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Emenda 11 għandha taqra: 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda  

(6) L-irkantar tal-kwoti tibqa' r-regola 

ġenerali, bl-allokazzjoni bla ħlas bħala l-

eċċezzjoni. Konsegwentement, u kif 

ikkonfermat mill-Kunsill Ewropew, is-

sehem tal-kwoti li jrid jiġi rkantat, li kien 

57 % matul il-perjodu mill-2013 sal-2020, 

(6) L-irkantar tal-kwoti għadu r-regola 

ġenerali, bl-allokazzjoni bla ħlas bħala l-

eċċezzjoni. Konsegwentement, is-sehem 

tal-kwoti li jrid jiġi rkantat, li jenħtieġ ikun 

57 % matul il-perjodu mill-2021 sal-2030,  

jenħtieġ jitnaqqas mal-applikazzjoni ta' 
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ma għandux jitnaqqas. Il-Valutazzjoni tal-

Impatt tal-Kummissjoni18 tagħti dettalji 

dwar is-sehem tal-irkant u tispeċifika li dan 

is-sehem ta' 57 % huwa magħmul mill-

kwoti rkantati f'isem l-Istati Membri, 

inklużi l-kwoti miżmuma għal dawk li 

jidħlu ġodda iżda mhux allokati, il-kwoti 

għall-immodernizzar tal-ġenerazzjoni tal-

elettriku f'ċerti Stati Membri u l-kwoti li 

jridu jiġu rkantati aktar 'il quddiem 

minħabba t-tqegħid tagħhom fir-Riżerva 

tal-Istabbiltà tas-Suq stabbilita bid-

Deċiżjoni (UE) 2015/... tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill19. 

fattur ta' korrezzjoni transsettorjali biex 

jipproteġi dawk is-setturi l-aktar esposti 

għar-riskju ta' rilokazzjoni tal-

emissjonijiet tal-karbonju. Il-Valutazzjoni 

tal-Impatt tal-Kummissjoni tagħti dettalji 

dwar is-sehem tal-irkant u tispeċifika li dan 

is-sehem ta' 57 % huwa magħmul minn 

kwoti rkantati f'isem l-Istati Membri, 

inklużi l-kwoti miżmuma għal dawk li 

jidħlu ġodda iżda mhux allokati, il-kwoti 

għall-immodernizzar tal-ġenerazzjoni tal-

elettriku f'ċerti Stati Membriu l-kwoti li 

jridu jiġu rkantati aktar 'il quddiem 

minħabba t-tqegħid tagħhom fir-Riżerva 

tal-Istabbiltà tas-Suq stabbilita bid-

Deċiżjoni (UE) 2015/1814 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill19. Jenħtieġ jiġi 

stabbilit Fond ta’ Tranżizzjoni ġust biex 

jappoġġa r-reġjuni b'sehem kbir ta' 

ħaddiema f’setturi li jiddependu mill-

faħam u b’PDG per capita ħafna inqas 

mill-medja tal-Unjoni. 

__________________  

18 SEC(2015)XX  

19Id-Deċiżjoni (UE) 2015/… tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-… li 

tikkonċerna l-istabbiliment u t-tħaddim ta' 

riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema 

tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet u li 

tEmenda  d-Direttiva 2003/87/KE (ĠU L 

[…], […], p. […]). 

19Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

6 ta' Ottubru 2015 dwar l-istabbiliment u 

l-funzjonament ta' riżerva tal-istabbiltà tas-

suq għall-iskema ta' negozjar tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni u 

li temenda d-Direttiva 2003/87/KE (ĠU 

L 264, 9.10.2015, p. 1). 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 
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(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 

 

 


