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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 Il-Ftehim ta' Pariġi ġie adottat f'Diċembru 2015 waqt il-21 Konferenza tal-Partijiet tal-

Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCC). Dan il-ftehim 

huwa pass kruċjali għat-titjib tal-azzjoni kollettiva u l-aċċelerazzjoni tat-trasformazzjoni 

globali lejn soċjetà b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u reżiljenti għall-klima u se jieħu post l-

approċċ meħud skont il-Protokoll ta' Kjoto tal-1997. Qed jiġu stabbiliti politiki sabiex 

tintlaħaq il-mira vinkolanti tal-UE ta' mill-inqas 40 % ta' tnaqqis domestiku fl-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra sal-2030 meta mqabbel mal-1990. Il-Ftehim jinkludi mira fit-tul u jgħid b'mod 

ċar li l-kontribut mill-użu tal-art u l-foresti se jkun determinanti biex jintlaħqu l-għanijiet ta' 

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fit-tul. 

L-għan ta' din il-proposta huwa li tiddetermina kif is-settur tal-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-

art u l-forestrija (LULUCF) se jiġi inkluż fil-qafas tal-politika għall-klima tal-UE mill-2021 'il 

quddiem. Sal-lum, il-Protokoll ta' Kjoto (li jiskadi fi tmiem l-2020) iqiegħed restrizzjonijiet 

fuq l-UE u fuq kull wieħed mill-Istati Membri tagħha, peress li jridu jiżguraw li s-settur tal-

LULUCF ma jrendix emissjonijiet żejda. Konsegwentement, il-governanza għas-settur tal-

LULUCF teħtieġ li tiġi żviluppata aktar fi ħdan l-UE.  

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni. Temmen li hija proposta ambizzjuża li 

tappoġġja l-ħtieġa ta' reġim kontabilistiku aktar robust li jkollu l-għan li jikkontribwixxi għall-

mira ta' tnaqqis ta' 40 % f'emissjonijiet ta' gassijiet serra sal-2030.  

Ir-rapporteur tesprimi tħassib dwar il-fatt li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti 

delegati kif imsemmi fl-Artikoli 3, 5, 8, 10, u 13 għal perjodu ta' żmien indeterminat. Ir-

rapporteur tixtieq tirrakkomanda li l-perjodu jitqassar għal 5 snin, f'konformità mal-perjodi ta' 

rappurtar 2021-2025 u 2026-2030.  

L-użu tal-art u l-forestrija huma f'pożizzjoni unika biex jikkontribwixxu għal politika effikaċi 

dwar il-klima. Dan hu minħabba l-fatt li s-settur mhux biss jarmi gassijiet serra imma jista' 

wkoll ineħħi s-CO2 mill-atmosfera. Il-kontribut u l-opportunitajiet offruti mis-settur forestali 

huma essenzjali għall-implimentazzjoni ta' ekonomija ċirkolari.  

F'din il-proposta r-rapporteur tittratta l-kwistjonijiet ewlenin f'dan il-qasam skont il-

kompetenzi tal-Kumitat ITRE, fosthom: 

a) iż-żieda fil-finanzjament għar-riċerka u l-iżvilupp fil-ġestjoni tal-forestrija filwaqt li 

titqies id-diversità ġeografika; 

b) l-użu ta' programmi tal-ispazju tal-UE bħas-sistema tal-osservazzjoni tad-dinja bis-

satellita Copernicus, li jipprovdu appoġġ ta' valur għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-

LULUCF;  

c) is-sigurtà alimentari u l-bijodiversità; 

d) il-ftehimiet internazzjonali u l-konformità mad-dritt tal-UE; 

e) l-impatt fuq l-Istati Membri u s-sistemi kontabilistiċi tal-UE; 

f) il-flessibbiltajiet; 

g) il-prodotti forestali, kemm tal-injam u kemm mhux tal-injam, li għandhom ħajja twila; 
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h) il-livelli ta' referenza għall-foresti. 

 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda   1 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidraw il-Protokoll (Nru 1) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea dwar ir-rwol tal-

parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, 

Emenda   2 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidraw il-Protokoll (Nru 2) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni tal-

prinċipji ta' sussidjarjetà u 

proporzjonalità, 

Emenda   3 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Fl-10 ta' Ġunju 2016 il-

Kummissjoni ppreżentat proposta għall-

UE biex tirratifika l-Ftehim ta' Pariġi. 

Din il-proposta leġiżlattiva tifforma parti 

mill-implimentazzjoni tal-impenn tal-

Unjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-

ekonomija kollha kif ikkonfermat fl-

impenn għal kontribut maħsub determinat 

(3) Il-Ftehim ta' Pariġi ġie ratifikat 

mill-Kunsill fil-5 ta' Ottubru 2016 wara l-

kunsens tal-Parlament Ewropew fl-

4 ta' Ottubru 2016 u daħal fis-seħħ fl-

4 ta' Novembru 2016. Din il-proposta 

leġiżlattiva tifforma parti mill-

implimentazzjoni tal-impenn tal-Unjoni 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-ekonomija 
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fil-livell nazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati 

Membri tagħha ppreżentat lis-Segretarjat 

tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 

("UNFCCC") fis-6 ta' Marzu 2015.10 

kollha kif ikkonfermat fl-impenn għal 

kontribut maħsub determinat fil-livell 

nazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri 

tagħha ppreżentat lis-Segretarjat tal-

Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar it-Tibdil fil-Klima ("UNFCCC") fis-

6 ta' Marzu 2015.10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Emenda   4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-Ftehim ta' Pariġi, fost l-oħrajn, 

jistabbilixxi mira fit-tul f'konformità mal-

għan li ż-żieda fit-temperatura globali 

tinżamm sew taħt iż-2 °C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi 

biex tinżamm sal-1,5 °C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali. Sabiex tintlaħaq din il-mira, 

il-Partijiet għandhom iħejju, 

jikkomunikaw u jżommu kontributi 

suċċessivi determinati fil-livell nazzjonali. 

Il-Ftehim ta' Pariġi jissostitwixxi l-approċċ 

meħud skont il-Protokoll ta' Kjoto tal-1997 

li mhux se jitkompla wara l-2020. Il-

Ftehim ta' Pariġi jitlob ukoll bilanċ bejn l-

emissjonijiet antropoġeniċi mis-sorsi u l-

assorbimenti minn bjar ta' gassijiet serra 

fit-tieni nofs ta' dan is-seklu, u jistieden 

lill-Partijiet biex jieħdu azzjoni sabiex 

jikkonservaw u jtejbu, kif xieraq, bjar u 

riżervi ta' gassijiet serra, inklużi foresti. 

(4) Il-Ftehim ta' Pariġi, fost l-oħrajn, 

jistabbilixxi mira fit-tul f'konformità mal-

għan li ż-żieda fit-temperatura globali 

tinżamm sew taħt iż-2 C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi 

biex tinżamm sal-1,5 C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali, li x-xjenzati jaqblu li 

jirrikjedi li d-dinja tidħol f'perjodu ta' 

tnaqqis ta' emissjonijiet u emissjonijiet 

negattivi. Sabiex tintlaħaq din il-mira, 

huwa meħtieġ li l-Partijiet iżidu l-isforzi 

kollettivi tagħhom biex jimmitigaw it-

tibdil fil-klima u jillimitaw it-tisħin 

globali. L-Unjoni jeħtieġ tkompli tmexxi 

bl-eżempju u żżid l-isforzi tagħha b'rabta 

mal-klima għal livelli konformi mal-

objettiv tal-Ftehim ta' Pariġi. Jenħtieġ li l-

Partijiet iħejju, jikkomunikaw u jżommu 

kontributi suċċessivi determinati fil-livell 

nazzjonali. Il-Ftehim ta' Pariġi 

jissostitwixxi l-approċċ meħud skont il-

Protokoll ta' Kjoto tal-1997 li mhux se 

jitkompla wara l-2020. Il-Ftehim ta' Pariġi 

jitlob ukoll bilanċ bejn l-emissjonijiet 

antropoġeniċi mis-sorsi u l-assorbimenti 

minn bjar ta' gassijiet serra fit-tieni nofs ta' 

dan is-seklu, u jistieden lill-Partijiet biex 

jieħdu azzjoni sabiex jikkonservaw u 

jtejbu, kif xieraq, bjar u riżervi ta' gassijiet 
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serra, inklużi foresti. Il-Ftehim ta' Pariġi 

jenfasizza r-rwol tal-ġestjoni sostenibbli 

tal-foresti biex tintlaħaq il-mira li jinstab 

bilanċ bejn l-emissjonijiet u l-

assorbimenti u jittejjeb l-adattament għat-

tibdil fil-klima. 

Emenda   5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Huwa mistenni li dan ir-

Regolament jikkontribwixxi għat-

trasformazzjoni lejn ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u 

għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fil-

Ftehim ta' Pariġi filwaqt li tiġi żgurata 

protezzjoni adegwata tal-bijodiversità u l-

ekosistemi tal-Unjoni, anke permezz ta' 

miżuri ta' adattament. F'dan is-sens 

għandha tiġi rispettata l-koerenza mal-

Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' 

Emissjonijiet, id-Deċiżjoni dwar il-

Kondiviżjoni tal-Isforzi, il-bijodiversità u 

l-istrateġiji forestali tal-Unjoni, id-

Direttiva dwar l-Għasafar u d-Direttiva 

dwar il-Ħabitats. 

Emenda   6 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Is-settur tal-LULUCF jista' 

jikkontribwixxi b'diversi modi għall-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, b'mod 

partikolari billi jitnaqqsu l-emissjonijiet, u 

jinżammu u jiżdiedu r-riżervi u l-ħażniet 

tal-karbonju. Sabiex il-miżuri li għandhom 

l-għan li b'mod partikolari jżidu s-

sekwestru tal-karbonju jkunu effettivi, 

hemm bżonn tal-istabbiltà u l-adattabbiltà 

fit-tul tar-raggruppamenti tal-karbonju. 

(6) Is-settur tal-LULUCF jista' 

jikkontribwixxi b'diversi modi għall-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, b'mod 

partikolari billi jnaqqas l-emissjonijiet, 

iżomm u jżid ir-riżervi u l-ħażniet tal-

karbonju u jipprovdi bijomaterjali li 

jdumu u li jistgħu jagħmluha ta' mħażen 

temporanji tal-karbonju u sostituti tal-

karbonju. Sabiex il-miżuri li għandhom l-

għan li b'mod partikolari jżidu s-sekwestru 

tal-karbonju jkunu effettivi, hemm bżonn 
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tal-istabbiltà u l-adattabbiltà fit-tul tar-

raggruppamenti tal-karbonju. Fuq perjodu 

twil ta' żmien, strateġija għall-ġestjoni 

sostenibbli tal-foresti li jkollha l-għan li 

żżomm jew iżżid il-ħażniet forestali tal-

karbonju, filwaqt li tipproduċi rendiment 

annwali sostnut ta' materjali mill-foresti, 

tiġġenera l-akbar benefiċċju f'termini ta' 

mitigazzjoni sostnuta. 

Emenda   7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Il-prijoritizzazzjoni tal-

finanzjament għar-riċerka dwar it-tibdil 

fil-klima għandha ssaħħaħ ir-rwol tas-

settur tal-LULUCF b'rabta mal-

mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-

klima. B'mod partikolari, it-titjib tal-

programm tar-riċerka u l-innovazzjoni 

tal-Unjoni previst għall-2021-2028  

fis-settur tal-LULUCF jista', fost l-oħrajn, 

jikkontribwixxi għall-approfondiment u t-

tixrid tal-għarfien xjentifiku u tal-

komunitajiet lokali dwar il-prestazzjoni 

tas-settur, l-aċċelerazzjoni tal-

innovazzjonijiet sostenibbli, it-trawwim 

tat-tranżizzjoni għall-era diġitali, il-

modernizzazzjoni tat-taħriġ u l-

edukazzjoni, it-tisħiħ tar-reżiljenza tas-

settur tal-LULUCF u l-monitoraġġ tal-

bijodiversità u l-azzjoni tal-bniedem. 

Emenda   8 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Id-Deċiżjoni Nru 529/2013/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill,11 bħala 

l-ewwel pass, tistabbilixxi regoli tal-

kontabbiltà applikabbli għall-emissjonijiet 

(7) Id-Deċiżjoni Nru 529/2013/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill,11 bħala 

l-ewwel pass, tistabbilixxi regoli tal-

kontabbiltà applikabbli għall-emissjonijiet 
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u l-assorbimenti ta' gassijiet serra mis-

settur tal-LULUCF u b'hekk ikkontribwiet 

għall-iżvilupp tal-politika għall-inklużjoni 

tas-settur tal-LULUCF fl-impenn għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-Unjoni. Dan ir-

Regolament għandu jibni fuq ir-regoli tal-

kontabbiltà eżistenti, u jaġġornahom u 

jtejjibhom għall-perjodu 2021-2030. 

Għandu jistabbilixxi l-obbligi tal-Istati 

Membri fl-implimentazzjoni ta' dawk ir-

regoli tal-kontabbiltà u l-obbligu biex 

jiżgura li s-settur tal-LULUCF globali ma 

jiġġenerax emissjonijiet netti. Din ma 

għandha tistabbilixxi l-ebda obbligu ta' 

kontabbiltà jew ta' rapportar għal partijiet 

privati. 

u l-assorbimenti ta' gassijiet serra mis-

settur tal-LULUCF u b'hekk ikkontribwiet 

għall-iżvilupp tal-politika għall-inklużjoni 

tas-settur tal-LULUCF fl-impenn għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-Unjoni. 

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jibni fuq ir-

regoli tal-kontabbiltà eżistenti, u 

jaġġornahom u jtejjibhom għall-perjodu 

2021-2030. Jenħtieġ li, fi kwalunkwe 

ċirkostanza, jistabbilixxi l-obbligi tal-Istati 

Membri fl-implimentazzjoni ta' dawk ir-

regoli tal-kontabbiltà u l-obbligu biex 

jiżgura li s-settur tal-LULUCF globali ma 

jiġġenerax emissjonijiet netti. Jenħtieġ li 

ma jistabbilixxi l-ebda obbligu ta' 

kontabbiltà jew ta' rapportar għal partijiet 

privati u hemm bżonn li dawn l-obbligi 

jiġu evitati mill-Istati Membri matul l-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

_________________ _________________ 

11 Id-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 

Mejju 2013 dwar regoli tal-kontabilità 

dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-

gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet 

relatati mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu 

tal-art u mal-forestrija u dwar 

informazzjoni li tikkonċerna l-azzjonijiet 

relatati ma' dawk l-attivitajiet (ĠU L 165, 

18.6.2013, p. 80). 

11 Id-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Mejju 2013 dwar regoli tal-

kontabilità dwar l-emissjonijiet u l-

assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw 

mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art, 

mat-tibdil fl-użu tal-art u mal-forestrija u 

dwar informazzjoni li tikkonċerna l-

azzjonijiet relatati ma' dawk l-attivitajiet 

(ĠU L 165, 18.6.2013, p. 80). 

Ġustifikazzjoni 

Din hi l-ewwel darba li r-regoli tal-LULUCF qed jiġu inkorporati mal-obbligi ġuridiċi fil-

qafas tal-UE dwar il-klima. Huwa importanti li l-partijiet privati tingħatalhom 

riassigurazzjoni li mhumiex se jintlaqtu b'mod amministrattiv mill-proposta. Għalhekk, huwa 

importanti wkoll li l-Istati Membri jagħmlu li jistgħu biex jevitaw piż żejjed fuq partijiet 

privati. 

Emenda   9 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Sabiex jiġu determinati kontijiet 

preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

(8) Sabiex jiġu determinati kontijiet 

preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
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skont il-Linji Gwida għall-Inventarji 

Nazzjonali tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-

2006 (il-"Linji Gwida tal-IPCC"), il-valuri 

rapportati kull sena skont ir-Regolament 

(UE) Nru 525/2013/KE għall-kategoriji tal-

użu tal-art u l-konverżjonijiet fost il-

kategoriji tal-użu tal-art għandhom jiġu 

użati, biex b'hekk jiġu simplifikati l-

approċċi użati skont l-UNFCCC u l-

Protokoll ta' Kjoto. Art li tiġi konvertita 

f'kategorija tal-użu tal-art oħra għandha tiġi 

meqjusa fi tranżizzjoni għal dik il-

kategorija għall-valur prestabbilit ta' 20 

sena fil-Linji Gwida tal-IPCC. 

skont il-Linji Gwida għall-Inventarji 

Nazzjonali tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-

2006 (il-"Linji Gwida tal-IPCC"), il-valuri 

rapportati kull sena skont ir-Regolament 

(UE) Nru 525/2013/KE għall-kategoriji tal-

użu tal-art u l-konverżjonijiet fost il-

kategoriji tal-użu tal-art għandhom jiġu 

użati, biex b'hekk jiġu simplifikati l-

approċċi użati skont l-UNFCCC u l-

Protokoll ta' Kjoto. Art li tiġi konvertita 

f'kategorija tal-użu tal-art oħra għandha tiġi 

meqjusa fi tranżizzjoni għal dik il-

kategorija għall-valur prestabbilit ta' 

20 sena fil-Linji Gwida tal-IPCC. 

Madankollu, meta jitqiesu ċ-ċirkostanzi 

naturali u ekoloġiċi diverġenti fost l-Istati 

Membri, speċjalment minħabba l-

kundizzjonijiet ġeografiċi u klimatiċi li 

jvarjaw u li għandhom impatt fuq it-

tulijiet attwali tal-perjodi ta' tranżizzjoni 

għat-tibdil fil-ħażna tal-karbonju, 

jenħtieġ li jingħataw derogi minn dak il-

valur prestabbilit kif ġustifikat skont il-

Linji Gwida tal-IPCC. 

Emenda   10 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-emissjonijiet u l-assorbimenti 

mill-foresti jiddependu fuq għadd ta' 

ċirkostanzi naturali, l-istruttura tal-klassi 

tal-età, kif ukoll il-prattiki ta' ġestjoni tal-

passat u tal-preżent. L-użu ta' sena bażi ma 

jagħmilhiex possibbli li dawk il-fatturi u l-

impatti ċikliċi li jirriżultaw jiġu riflessi fuq 

l-emissjonijiet u l-assorbimenti jew il-

varjazzjoni interannwali tagħhom. Ir-regoli 

tal-kontabbiltà rilevanti għandhom minflok 

jipprovdu għall-użu ta' livelli referenzjarji 

biex jiġu esklużi l-effetti ta' karatteristiċi 

naturali u speċifiċi għall-pajjiż. Fl-assenza 

tar-reviżjoni internazzjonali skont l-

UNFCCC u l-Protokoll ta' Kjoto, għandha 

tiġi stabbilita proċedura ta' reviżjoni biex 

tiġi żgurata t-trasparenza u titjieb il-kwalità 

(9) L-emissjonijiet u l-assorbimenti 

mill-foresti jiddependu fuq għadd ta' 

ċirkostanzi naturali, l-istruttura tal-klassi 

tal-età, kif ukoll il-prattiki ta' ġestjoni tal-

passat u tal-preżent, u dawn id-differenzi 

bejn l-Istati Membri jenħtieġ li jiġu 

rispettati. L-użu ta' sena bażi ma 

jagħmilhiex possibbli li dawk il-fatturi u l-

impatti ċikliċi li jirriżultaw jiġu riflessi fuq 

l-emissjonijiet u l-assorbimenti jew il-

varjazzjoni interannwali tagħhom. Ir-regoli 

tal-kontabbiltà rilevanti għandhom minflok 

jipprovdu għall-użu ta' livelli referenzjarji 

biex jiġu esklużi l-effetti ta' karatteristiċi 

naturali u speċifiċi għall-pajjiż. Fl-assenza 

tar-reviżjoni internazzjonali skont l-

UNFCCC u l-Protokoll ta' Kjoto, għandha 
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tal-kontabbiltà f'din il-kategorija. tiġi stabbilita proċedura ta' reviżjoni biex 

tiġi żgurata t-trasparenza u titjieb il-kwalità 

tal-kontabbiltà f'din il-kategorija. 

Emenda   11 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Meta l-Kummissjoni tagħżel li tiġi 

assistita min tim ta' reviżjoni espert skont 

id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

(C(2016)3301) fir-reviżjoni tal-pjanijiet 

tal-kontabbiltà forestali nazzjonali, din 

għandha tibni fuq il-prattika tajba u l-

esperjenza tar-reviżjonijiet esperti skont l-

UNFCCC, inkluż fir-rigward tal-

parteċipazzjoni ta' esperti nazzjonali u 

rakkomandazzjonijiet, u tagħżel numru 

suffiċjenti ta' esperti mill-Istati Membri. 

(10) Jekk u sakemm il-Kummissjoni 

tagħżel li tiġi assistita min tim ta' reviżjoni 

espert skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

(C(2016)3301) fir-reviżjoni tal-pjanijiet 

tal-kontabbiltà forestali nazzjonali, 

jenħtieġ li din tibni fuq il-prattika tajba u l-

esperjenza tar-reviżjonijiet esperti skont l-

UNFCCC, inkluż fir-rigward tal-

parteċipazzjoni ta' esperti nazzjonali u 

rakkomandazzjonijiet, u tagħżel numru 

suffiċjenti ta' esperti mill-Istati Membri. 

Emenda   12 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-Linji Gwida tal-IPCC miftiehma 

fuq livell internazzjonali jiddikjaraw li l-

emissjonijiet mill-kombustjoni ta' 

bijomassa jistgħu jiġu kontabilizzati bħala 

żero fis-settur tal-enerġija bil-kondizzjoni 

li dawn l-emissjonijiet jittieħed kont 

tagħhom fis-settur tal-LULUCF. Fl-UE, l-

emissjonijiet mill-kombustjoni ta' 

bijomassa huma kontabilizzati bħala żero 

skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 

Nru 601/2012 u d-dispożizzjonijiet 

stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 

525/2013, b'hekk il-konsistenza mal-Linji 

Gwida tal-IPCC tiġi żgurata biss jekk dawn 

l-emissjonijiet ikunu koperti b'mod preċiż 

skont dan ir-Regolament. 

(11) Il-Linji Gwida tal-IPCC miftiehma 

fuq livell internazzjonali jiddikjaraw li l-

emissjonijiet mill-kombustjoni ta' 

bijomassa jistgħu jiġu kontabilizzati bħala 

żero fis-settur tal-enerġija bil-kondizzjoni 

li dawn l-emissjonijiet jittieħed kont 

tagħhom fis-settur tal-LULUCF. Fil-qafas 

tal-UE, l-emissjonijiet mill-kombustjoni ta' 

bijomassa huma kontabilizzati bħala żero 

skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 

Nru 601/2012 u d-dispożizzjonijiet 

stabbiliti fir-Regolament (UE) 

Nru 525/2013, b'hekk il-konsistenza mal-

Linji Gwida tal-IPCC tiġi żgurata biss jekk 

dawn l-emissjonijiet ikunu koperti b'mod 

preċiż skont dan ir-Regolament. Jenħtieġ li 

r-regoli tal-kontabbiltà stabbiliti f'dan ir-

Regolament ma jimpedixxux l-użu ta' 

bijomassa sostenibbli fis-settur tal-
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enerġija permezz ta' ġenerazzjoni ta' 

emissjonijiet fis-settur tal-LULUCF. 

Emenda   13 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) L-użu sostenibbli miżjud ta' 

prodotti tal-injam maħsud jista' jillimita 

b'mod sostanzjali l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra fl-atmosfera u jsaħħaħ l-

assorbimenti ta' gassijiet serra mill-

atmosfera. Ir-regoli tal-kontabbiltà 

għandhom jiżguraw li l-Istati Membri 

jirriflettu b'mod preċiż fil-kontijiet 

tagħhom il-bidliet fir-raggruppament tal-

prodotti tal-injam maħsud meta dawn 

iseħħu, biex jiġu pprovduti inċentivi għall-

użu msaħħaħ ta' prodotti tal-injam maħsud 

b'ċikli twal tal-ħajja. Il-Kummissjoni 

għandha tipprovdi gwida dwar 

kwistjonijiet metodoloġiċi relatati mal-

kontabbiltà għal prodotti tal-injam maħsud. 

(12) L-użu sostenibbli miżjud ta' 

prodotti tal-injam maħsud jista' jillimita 

b'mod sostanzjali l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra fl-atmosfera u jsaħħaħ l-

assorbimenti ta' gassijiet serra mill-

atmosfera. Jenħtieġ li r-regoli tal-

kontabbiltà jiżguraw li l-Istati Membri 

jirriflettu b'mod preċiż fil-kontijiet 

tagħhom il-bidliet fir-raggruppament tal-

prodotti tal-injam maħsud meta dawn 

iseħħu, biex jiġu pprovduti inċentivi għall-

użu msaħħaħ ta' prodotti tal-injam maħsud 

b'ċikli twal tal-ħajja. Sabiex jiġi promoss u 

integrat aktar l-effett ta' sostituzzjoni 

pożittiv, jenħtieġ li l-Kummissjoni, 

permezz ta' att delegat, tinkludi aktar 

prodotti taħt il-kalkoli tal-prodotti tal-

injam maħsud. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tipprovdi gwida dwar kwistjonijiet 

metodoloġiċi relatati mal-kontabbiltà għal 

prodotti tal-injam maħsud. 

Emenda   14 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Id-disturbi naturali, bħan-nirien fil-

foresti, l-infestazzjonijiet mill-insetti u 

mill-mard, l-avvenimenti estremi tat-temp 

u d-disturbi ġeoloġiċi li mhumiex fil-

kontroll ta' Stat Membru, u mhumiex 

influwenzati b'mod materjali minnu, 

jistgħu jirriżultaw f'emissjonijiet ta' 

gassijiet serra ta' natura temporanja fis-

settur tal-LULUCF, jew jistgħu jikkawżaw 

inverżjonijiet ta' assorbimenti preċedenti. 

(13) Id-disturbi naturali, bħan-nirien fil-

foresti, l-infestazzjonijiet mill-insetti u 

mill-mard, l-avvenimenti estremi tat-temp 

u d-disturbi ġeoloġiċi li mhumiex fil-

kontroll ta' Stat Membru, u mhumiex 

influwenzati b'mod materjali minnu, 

jistgħu jirriżultaw f'emissjonijiet ta' 

gassijiet serra ta' natura temporanja fis-

settur tal-LULUCF, jew jistgħu jikkawżaw 

inverżjonijiet ta' assorbimenti preċedenti. 
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Peress li inverżjoni tista' tkun ukoll ir-

riżultat ta' deċiżjonijiet ta' ġestjoni, bħad-

deċiżjonijiet li jinħasdu jew li jitħawlu 

siġar, dan ir-Regolament għandu jiżgura li 

inverżjonijiet tal-assorbimenti kkawżati 

mill-bniedem jiġu dejjem riflessi b'mod 

preċiż fil-kontijiet tas-settur tal-LULUCF. 

Barra minn hekk, dan ir-Regolament 

għandu jipprovdi lill-Istati Membri bil-

possibbiltà limitata li jeskludu mill-

kontijiet tagħhom tas-settur tal-LULUCF l-

emissjonijiet li jirriżultaw minn disturbi li 

ma jkollhomx kontroll fuqhom. 

Madankollu, il-mod li bih l-Istati Membri 

japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet ma 

għandux iwassal għal 

sottokontabilizzazzjoni eċċessiva. 

Minħabba l-fatt li inverżjoni tista' tkun 

ukoll ir-riżultat ta' deċiżjonijiet ta' ġestjoni, 

bħad-deċiżjonijiet li jinħasdu jew li 

jitħawlu siġar, jenħtieġ li dan ir-

Regolament jiżgura li inverżjonijiet tal-

assorbimenti kkawżati mill-bniedem jiġu 

dejjem riflessi b'mod preċiż fil-kontijiet 

tas-settur tal-LULUCF. Barra minn hekk, 

jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprovdi lill-

Istati Membri bil-possibbiltà limitata li 

jeskludu mill-kontijiet tagħhom tas-settur 

tal-LULUCF l-emissjonijiet li jirriżultaw 

minn disturbi li ma jkollhomx kontroll 

fuqhom. Madankollu, jenħtieġ li l-mod li 

bih l-Istati Membri japplikaw dawk id-

dispożizzjonijiet ma jwassalx għal 

sottokontabilizzazzjoni eċċessiva jew 

jiskoraġġixxi lill-Istati Membri milli 

jieħdu azzjonijiet preventivi bħal 

investimenti magħmula biex inaqqsu r-

riskju tal-okkorrenza ta' disturbi naturali. 

Emenda   15 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Sabiex jiġi żgurat rapportar 

effiċjenti, trasparenti u kosteffikaċi u 

verika tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' 

gassijiet serra u ta' informazzjoni oħra 

meħtieġa biex tiġi vvalutata l-konformità 

mal-impenji tal-Istati Membri, rekwiżiti ta' 

rapportar għandhom jiġu inklużi fir-

Regolament (UE) Nru 525/2013 b'dan ir-

Regolament, u kontrolli tal-konformità 

skont dan ir-Regolament għandhom iqisu 

dawn ir-rapporti. Għaldaqstant, ir-

Regolament (UE) Nru 525/2013 għandu 

jiġi emendat skont dan. Dawn id-

dispożizzjonijiet jistgħu jiġi simplifikati 

aktar biex jikkunsidraw kull bidla rilevanti 

fir-rigward tal-governanza integrata tal-

Unjoni tal-Enerġija li għaliha hija prevista 

proposta sal-aħħar tal-2016 fil-programm 

ta' ħidma tal-Kummissjoni. 

(15) Sabiex jiġi żgurat u assigurat 

rapportar effiċjenti, trasparenti u 

kosteffikaċi u verifika tal-emissjonijiet u l-

assorbimenti ta' gassijiet serra u ta' 

informazzjoni oħra meħtieġa biex tiġi 

vvalutata l-konformità mal-impenji tal-

Istati Membri, jenħtieġ li dan ir-

Regolament idaħħal rekwiżiti ta' 

rapportar fir-Regolament (UE) 

Nru 525/2013, u jenħtieġ li l-kontrolli tal-

konformità skont dan ir-Regolament iqisu 

dawn ir-rapporti. Għaldaqstant, ir-

Regolament (UE) Nru 525/2013 jenħtieġ li 

jiġi emendat skont dan. Dawn id-

dispożizzjonijiet jistgħu jiġi simplifikati 

aktar biex jikkunsidraw kull bidla rilevanti 

fir-rigward tal-governanza integrata tal-

Unjoni tal-Enerġija li għaliha hija prevista 

proposta sal-aħħar tal-2016 fil-programm 
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ta' ħidma tal-Kummissjoni. 

Emenda   16 

Proposta għal regolament 

Premessa 15a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Skont il-UNFCCC, l-Unjoni u l-

Istati Membri tagħha huma obbligati 

jiżviluppaw, jaġġornaw regolarment, 

jippubblikaw u jirrapportaw lill-

Konferenza tal-Partijiet l-inventarji 

nazzjonali tal-emissjonijiet antropoġeniċi 

mis-sorsi u l-assorbimenti mill-bjar tal-

gassijiet serra kollha billi jużaw 

metodoloġiji komparabbli maqbula mill-

Konferenza tal-Partijiet. L-inventarji tal-

gassijiet serra huma fundamentali sabiex 

tkun tista' tiġi segwita l-implimentazzjoni 

tad-dimensjoni tad-dekarbonizzazzjoni u 

sabiex tiġi vvalutata l-konformitá mal-

leġiżlazzjoni relatata mal-klima. L-obbligi 

tal-Istati Membri dwar il-ħolqien u l-

ġestjoni tal-inventarji nazzjonali huma 

rikonoxxuti fir-Regolament (dwar il-

Governanza tal-Enerġija, 

COM(2016)759). 

Emenda   17 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 

se tassisti lill-Kummissjoni, kif xieraq 

f'konformità mal-programm ta' ħidma 

annwali tagħha, bis-sistema ta' rapportar 

annwali tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

ta' gassijiet serra, il-valutazzjoni ta' 

informazzjoni dwar politiki u miżuri u 

projezzjonijiet nazzjonali, l-evalwazzjoni 

ta' politiki u miżuri addizzjonali ppjanati, u 

l-kontrolli tal-konformità mwettqa mill-

Kummissjoni skont dan ir-Regolament. 

(16) L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 

jenħtieġ li tassisti lill-Kummissjoni, kif 

xieraq f'konformità mal-programm ta' 

ħidma annwali tagħha, bis-sistema ta' 

rapportar annwali tal-emissjonijiet u l-

assorbimenti ta' gassijiet serra, il-

valutazzjoni ta' informazzjoni dwar politiki 

u miżuri u projezzjonijiet nazzjonali, l-

evalwazzjoni ta' politiki u miżuri 

addizzjonali ppjanati, u l-kontrolli tal-

konformità mwettqa mill-Kummissjoni 
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skont dan ir-Regolament. 

Emenda   18 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Biex jiġi ffaċilitat il-ġbir ta' dejta u 

t-titjib tal-metodoloġija, l-użu tal-art 

għandu jiġi nnumerat u rapportat bl-użu ta' 

traċċar ġeografiku ta' kull żona ta' art, li 

jikkorrispondi mas-sistemi ta' ġbir ta' dejta 

nazzjonali u tal-UE. Għall-ġbir ta' dejta 

għandu jsir l-aħjar użu ta' programmi u 

stħarriġ eżistenti tal-Unjoni u tal-Istati 

Membri fosthom LUCAS, l-Istħarriġ Qafas 

Statistiku tal-Użu tal-Art taż-Żona Koperta 

u Copernicus, il-Programm tal-Unjoni ta' 

Osservazzjoni u Monitoraġġ tad-Dinja. Il-

ġestjoni tad-dejta, inkluż il-kondiviżjoni 

għall-użu mill-ġdid u d-disseminazzjoni 

tar-rapportar għandha tikkonforma mad-

Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 

2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-

Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità 

Ewropea. 

(17) Biex jiġi ffaċilitat il-ġbir ta' dejta u 

t-titjib tal-metodoloġija, l-użu tal-art 

jenħtieġ li jiġi nnumerat u rapportat 

espressament bl-użu ta' traċċar ġeografiku 

ta' kull żona ta' art, li jikkorrispondi mas-

sistemi ta' ġbir ta' dejta nazzjonali u tal-UE. 

Għall-ġbir ta' dejta għandu jsir l-aħjar użu 

minn programmi u stħarriġ eżistenti tal-

Unjoni u tal-Istati Membri fosthom 

LUCAS, l-Istħarriġ Qafas Statistiku tal-

Użu tal-Art taż-Żona Koperta, Copernicus, 

il-Programm tal-Unjoni ta' Osservazzjoni u 

Monitoraġġ tad-Dinja, b'mod partikolari 

permezz ta' Sentinel-2, u għal stħarriġ tal-

użu tal-art, jistgħu jintużaw Galileo u 

EGNOS, is-sistemi Ewropej ta' 

navigazzjoni bis-satellita. Il-ġestjoni tad-

dejta, inkluż il-kondiviżjoni għall-użu mill-

ġdid u d-disseminazzjoni tar-rapportar 

għandha tikkonforma mad-

Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi 

Infrastruttura għall-Informazzjoni 

Ġeografika fil-Komunità Ewropea. 

Emenda   19 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex jipprovdi għal kontabbiltà 

xierqa tat-tranżazzjonijiet skont dan ir-

Regolament, inkluż l-użu ta' flessibbiltajiet 

u konformità tat-traċċar, is-setgħa li tadotta 

atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-

(18) Sabiex jipprovdi għal kontabbiltà 

xierqa tat-tranżazzjonijiet skont dan ir-

Regolament, inkluż l-użu ta' flessibbiltajiet 

u konformità tat-traċċar, is-setgħa li tadotta 

atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 

jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni 
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rigward tal-adattament tekniku ta' 

definizzjonijiet, valuri, listi ta' gassijiet 

serra u raggruppamenti ta' karbonju, l-

aġġornament tal-livelli referenzjarji, il-

kontabbiltà tat-tranżazzjonijiet u r-reviżjoni 

tar-rekwiżiti ta' metodoloġija u 

informazzjoni. Dawn il-miżuri għandhom 

iqisu d-dispożizzjonijiet fir-Regolament 

tal-Kummissjoni Nru 389/2013 li 

jistabbilixxi Reġistru tal-Unjoni. Id-

dispożizzjonijiet meħtieġa għandhom 

ikunu fi strument legali uniku li 

jikkombina d-dispożizzjonijiet ta' 

kontabbiltà skont id-Direttiva 2003/87/KE, 

ir-Regulament (UE) Nru 525/2013, ir-

Regolament [] dwar it-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra annwali 

vinkolanti mill-2021 u l-2030 għal Unjoni 

tal-Enerġija reżiljenti u dan ir-Regolament. 

Hija ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

anke fil-livell ta' esperti jitwettqu 

f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija ta' atti delegati. 

fir-rigward tal-adattament tekniku ta' 

definizzjonijiet, valuri, listi ta' gassijiet 

serra u raggruppamenti ta' karbonju, l-

aġġornament tal-livelli referenzjarji, il-

kontabbiltà tat-tranżazzjonijiet u r-reviżjoni 

tar-rekwiżiti ta' metodoloġija u 

informazzjoni. Dawn il-miżuri għandhom 

iqisu d-dispożizzjonijiet fir-Regolament 

tal-Kummissjoni Nru 389/2013 li 

jistabbilixxi Reġistru tal-Unjoni. Id-

dispożizzjonijiet meħtieġa jenħtieġ li 

jkunu fi strument legali uniku li 

jikkombina d-dispożizzjonijiet ta' 

kontabbiltà skont id-Direttiva 2003/87/KE, 

ir-Regolament (UE) Nru 525/2013, ir-

Regolament [] dwar it-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra annwali 

vinkolanti mill-2021 u l-2030 għal Unjoni 

tal-Enerġija reżiljenti u dan ir-Regolament. 

Hija ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

anke fil-livell ta' esperti jitwettqu 

f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija ta' atti delegati. 

Emenda   20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-għan aħħari ta' dan ir-Regolament 

huwa li jikkontribwixxi għall-impenn 

globali li t-temperaturi jinżammu inqas 

minn 2 gradi 'l fuq mil-livelli 

preindustrijali u li jitkomplew l-isforzi 

biex it-tisħin globali jkun limitat għal 1,5 
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grad. 

Emenda   21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) art mistagħdra ġestita: użu tal-art 

rapportat bħala art mistagħdra li tibqa' 

art mistagħdra, u insedjament, art oħra 

konvertita f'art mistagħdra u art 

mistagħdra konvertita f'insedjament u art 

oħra; 

Emenda   22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Stat Membru jista' jagħżel li 

jinkludi art mistagħdra ġestita, definita 

bħala użu tal-art rapportat bħala art 

mistagħdra li tibqa' art mistagħdra, u 

insedjament, art oħra konvertita f'art 

mistagħdra u art mistagħdra konvertita 

f'insedjament u art oħra, fil-kamp ta' 

applikazzjoni tal-impenn tiegħu skont l-

Artikolu 4. Fejn Stat Membru jagħżel li 

jagħmel hekk, għandu jagħti rendikont 

tal-emissjonijiet u l-assorbimenti minn art 

mistagħdra ġestita skont dan ir-

Regolament. 

2. L-Istati Membri li ma għandhomx 

kategorija kontabilistika speċifika għall-

artijiet mistagħdra ġestiti fi [id-data tad-

dħul fis-seħħ] jistgħu jibbenefikaw minn 

perjodu tranżitorju ta' ħames snin minn 

[id-data tad-dħul fis-seħħ] biex jiġbru 

dejta affidabbli u trasparenti dwar l-

artijiet mistagħdra u jistabbilixxu sistema 

ta' rappurtar skont dan ir-Regolament. L-

adegwatezza tad-dejta u tas-sistema ta' 

rapportar għandha tiġi vvalutata bħala 

parti mill-kontroll tal-konformità msemmi 

fl-Artikolu 12. 

Emenda   23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fil-kontabilizzazzjoni tal-art 

forestali, l-art deforestata u l-foresti 

ġestiti, l-Istati Membri għandhom 

jinkludu kategorija kontabilistika relatata 

mal-prodotti tal-injam maħsud 
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f'konformità mal-Artikolu 9. 

Emenda   24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati biex 

timplimenta l-paragrafu 1 skont l-Artikolu 

14 biex tadatta d-definizzjonijiet fil-

paragrafu 1 għal żviluppi xjentifiċi jew 

progress tekniku u biex tiżgura l-

konsistenza bejn dawk id-definizzjonijiet u 

kwalunkwe bidla f'definizzjonijiet rilevanti 

fil-Linji Gwida għall-Inventarji Nazzjonali 

tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-2006 (il-

"Linji Gwida tal-IPCC"). 

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati biex 

timplimenta l-paragrafu 1 skont l-Artikolu 

14 biex tadatta d-definizzjonijiet fil-

paragrafu 1 għal żviluppi xjentifiċi jew 

progress tekniku u biex tiżgura l-

konsistenza bejn dawk id-definizzjonijiet u 

kwalunkwe bidla f'definizzjonijiet rilevanti 

fil-Linji Gwida għall-Inventarji Nazzjonali 

tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-2006 u l-

linji gwida komplementari kollha rilevanti 

tal-IPCC (il-"Linji Gwida tal-IPCC"). 

Emenda   25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 u 

bejn l-2026 u l-2030, waqt li jqis il-

flessibbiltajiet previsti fl-Artikolu 11, kull 

Stat Membru għandu jiżgura li l-

emissjonijiet ma jaqbżux l-assorbimenti, 

ikkalkulata bħala s-somma tal-

emissjoniijet u l-assorbimenti totali fit-

territorju tagħhom fil-kategoriji ta' 

kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2 

kombinat, kif kontabilizzati skont dan ir-

Regolament. 

Għall-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 u 

bejn l-2026 u l-2030 l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw, bħala standard 

minimu, li l-emissjonijiet ma jaqbżux l-

assorbimenti, ikkalkulati bħala s-somma 

tal-emissjoniijet u l-assorbimenti totali fit-

territorju tagħhom fil-kategoriji ta' 

kontabbiltà tal-art imsemmija fl-Artikolu 2 

kombinat, kif kontabilizzati skont dan ir-

Regolament. 

Emenda   26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 Sabiex jissodisfaw l-impenji fuq terminu 

twil tal-Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi, 

l-Istati Membri għandhom jippreżentaw 

lill-Kummissjoni pjan ta' azzjoni 

konsistenti mal-proċedura stabbilita fir-

Regolament [dwar il-Governanza tal-

Enerġija, COM(2016)759] li jistabbilixxi 

miri fuq żmien twil biex jiżdiedu l-

assorbimenti, il-ħażniet tal-karbonju u l-

prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti. 

Emenda   27 

Proposta għal regolament 

Artiklu 5 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fit-tħejjija tal-kontijiet nazzjonali 

tagħhom, l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-attivitajiet tal-użu tal-art 

ikunu koerenti mal-istrateġiji tal-Unjoni 

dwar il-bijodiversità u l-foresti.  

Emenda   28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Permezz ta' deroga mir-rekwiżit 

biex jiġi applikat valur prestabbilit fl-

Artikolu 5(3), Stat Membru jista' jibdel 

raba, bwar, art mistagħdra, insedjamenti u 

art oħra mill-kategorija ta' tali art 

konvertita f'foresta għall-kategorija ta' 

foresta li tibqa' foresta wara 30 sena mid-

data tal-konverżjoni. 

2. B'deroga mir-rekwiżit biex jiġi 

applikat valur prestabbilit fl-Artikolu 5(3), 

Stat Membru jista' jibdel raba', bwar, art 

mistagħdra, insedjamenti u art oħra mill-

kategorija ta' tali art konvertita f'foresta 

għall-kategorija ta' foresta li tibqa' foresta 

wara 30 sena mid-data tal-konverżjoni. 

Kwalunkwe deċiżjoni biex tingħata tali 

deroga għandha tkun ibbażata fuq il-Linji 

Gwida tal-IPCC u għandha tiġi approvata 

mit-tim inkarigat mir-rieżami stabbilit 

skont l-Artikolu 8(5). 

Emenda   29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri li għażlu li 

jinkludu l-art mistagħdra ġestita fil-kamp 

ta' applikazzjoni tal-impenn tagħhom 

skont l-Artikolu 2 għandhom jagħtu 

rendikont l-emissjonijiet u l-assorbimenti li 

jirriżultaw mill-art mistagħdra ġestita, 

ikkalkulata bħala l-emissjonijiet u l-

assorbimenti tul il-perjodi ta' bejn l-2021 u 

l-2025 u bejn l-2026 sal-2030 u jitnaqqas 

il-valur miksub permezz tal-

multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u 

l-assorbimenti medji annwali li jirriżultaw 

mill-art mistagħdra ġestita fil-perjodu bażi 

tiegħu 2005-2007. 

4. L-Istati Membri għandhom jagħtu 

rendikont tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

li jirriżultaw mill-art mistagħdra ġestita, 

ikkalkulati bħala l-emissjonijiet u l-

assorbimenti tul il-perjodi ta' bejn l-2021 u 

l-2025 u bejn l-2026 u l-2030 filwaqt li 

jitnaqqas il-valur miksub bil-

multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u 

l-assorbimenti medji annwali tal-Istat 

Membru kkonċernat li jirriżultaw mill-art 

mistagħdra ġestita fil-perjodu bażi tiegħu 

2005-2007. 

Emenda   30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiddereminaw 

il-livell ta' referenza għall-foresti l-ġdid 

abbażi tal-kriterji stabbiliti fit-Taqsima A 

tal-Anness IV. Huma għandhom 

jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan tal-

kontabbiltà forestali nazzjonali inkluż livell 

ġdidta' referenza għall-foresti, sal-31 ta' 

Diċembru 2018 għall-perjodu ta' bejn l-

2021 u l-2025 u sat-30 ta' Ġunju 2023 

għall-perjodu ta' bejn l-2026 u l-2030. 

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 

il-livell ta' referenza għall-foresti l-ġdid 

abbażi tal-kriterji stabbiliti fit-Taqsima A 

tal-Anness IV. Huma għandhom 

jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan tal-

kontabbiltà forestali nazzjonali inkluż livell 

ġdid ta' referenza għall-foresti, sal-

31 ta' Diċembru 2018 għall-perjodu ta' bejn 

l-2021 u l-2025 u sat-30 ta' Ġunju 2023 

għall-perjodu ta' bejn l-2026 u l-2030. Fuq 

talba tal-Istati Membri, il-Kummissjoni 

għandha tipprovdi gwida u assistenza 

teknika. 

Emenda   31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pjan tal-kontabbiltà forestali nazzjonali 

għandu jkun fih l-elementi kollha elenkati 

fit-Taqsima B tal-Anness IV u jinkludi 

livell ta' referenza għall-foresti ġdid 

Il-pjan tal-kontabbiltà forestali nazzjonali 

għandu jkun fih l-elementi kollha elenkati 

fit-Taqsima B tal-Anness IV u jinkludi 

livell ta' referenza għall-foresti ġdid 
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propost ibbażat fuq il-kontinwazzjoni tal-

prattika u l-intensità tal-ġestjoni forestali 

attwali, kif dokumentat bejn l-1990 u l-

2009 għal kull tip ta' foresta u għal kull 

klassi ta' età fil-foresti nazzjonali, espressi 

f'ekwivalenti ta' tunnellati ta' CO2 fis-sena. 

propost ibbażat fuq il-prattika tal-ġestjoni 

forestali attwali, kif dokumentat sal-2017 

għall-perjodu tal-2021-2025 u sal-2022 

għall-perjodu tal-2026-2030 għal kull tip 

ta' foresta u għal kull klassi ta' età fil-

foresti nazzjonali, espressi f'ekwivalenti ta' 

tunnellati ta' CO2 fis-sena. 

Emenda   32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pjan tal-kontabbiltà forestali nazzjonali 

għandu jsir pubbliku u għandu jkun 

soġġett għal konsultazzjoni pubblika. 

Il-pjan tal-kontabbiltà forestali nazzjonali 

għandu jiġi ppubblikat, inkluż online, u 

għandu jkun soġġett għal konsultazzjoni 

pubblika. 

Emenda   33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom juru 

konsistenza bejn il-metodi u d-dejta użata 

biex jistabbilixxu l-livell ta' referenza 

għall-foresti fil-pjan tal-kontabbiltà 

forestali nazzjonali u dawk użati fir-

rapportar għall-foresti ġestiti. L-aktar tard 

li Stat Membru għandu jippreżenta lill-

Kummissjoni korrezzjoni teknika tal-livell 

referenzjarju tiegħu, jekk ikollu bżonn li 

jiżgura l-konsistenza ,huwa fl-aħħar tal-

perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 jew bejn l-

2026 u l-2030. 

4. L-Istati Membri għandhom juru 

konsistenza bejn il-metodi u d-dejta użati 

biex jistabbilixxu l-livell ta' referenza 

għall-foresti fil-pjan tal-kontabbiltà 

forestali nazzjonali u dawk użati fir-

rapportar għall-foresti ġestiti. Id-dejta 

użata għandha tikkonsisti fl-aktar 

kontijiet verifikati reċenti tal-użu tal-art u 

tal-kundizzjonijiet tal-foresti. L-aktar tard 

li Stat Membru għandu jippreżenta lill-

Kummissjoni korrezzjoni teknika tal-livell 

referenzjarju tiegħu, jekk ikollu bżonn li 

jiżgura l-konsistenza, kif ukoll jirrapporta 

l-kontributi pożittivi bħala konsegwenza 

ta' politika għall-ġestjoni sostenibbli tal-

foresti fis-seħħ fil-mument li titfassal, 

huwa fl-aħħar tal-perjodu ta' bejn l-2021 u 

l-2025 jew bejn l-2026 u l-2030.  

Emenda   34 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 8 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi 

l-pjanijiet tal-kontabbiltà forestali 

nazzjonali u l-korrezzjonijiet tekniċi u 

tivvaluta l-punt sa fejn il-livelli ta' 

referenza għall-foresti ġodda proposti jew 

ikkoreġuti ġew determinati skont il-

prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti fil-

paragrafu (3) u (4) kif ukoll fl-Artikolu 

5(1). Il-punt sa fejn dan huwa meħtieġ 

sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-

prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti fil-

paragrafu (3) u (4) kif ukoll fl-Artikolu 

5(1), il-Kummissjoni tista' tikkalkula mill-

ġdid il-llivelli ta' referenza għall-foresti 

ġodda proposti jew ikkoreġuti. 

5. Tim inkarigat mir-rieżami, li jkun 

jikkonsisti f'esperti magħżula mill-

Kummissjoni u mill-Istati Membri, 
għandu jeżamina l-pjanijiet tal-kontabbiltà 

forestali nazzjonali u l-korrezzjonijiet 

tekniċi u jivvaluta l-punt sa fejn il-livelli ta' 

referenza għall-foresti ġodda proposti jew 

ikkoreġuti ġew determinati skont il-

prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti fil-

paragrafu (3) u (4) kif ukoll fl-

Artikolu 5(1). L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu lit-tim inkarigat mir-rieżami d-

dejta u l-informazzjoni kollha mitluba 

għat-twettiq tar-rieżami u tal-valutazzjoni. 
Sal-punt fejn dan ikun meħtieġ sabiex tiġi 

żgurata l-konformità mal-prinċipji u r-

rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu (3) u (4) 

kif ukoll fl-Artikolu 5(1), l-Istati Membri 

kkonċernati għandhom jikkalkulaw mill-

ġdid il-livelli ta' referenza għall-foresti 

ġodda proposti jew ikkoreġuti. Sabiex 

titjieb it-trasparenza, il-Kummissjoni 

għandha tħejji rapport ta' sinteżi, 

akkumpanjat minn rakkomandazzjonijiet, 

u tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku, inkluż permezz tal-

pubblikazzjoni fuq l-internet. 

Emenda   35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 

delegati skont l-Artikolu 14 biex temenda 

l-Anness II fid-dawl tar-reviżjoni mwettqa 

skont il-paragrafu (5) biex taġġorna l-livelli 

ta' referenza għall-foresti tal-Istati Membri 

bbażati fuq il-pjanijiet tal-kontabbiltà 

forestali nazzjonali jew il-korrezzjonijiet 

tekniċi ppreżentati, u kwalunkwe kalkolu 

mill-ġdid li jkun sar fil-kuntest tar-

reviżjoni. Sad-dħul fis-seħħ tal-atti 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 

delegati skont l-Artikolu 14 biex temenda 

l-Anness II fid-dawl tar-reviżjoni mwettqa 

skont il-paragrafu (5) biex taġġorna l-livelli 

ta' referenza għall-foresti tal-Istati Membri 

bbażati fuq il-pjanijiet tal-kontabbiltà 

forestali nazzjonali jew il-korrezzjonijiet 

tekniċi ppreżentati, u kwalunkwe kalkolu 

mill-ġdid li jkun sar fil-kuntest tar-

reviżjoni. L-ewwel wieħed minn dawn l-
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delegati, il-livelli ta' referenza għall-foresti 

ta' Stat Membru kif speċifikati fl-Anness II 

għandhom ikomplu japplikaw għall-

perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 u/jew bejn 

l-2026 u l-2030. 

atti delegati, ibbażat fuq is-

sottomissjonijiet tal-Istati Membri skont 

il-paragrafu 3, għandu jiġi adottat sa 

mhux aktar tard mill-

31 ta' Diċembru 2019. Sad-dħul fis-seħħ 

tal-atti delegati, il-livelli ta' referenza għall-

foresti ta' Stat Membru kif speċifikati fl-

Anness II għandhom ikomplu japplikaw 

għall-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 u/jew 

bejn l-2026 u l-2030. 

Emenda   36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fil-kontijiet skont l-Artikolu 6(1) u 8(1) 

relatati mal-prodotti tal-injam maħsud, l-

Istati Membri għandhom jirriflettu l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 

mill-bidliet fir-raggruppament ta' prodotti 

tal-injam maħsud li jaqgħu fil-kategoriji li 

ġejjin bl-użu tal-funzjoni ta' 

diżintegrazzjoni tal-ewwel grad, il-

metodoloġiji u skont il-valuri prestabbiliti 

ta' nofs il-ħajja speċifikati fl-Anness V: 

L-Istati Membri għandhom 

jikkontabilizzaw l-emissjonijiet u l-

assorbimenti li jirriżultaw mill-bidliet fir-

raggruppament ta' prodotti tal-injam 

maħsud li jaqgħu fil-kategoriji li ġejjin bl-

użu tal-funzjoni ta' diżintegrazzjoni tal-

ewwel grad, il-metodoloġiji u skont il-

valuri prestabbiliti ta' nofs il-ħajja 

speċifikati fl-Anness V: 

Emenda   37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sal-31 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni 

għandha tadotta att delegat skont l-

Artikolu 14 sabiex taġġorna l-kategoriji 

fir-raggruppament ta' prodotti tal-injam 

maħsud bi prodotti addizzjonali li 

jkollhom effett ta' sostituzzjoni pożittiv, 

fid-dawl tal-kontribut tal-Istati Membri 

dwar is-subkategoriji speċifiċi għall-

pajjiżi. Dan l-aġġornament għandu jsir 

abbażi tal-Linji Gwida tal-IPCC u għandu 

jiżgura l-integrità ambjentali tal-

kontabbiltà tal-LULUCF tal-Unjoni. 
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Emenda   38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 15 

għandu jinkludi valutazzjoni tal-impatti 

tal-mekkaniżmu ta' flessibbiltà stabbilit 

f'dan l-Artikolu. 

Emenda   39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

reviżjoni komprensiva tar-rapporti tal-

konformità għall-fini tal-valutazzjoni tal-

konformità mal-Artikolu 4. 

2. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

rieżami komprensiv tar-rapporti tal-

konformità għall-fini tal-valutazzjoni tal-

konformità mal-Artikolu 4 u tipprovdi 

ġustifikazzjoni ta' kwalunkwe differenza. 

Emenda   40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha għandha 

tirreġistra l-kwantitajiet ta' emissjonijiet u 

assorbimenti għal kull kategorija 

kontabilistika tal-art f'kull Stat Membru u 

tiżgura kontabbiltà preċiża fl-eżerċizzju 

tal-flessibbiltajiet skont l-Artikolu 11 tar-

Reġistru tal-Unjoni stabbilit skont l-

Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 

525/2013. L-Amministratur Ċentrali 

għandu jwettaq kontroll awtomatizzat fuq 

kull tranżazzjoni skont dan ir-Regolament, 

u fejn meħtieġ, jimblokka t-tranżazzjonijiet 

biex jiżgura li ma jkun hemm l-ebda 

irregolarità. Din l-informazzjoni għandha 

tkun aċċessibbli għall-pubbliku. 

1. Il-Kummissjoni għandha tirreġistra 

l-kwantitajiet ta' emissjonijiet u 

assorbimenti għal kull kategorija 

kontabilistika tal-art f'kull Stat Membru u 

tiżgura kontabbiltà preċiża fl-eżerċizzju 

tal-flessibbiltajiet skont l-Artikolu 11 tar-

Reġistru tal-Unjoni stabbilit skont l-

Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 

Nru 525/2013. L-Amministratur Ċentrali 

għandu jwettaq kontroll awtomatizzat u 

eżawrjenti fuq kull tranżazzjoni skont dan 

ir-Regolament u, fejn meħtieġ, jimblokka 

t-tranżazzjonijiet biex jiżgura li ma jkun 

hemm l-ebda irregolarità. L-Istat Membru 

għandu jingħata feedback, li jinkludi d-

dritt ta' risposta. Kwalunkwe talba minn 

Stat Membru għal korrezzjoni għandha 
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titressaq fi żmien raġonevoli. Il-

Kummissjoni għandha tirreġistra t-

traċċabbiltà ta' dawn l-avvenimenti u din 

l-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli 

għall-pubbliku permezz tal-internet. 

Emenda   41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa li jkunu adottati atti 

delegati msemmija fl-Artikoli 3, 5, 8 sa 10 

u 13 għandha tingħata lill-Kummissjoni 

għal perjodu ta' żmien indeterminat minn 

[id-data tad-dħul fis-seħħ]. 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 

delegati msemmija fl-Artikoli 3, 5, 8 sa 10 

u 13 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal 

perjodu ta' 5 snin minn [id-data tad-dħul 

fis-seħħ]. 

Emenda   42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Qabel l-adozzjoni ta' att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nnominati minn kull Stat Membru skont il-

prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

4. Qabel l-adozzjoni ta' att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta u 

taħdem biex tintlaħaq pożizzjoni komuni 
mal-esperti nnominati minn kull Stat 

Membru skont il-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

Emenda   43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-28 

ta' Frar 2024 u sussegwentement kull 

ħames snin dwar l-operazzjoni ta' dan ir-

Regolament, il-kontribut tagħha għall-mira 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra għall-2030 globali tal-UE u l-

kontribut tagħha għall-objettivi tal-Ftehim 

Fi żmien sitt xhur mid-djalogu faċilitattiv 

li se jissejjaħ fil-qafas tal-UNFCCC fl-

2018, fl-2024 u sussegwentement kull 

ħames snin, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta rapport lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 

ta' dan ir-Regolament, il-kontribut tagħha 

għall-mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
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ta' Pariġi, u tista' tagħmel proposti jekk 

xieraq. 

gassijiet serra għall-2030 globali tal-UE u 

l-kontribut tagħha għall-objettivi tal-

Ftehim ta' Pariġi, u tista' tagħmel proposti 

jekk xieraq biex taġġorna dan ir-

Regolament u l-ambizzjoni tiegħu skont l-

evoluzzjonijiet li joħorġu mid-djalogu 

faċilitattiv fil-qafas tal-UNFCCC u l-

aħħar sejbiet xjentifiċi. 

Emenda   44 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) il-livelli ta' referenza għandhom 

jikkontribwixxu għaż-żamma jew għaż-

żieda fil-ħażniet tal-karbonju tal-foresti, 

filwaqt li jipproduċu rendiment annwali 

sostnut ta' injam, fibra jew enerġija mill-

foresti; 

Emenda   45 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Il-livelli ta' referenza għandhom 

jiżguraw sistema robusta u kredibbli tal-

kontabbiltà, biex jiggarantixxu li l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 

mill-użu tal-bijomassa ssirilhom il-

kontabbiltà kif suppost; 

(c) Il-livelli ta' referenza għandhom 

jiżguraw sistema robusta u kredibbli tal-

kontabbiltà tal-foresti ġestiti, biex 

jiggarantixxu li l-emissjonijiet u l-

assorbimenti li jirriżultaw mill-użu tal-

bijomassa ssirilhom il-kontabbiltà kif 

suppost; 

Emenda   46 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) Il-livelli ta' referenza għandhom 

jinkludu r-raggruppament tal-karbonju 

tal-prodotti tal-injam maħsud filwaqt li 

jipprovdu tqabbil bejn l-ossidazzjoni 

imħassar 
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istantanja assunta u l-applikazzjoni tal-

funzjoni ta' diżintegrazzjoni tal-ewwel 

grad u l-valuri ta' nofs il-ħajja; 

Emenda   47 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) Il-livelli ta' referenza għandhom 

iqisu l-objettiv li jsir kontribut għall-

konservazzjoni tal-bijodiversità u l-użu 

sostenibbli tar-riżorsi naturali, kif stabbilit 

fl-Istrateġija tal-UE għall-Foresti, il-

politiki dwar il-foresti nazzjonali tal-Istati 

Membri, u l-Istrateġija tal-UE għall-

Bijodiversità; 

(e) Il-livelli ta' referenza għandhom 

iqisu l-objettiv li jsir kontribut għall-

konservazzjoni tal-bijodiversità u l-użu 

sostenibbli tar-riżorsi naturali, kif stabbilit 

fl-Istrateġija tal-UE għall-Foresti, il-

politiki dwar il-foresti nazzjonali tal-Istati 

Membri, l-Istrateġija tal-Unjoni għall-

Bijodiversità u l-Istrateġija tal-Unjoni 

għall-Bijoekonomija; 

Emenda   48 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) Il-livelli ta' referenza għandhom 

jipprovdu konferma li l-kostruzzjoni ma 

tkunx inkludiet direttament ipotesi jew 

stimi bbażati fuq il-politiki tal-Istat 

Membru jew tal-Unjoni jew ipotesi jew 

stimi bbażati fuq tibdil futur preżunt fil-

politiki tal-Istat Membru jew tal-Unjoni. 

 

 



 

AD\1126632MT.docx 27/28 PE592.164v03-00 

 MT 

 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Titolu L-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra minn 

użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta’ politika għall-

klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda tar-Regolament (UE) 

Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu 

għall-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 

għar-rapportar ta’ informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima 

Referenzi COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD) 

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ENVI 

12.9.2016 
   

Opinjoni mogħtija minn 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ITRE 

12.9.2016 

Rapporteur għal opinjoni 

       Data tal-ħatra 

Marisa Matias 

5.10.2016 

Eżami fil-kumitat 28.11.2016 22.3.2017   

Data tal-adozzjoni 30.5.2017    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

44 

13 

1 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard 

Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop 

Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam 

Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis 

Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra 

Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard 

Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, 

Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert 

Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc 

Schaffhauser, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, 

Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna 

Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara 

Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean 

Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Anne Sander, Pavel Telička, 

Anneleen Van Bossuyt 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PE592.164v03-00 28/28 AD\1126632MT.docx 

MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB 
JAGĦTI OPINJONI 

44 + 

ALDE Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck 

ECR Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen van Bossuyt 

PPE Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, 

Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, 

Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir 

Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera 

S&D José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, 

Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard 

Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Flavio Zanonato 

 
13 - 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

ENF Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

S&D Carlos Zorrinho 

Verts/ALE Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes 

 

1 0 

S&D Kathleen Van Brempt 

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 

 

 


