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Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Għandu jiġi stabbiliti Fond għall-

Modernizzazzjoni mit-2 % tal-kwoti totali 

tal-EU ETS, u għandu jiġi rkantat skont 

ir-regoli u l-modalitajiet għall-irkanti li 

jseħħu fuq il-Pjattaforma Komuni tal-

Irkant stabbilita fir-Regolament 1031/2010. 

L-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG 

per capita skont ir-rati tal-kambju tas-suq 

ta' inqas minn 60 % taħt il-medja tal-

Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għall-

finanzjament mill-Fond għall-

Modernizzazzjoni u jingħataw deroga sal-

2030 mill-prinċipju ta' rkantar sħiħ għall-

ġenerazzjoni tal-elettriku billi jużaw l-

għażla ta' allokazzjoni bla ħlas sabiex 

jippromwovu b'mod trasparenti l-

investimenti reali li jimmodernizzaw is-

settur tal-enerġija tagħhom filwaqt li 

jevitaw distorsjonoijiet tas-suq tal-

enerġija intern. Ir-regoli għall-kontroll tal-

Fond għall-Modernizzazzjoni għandhom 

jipprovdu qafas koerenti, komprensiv u 

trasparenti biex jiżguraw l-

implimentazzjoni l-aktar effiċjenti 

possibbli, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtieġa 

li l-parteċipanti kollha jkollhom aċċess 

faċli. Il-funzjoni tal-istruttura ta' 

governanza għandha tkun proporzjonata bl-

iskop li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi. 

L-istruttura ta' governanza għandha tkun 

komposta minn bord għall-investimenti u 

kumitat ta' ġestjoni u għandha tingħata l-

(11) Għandu jiġi stabbilit Fond għall-

Modernizzazzjoni minn 2 % tal-kwoti 

totali tal-EU ETS, irkantati skont ir-regoli 

u l-modalitajiet għall-irkanti li jseħħu fuq 

il-Pjattaforma Komuni tal-Irkant stabbilita 

fir-Regolament (UE) Nru 1031/2010. L-

Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG per 

capita skont ir-rati tal-kambju tas-suq ta' 

inqas minn 60 % taħt il-medja tal-Unjoni 

għandhom ikunu eliġibbli għall-

finanzjament mill-Fond għall-

Modernizzazzjoni u jingħataw deroga sal-

2030 mill-prinċipju ta' rkantar sħiħ għall-

ġenerazzjoni tal-elettriku billi jużaw l-

għażla ta' allokazzjoni bla ħlas sabiex 

jippromwovu b'mod trasparenti l-

investimenti reali li jimmodernizzaw is-

settur tal-enerġija tagħhom f'konformità 

mal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-klima u 

l-enerġija għall-2030 u l-2050, filwaqt li 

jevitaw distorsjonijiet tas-suq intern tal-

enerġija. Ir-regoli għall-kontroll tal-Fond 

għall-Modernizzazzjoni għandhom 

jipprovdu qafas koerenti, komprensiv u 

trasparenti biex jiżguraw l-

implimentazzjoni l-aktar effiċjenti 

possibbli, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtieġa 

li l-parteċipanti kollha jkollhom aċċess 

faċli. Il-funzjoni tal-istruttura ta' 

governanza għandha tkun proporzjonata bl-

iskop li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi. 

L-istruttura ta' governanza għandha tkun 
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kunsiderazzjoni dovuta lill-kompetenzi 

tal-BEI fil-proċess ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet sakemm ma jingħatax 

appoġġ lil proġetti żgħar permezz ta' self 

minn banek promozzjonali nazzjonali jew 

permezz ta' għotjiet permezz ta' programm 

nazzjonali li jikkondividi l-għanijiet tal-

Fond għall-Modernizzazzjoni. L-

investimenti ffinanzjati permezz tal-fond 

għandhom ikunu proposti mill-Istati 

Membri. Sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet ta' 

investiment fl-Istati Membri bi dħul baxx 

ikunu indirizzati kif xieraq, id-

distribuzzjoni tal-fondi għandha 

tikkunsidra f'ishma ugwali l-emissjonijiet 

verifikati u l-kriterji tal-PDG. L-għajnuna 

finanzjarja mill-Fond għall-

Modernizzazzjoni tista' tingħata permezz 

ta' forom differenti. 

komposta minn bord għall-investimenti u 

bord konsultattiv. L-investimenti 

ffinanzjati permezz tal-fond għandhom 

ikunu proposti mill-Istati Membri. Sabiex 

ikun żgurat li l-ħtiġijiet ta' investiment fl-

Istati Membri bi dħul baxx ikunu 

indirizzati kif xieraq, id-distribuzzjoni tal-

fondi għandha tikkunsidra f'ishma ugwali l-

emissjonijiet verifikati u l-kriterji tal-PDG. 

L-għajnuna finanzjarja mill-Fond għall-

Modernizzazzjoni tista' tingħata permezz 

ta' forom differenti. 

Or. en 
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Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10c – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) fuq il-bażi ta' analiżi tal-ispejjeż 

imqabbla mal-benefiċċji, jiżguraw 

gwadann nett pożittiv f'termini ta' tnaqqis 

ta' emissjonijiet u jirrealizzaw livell 

sinifikanti determinat minn qabel ta' 

tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju; 

(i) abbażi ta' analiżi tal-ispejjeż 

imqabbla mal-benefiċċji, jiżguraw 

gwadann nett pożittiv f'termini ta' tnaqqis 

ta' emissjonijiet u jirrealizzaw livell 

sinifikanti determinat minn qabel ta' 

tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju; fir-

rigward tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 

eżistenti, it-tnaqqis fl-emissjonijiet 

għandu jkunu tal-inqas 20 % apparagun 

tal-prestazzjoni tal-installazzjoni qabel il-

modernizzazzjoni; meta l-proġetti jkunu 

relatati ma' ġenerazzjoni tal-elettriku 

ġdida, il-kapaċità ta' ġenerazzjoni 

b'intesività ogħla ta' CO2 għandha tiġi 

sostitwita b'kapaċità ta' ġenerazzjoni 

b'intesività ta' CO2 li tkun minimu ta' 

20 % inqas meta jitlesta l-proġett; meta l-

proġetti jkunu relatati mal-produzzjoni 

tas-sħana, it-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-

installazzjonijiet eżistenti jew it-tnaqqis 

totali ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra 

għal kull kilowatt-siegħa ta' sħana 

prodotta f'installazzjonijiet ġodda għandu 

jikkonforma mal-limiti stabbiliti f'att ta' 

implimentazzjoni li jrid jiġi adottat mill-

Kummissjoni b'konformità mal-

Artikolu 22a li jispeċifika limiti ta' 

emissjonijiet komparabbli sal-

1 ta' Jannar 2021; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-prestazzjoni ta' installazzjonijiet ġodda jew modernizzati għandha tiġi deskritta bħala titjib fl-intensità 

tal-emissjonijiet tagħhom bi qbil mal-proposta tal-Kummissjoni. 
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Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 
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Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-investimenti appoġġjati għandhom ikunu 

konsistenti mal-għanijiet ta' din id-

Direttiva u l-Fond Ewropew għal 

Investiment Strateġiċi. 

L-investimenti appoġġjati għandhom ikunu 

konformi mal-prinċipji ta' trasparenza, 

nondiskriminazzjoni, trattament ugwali u 

ġestjoni finanzjarja tajba, u għandhom 

joffru l-aħjar valur għall-flus. Huma 

għandhom ikunu konsistenti mal-għanijiet 

ta' din id-Direttiva, mal-għanijiet fit-tul 

tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija u 

mal-Fond Ewropew għal Investiment 

Strateġiċi, u għandhom: 

 (i) jiżguraw, abbażi ta' analiżi tal-ispejjeż 

imqabbla mal-benefiċċji, gwadann nett 

pożittiv f'termini ta' tnaqqis ta' 

emissjonijiet u jirrealizzaw livell 

sinifikanti determinat minn qabel ta' 

tnaqqis ta' CO2; fir-rigward tal-

ġenerazzjoni tal-elettriku eżistenti, it-

tnaqqis fl-emissjonijiet għandu jkunu tal-

inqas 20 % apparagun tal-prestazzjoni tal-

installazzjoni qabel il-modernizzazzjoni; 

meta l-proġetti jkunu relatati ma' 

ġenerazzjoni tal-elettriku ġdida, il-

kapaċità ta' ġenerazzjoni b'intesività 

ogħla ta' CO2 għandha tiġi sostitwita 

b'kapaċità ta' ġenerazzjoni b'intesività ta' 

CO2 li tkun minimu ta' 20 % inqas meta 

jitlesta l-proġett; meta l-proġetti jkunu 

relatati mal-produzzjoni tas-sħana, it-

tnaqqis fl-emissjonijiet tal-

installazzjonijiet eżistenti jew it-tnaqqis 
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totali ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra 

għal kull kilowatt-siegħa ta' sħana 

prodotta f'installazzjonijiet ġodda għandu 

jikkonforma mal-limiti stabbiliti f'att ta' 

implimentazzjoni li jrid jiġi adottat mill-

Kummissjoni b'konformità mal-Artikolu 

22a li jispeċifika limiti ta' emissjonijiet 

komparabbli sal-1 ta' Jannar 2021; 

 (ii) iwieġbu b'mod ċar għall-ħtiġijiet ta' 

sostituzzjoni u modernizzazzjoni; u 

 (iii) ma jirrispondux għal żieda fid-

domanda għall-enerġija li tkun 

immotivata mis-suq; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-prestazzjoni ta' installazzjonijiet ġodda jew modernizzati għandha tiġi deskritta bħala titjib fl-intensità 

tal-emissjonijiet tagħhom bi qbil mal-proposta tal-Kummissjoni. 
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Emenda  154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 
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Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-fond għandu jiffinanzja wkoll 

proġetti ta' investiment ta' skala żgħira fil-

modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u 

l-effiċjenza fl-enerġija. Għal dan il-għan, 

il-bord għall-investimenti għandu 

jiżviluppa linji gwida u kriterji ta' għażla 

għall-investiment speċifiċi għal proġetti 

bħal dawn. 

2. Il-fond għandu jiffinanzja wkoll 

proġetti ta' investiment ta' skala żgħira fil-

modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u 

l-effiċjenza fl-enerġija. Għal dan il-għan, 

il-bord għall-investimenti għandu 

jiżviluppa linji gwida għall-investiment u 

l-bord konsultattiv għandu fuq din il-bażi 

jiddefinixxi l-kriterji ta' għażla speċifiċi 

għal proġetti bħal dawn, f'konformità mal-

objettivi ta' din id-Direttiva u mal-kriterji 

stipulati fil-paragrafu 1. Dawn ir-regoli 

għandhom jiġu ppubblikati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/155 
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Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-fond għandu jkun ikkontrollat minn 

bord għall-investimenti u kumitat ta' 

ġestjoni, li għandhom ikunu komposti 

minn rappreżentanti mill-Istati Membri li 

qed jibbenefikaw, il-Kummissjoni, il-BEI 
u tliet rappreżentanti eletti mill-Istati 

Membri l-oħra għal perjodu ta' 5 snin. Il-

bord għall-investimenti għandu jkun 

responsabbli biex jiddetermina politika ta' 

investiment fil-livell tal-Unjoni, strumenti 

ta' finanzjament xierqa u kriterji ta' 

għażla għall-investimenti. Il-kumitat ta' 

ġestjoni għandu jkun responsabbli għall-

ġestjoni ta' kuljum tal-fond. 

L-Istati Membri benefiċjarji għandhom 

ikunu responsabbli għall-governanza tal-

fond, u għandhom b'mod konġunt 

jistabbilixxu bord għall-investimenti 

magħmul minn rappreżentant wieħed 

għal kull Stat Membru benefiċjarju, il-

Kummissjoni u tliet osservaturi minn 

partijiet interessati (federazzjonijiet 

industrijali, trade unions, NGOs). Il-bord 

għandu jkun responsabbli biex 

jiddetermina politika ta' investiment fil-

livell tal-Unjoni, f'konformità mar-

rekwiżiti stipulati f'dan l-Artikolu u b'mod 

konsistenti mal-politiki tal-Unjoni u jieħu 

deċiżjonijiet dwar l-investimenti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 
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Emenda  156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 
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Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għandu jiġi stabbilit bord konsultattiv, 

indipendenti mill-bord għall-investimenti, 

u għandu jkun magħmul minn esperti 

b'esperjenza tas-suq rilevanti ta' livell 

għoli fl-istrutturar u l-finanzjament tal-

proġetti. Il-bord konsultattiv għandu jkun 

magħmul minn tliet rappreżentanti mill-

Istati Membri benefiċjarji, tliet 

rappreżentanti mill-Istati Membri l-oħra u 

esperti mill-Kummissjoni, mill-Bank 

Ewropew tal-Investiment (BEI) u mill-

Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-

Iżvilupp (BERŻ), magħżula għal perjodu 

ta' 5 snin. Il-bord konsultattiv għandu 

jipprovdi konsulenza fir-rigward ta' 

proġetti speċifiċi dwar il-ġabra komuni ta' 

riżorsi finanzjarji pubbliċi u privati, l-

eliġibilità tal-proġetti b'rekwiżiti ta' 

investiment u l-ħtiġijiet għall-assistenza 

għall-iżvilupp ta' proġetti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 

 


