikaw 
għar-reġistrazzjoni tal-EMAS iridu jimplimentaw rekwiżiti addizzjonali għal dawk meħtieġa 
għaċ-ċertifikazzjoni ISO u dawn jinsabu mniżżla fl-Anness I.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness II – punt A.5 Il-Verifika – kolonna tal-lemin Parti B (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti B Parti B

kwistjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu kwistjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu 
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indirizzati mill-organizzazzjonijiet li 
jimplimentaw l-EMAS

indirizzati mill-organizzazzjonijiet li 
jimplimentaw l-EMAS

L-organizzazzjonijiet li jimplimentaw l-
EMAS għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
addizzjonali għall-verifika ambjentali 
interna stabbiliti fl-Anness III, u għad-
dikjarazzjoni ambjentali stabbiliti fl-
Anness IV, li jibnu fuq ir-rekwiżiti ISO 
dwar "Il-Verifika".

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika r-rabta bejn l-Anness II u l-Annessi III u IV. L-organizzazzjonijiet li 
japplikaw għar-reġistrazzjoni tal-EMAS iridu jimplimentaw rekwiżiti addizzjonali għal dawk 
meħtieġa għaċ-ċertifikazzjoni ISO u dawn jinsabu mniżżla fl-Annessi III u IV.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness IV– punt C

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C. RAPPORT DWAR IR-
RENDIMENT AMBJENTALI

imħassar*

Ir-rapport dwar ir-rendiment ambjentali 
għandu jkun fih għallinqas l-elementi li 
ġejjin u għandu jissodisfa dawn ir-
rekwiżiti minimi:
(a) sommarju tad-dejta disponibbli dwar 
ir-rendiment ta' l-organizzazzjoni 
f'kuntrast ma’ l-għanijiet u l-miri 
marbuta ma’ l-impatti ambjentali 
sinifikanti tagħha. Ir-rappurtar għandu 
jsir fuq l-indikaturi ewlenin u fuq 
indikaturi ambjentali eżistenti rilevanti 
oħra kif jissemmew fit-Taqsima D.
(b) fatturi oħra li jirrigwardaw ir-
rendiment ambjentali inkluż ir-rendiment 
f'kuntrast mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi 
rigward l-impatti ambjentali sinifikanti 
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tagħhom;
(c) deskrizzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi 
applikabbli marbuta ma’ l-ambjent u 
evidenza ta’ konformità ma’ dawn ir-
rekwiżiti;
(d) l-isem u n-numru ta' l-akkreditazzjoni 
tal-verifikatur ambjentali u d-data tal-
validazzjoni.

____

*ir-referenzi għar-Rapporti dwar ir-Rendiment 
Ambjentali għandhom jitħassru fir-Regolament 
kollu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni pproponiet mekkaniżżmu ta' rappurtaġġ doppju ġdid: kull 3 snin, l-
organizzazzjoni għandha taġġorna d-dikjarazzjoni ambjentali tagħha, u kull sena l-
organizzazzjoni għandha tagħmel rapport dwar ir-rendiment ambjentali. Billi r-rekwiżiti taż-
żewġ dokumenti jidhru li huma l-istess, huwa aktar effiċjenti li wieħed jibqa' bil-mekkaniżmu 
attwali ta' rappurtaġġ darba kull sena, u li fih l-organizzazzjoni trid taġġorna d-dikjarazzjoni 
ambjentali tagħha.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness IV– punt D – paragrafu 2 (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 għandhom 
japplikaw għat-tipi kollha ta’ 
organizzazzjonijiet. Dawn l-indikaturi 
jiffukaw fuq ir-rendiment fl-oqsma 
ambjentali ewlenin li ġejjin:

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

L-ilma L-ilma
L-iskart L-iskart

Il-bijodiversità Il-bijodiversità
u l-emissjonijiet u L-emissjonijiet
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Jekk organizzazzjoni tħoss li xi indikatur 
ewlieni, jew aktar, ma jkunx rilevanti 
għall-aspetti ambjentali diretti tagħha, 
għandha tagħti ġustifikazzjoni għal dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi ewlenin huma element importanti ġdid għar-regolament u għandhom il-potenzjal 
li jsaħħu l-iskema. Madankollu, għandu jkun hemm flessibilità dwar liema indikaturi 
għandhom jintużaw biex ikun żgurat li jkunu rilevanti.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Iskema tal-Ekoġestjoni u l-Verifika (EMAS) hija skema volontarja tal-UE li tgħin 
organizzazzjoni biex tidentifika, timmonitorja, tkejjel u tirrapporta dwar l-impatti ambjentali 
tagħha. Wara li ddaħħlet fl-1995, fl-2001 ġiet estiża għall-organizzazzjonijiet fis-settur 
pubbliku u f'dak privat. Teħtieġ il-verifika indipendenti tad-dejta u tat-trasparenza kif ukoll 
komunikazzjoni mal-partijiet interessati bil-ħsieb li jsir titjib għat-tul fir-rendiment 
ambjentali.

Fl-għaxar snin li ilha teżisti l-EMAS, ġew stabbiliti bosta għodod u standards volontarji 
alternattivi fil-livell nazzjonali u internazzjonali. Xi wħud minn dawn is-sistemi qegħdin 
jiġbdu aktar parteċipanti mill-EMAS. Pereżempju, l-ISO 14001 Internazzjonali saret is-
Sistema għall-Ġestjoni Ambjentali (EMS) ewlenija u hija ppreferuta mill-EMAS għax tinħass 
li hi ta' anqas piż. L-ISO 14001 għandha madwar 130,000 parteċipant fid-dinja kollha u 
35,000 fl-UE.  L-EMAS bħalissa għandha madwar 4,200 organizzazzjoni rreġistrata fl-UE, li 
ftit li xejn żdiedu miċ-ċifra ta' madwar 3,100 rreġistrata fl-2004. Għall-Istat Membru bl-aħjar 
rendiment fl-EMAS, il-Ġermanja, kien hemm tnaqqis minn 1,672 organizzazzjoni fl-2004 
għal 1,415 fl-2008. Madankollu, kien hemm xi żidiet fir-reġistrazzjoni tal-EMAS f'xi Stati 
Membri oħra, bħal fi Spanja, fejn l-għadd ta' organizzazzjonijiet żdied minn 411 fl-2004 għal 
1,027 fl-2008.

Il-Kummissjoni hi tal-fehma li waqt li r-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni fl-EMAS huma aktar 
ibsin, ir-riżultati ambjentali huma aħjar milli għal EMS oħrajn. Il-problema hi li billi l-EMS 
huma skemi relattivament "żgħar", ir-riċerka dwar ir-riżultati għad mhijiex konklużiva, kif 
juru l-istudji tal-Kummissjoni stess dwar l-EMAS.

Il-Kummissjoni qiegħda tieħu din l-opportunità tar-reviżjoni tal-EMAS biex tipproponi xi 
tibdil bil-għan li s-sistema titħaffef u biex iżżid l-għadd ta' parteċipanti għal 35,000 fi żmien 
għaxar snin, li hu l-istess livell tal-parteċipazzjoni tal-UE bħal fl-ISO 14001. It-tibdil jinkludi:

 "reġistrazzjoni korporattiva" għall-organizzazzjonijiet b'sedi f'bosta Stati Membri

 "reġistrazzjoni ta' grupp" għal organizzazzjonijiet li jixtiequ jaħdmu flimkien biex 
jiksbu r-reġistrazzjoni

 Ħlasijiet imnaqqsa u rappurtaġġ anqas ta' sikwit għall-SMEs

 Rekwiżit għall-Istati Membri biex iżidu l-attivitajiet promozzjonali tagħhom u spinta 
biex idaħħlu inċentivi li jħajru l-parteċipazzjoni

 aktar appoġġ mill-Kummissjoni permezz tal-introduzzjoni ta' dokumenti ta' referenza 
settorjali

Ir-rapporteur jilqa' dan it-tibdil b'sodisfazzjon.

Madankollu, hemm xi oqsma li fihom il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jaħdmu aktar 
biex jiġbdu organizzazzjonijiet ħalli jirreġistraw fl-EMAS bla ma jagħmlu ħsara lill-integrità 
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ambjentali tagħha:

 Ir-rekwiżiti jistgħu jiġu segwiti aħjar mill-organizzazzjonijiet jekk ikunu b'lingwa 
sempliċi u bi proposta strutturata aħjar. Emenda minnhom tistieden lill-Kummissjoni 
biex tippubblika Gwida għall-Utenti tal-EMAS li għandha tgħin b'mod partikulari lill-
organizzazzjonijiet iż-żgħar. Emendi oħra jikkjarifikaw ir-relazzjoni bejn ir-rekwiżiti 
differenti stipulati fl-Annessi.

 Il-konformità tad-definizzjonijiet tal-EMAS mal-ISO 14001 tgħin l-
organizzazzjonijiet biex jgħaddu b'mod aktar faċli mill-ISO għall-EMAS. L-emendi 
għalhekk qegħdin jitressqu għal dan il-għan, ħlief fil-każijiet fejn ikun hemm raġuni 
ċara għat-tibdil tad-definizzjoni.

 Il-Kummissjoni pproponiet ċiklu ġdid ta' rappurtaġġ ta' tliet snin, minbarra ċ-ċiklu ta' 
rappurtaġġ annwali attwali. Jidher li dan mhux meħtieġ u jista' joħloq taħwid. Għadd 
ta' emendi jgħaqqdu ż-żewġ ċikli fi proċedura waħda ta' kull sena jew kull sentejn fil-
każ tal-SMEs.

 Il-Kummissjoni qiegħda tipprova ttejjeb il-konformità mal-liġiijiet ambjentali tal-UE 
permezz tal-EMAS. Għalhekk qiegħda tipproponi li l-organizzazzjonijiet jistgħu 
jitolbu dikjarazzjoni ta' konformità mingħand l-awtoritajiet regolatorji. Ir-regolaturi 
nazzjonali ġeneralment ma jkunux jixtiequ jagħmlu "dikjarazzjoni pożittiva" bħal din, 
imma jistgħu joħorġu dikjarazzjoni li fiha jgħidu li ma jafux b'każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità. Tressqet emenda fuq dawn il-linji.

 L-introduzzjoni ta' dokumenti ta' referenza settorjali huwa element importanti ġdid tar-
regolament u għandu jissaħħaħ. Il-Kummissjoni għandha tiġi mħajra tadotta 
dokumenti ta' referenza komprensivi għal kemm jista' jkun setturi u subsetturi.

 L-indikaturi ewlenin proposti huma żieda mixtieqa u għandhom jgħinu lill-
organizzazzjonijiet biex jirrappurtaw dwar ir-rendiment ambjentali tagħhom. 
Madankollu, mhux l-indikaturi ġeneriċi kollha jkunu rilevanti għall-
organizzazzjonijiet u għandha titħalla l-possibilità li wieħed jitbiegħed mil-lista, 
sakemm tingħata ġustifikazzjoni. Id-dokumenti ta' referenza settorjali għandhom 
ibiddlu l-indikaturi ġeneriċi ma' oħrajn speċifiċi għal settur partikulari.

 Il-Kummissjoni pproponiet li tnaqqas ir-restrizzjonijiet fuq l-użu tal-logo tal-EMAS 
imma għandu jiġi ċċarat li l-logo ma jistax jintuża fuq l-imballaġġ u l-prodotti billi 
dan jista' jista' joħloq taħwid mal-ekotikketta.

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jirsistu aktar biex iħajru l-parteċipazzjoni fl-
EMAS, pereżempju billi jniedu premjijiet EMAS u billi jirreferu għall-EMAS bħala 
kundizzjoni għat-twettiq tal-kuntratt għal kuntratti ta' xogħol u servizzi.

Fl-aħħar, ir-rapporteur jagħraf is-siwi tal-kontinwazzjoni tal-iskema EMAS u li jingħata aktar 
żmien għat-tibdil propost biex jinġibdu aktar parteċipanti filwaqt li l-iskema żżomm l-
integrità ambjentali tagħha. Sabiex isir dan, l-EMAS għandha titħaffef u l-valur miżjud tagħha 
għandu joħroġ aktar ċar għall-parteċipanti potenzjali. Il-Kummissjoni għandha tkompli 
timmonitorja l-progress tal-EMAS b'mod oġġettiv. Jekk, sa ma ssir reviżjoni oħra, l-għadd ta' 
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organizzazzjonijiet li jkunu qegħdin jieħdu sehem ma jiżdiedx kif inhu ppjanat, ikun jinħtieġ 
li jsiru proposti alternattivi.
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