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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, biex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda 1 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1a (ġdid) 

 

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 (ġdid) 

 

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 li l-UE 

tirratifika l-ftehim ta' Pariġi. Din il-

proposta leġiżlattiva tifforma parti mill-

implimentazzjoni tal-impenn tal-UE fil-

ftehim ta' Pariġi. L-impenn tal-Unjoni għal 

tnaqqis tal-emissjonijiet fis-setturi 

(3) Il-Ftehim ta' Pariġi ffirmat mill-

UE daħal fis-seħħ fl-

4 ta' Novembru 2016. Din il-proposta 

leġiżlattiva tifforma parti mill-

implimentazzjoni tal-impenn tal-UE fil-

ftehim ta' Pariġi biex issaħħaħ ir-rispons 

globali għat-theddida tat-titbdil fil-klima 
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ekonomiċi kollha ġie kkonfermat il-

kontribut maħsub determinat fil-livell 

nazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri 

tagħha li ġie ppreżentat lis-Segretarjat tal-

UNFCCC fis-6 ta' Marzu 2015. 

billi żżomm iż-żieda tat-temperatura 

globali ferm taħt iż-2OC 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi 

li jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 

1,5OC 'il fuq mil-livelli preindustrijali 

filwaqt li tnaqqas l-emissjoni ta' gassijiet 

serra domestiċi, tikkonserva u żżid il-bjar 

u r-riservi ta' gassijiet serra u 

tissalvagwardja s-sigurtà tal-ikel. L-

impenn tal-Unjoni għal tnaqqis tal-

emissjonijiet fis-setturi ekonomiċi kollha 

ġie kkonfermat fil-kontribut maħsub 

determinat fil-livell nazzjonali tal-Unjoni u 

l-Istati Membri tagħha li ġie ppreżentat lis-

Segretarjat tal-UNFCCC fis-

6 ta' Marzu 2015. Bi qbil mal-Ftehim ta' 

Pariġi, l-Istati Membri għandhom 

ikomplu jnaqqsu l-emissjoni ta' gassijiet 

serra tagħhom koperti minn dan ir-

Regolament lil hinn mill-2030 sabiex, 

b'mod konsistenti mal-Pjan Direzzjonali 

tal-Enerġija tal-Unjoni 2050, stabbilit fil-

komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-

15 ta' Diċembru 2011, sal-2050 dan 

iwassal għal tnaqqis globali fl-

emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni 

għal bejn 80 sa 95 % meta mqabbla mal-

livelli tal-1990. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 

teħtieġ tibdil fl-aġir tal-investiment u 

inċentivi fil-firxa kollha tal-politika. Hija 

prijorità prinċipali tal-Unjoni li 

tistabbilixxi Unjoni tal-Enerġija reżiljenti 

biex tipprovdi enerġija sikura, sostenibbli, 

kompetittiva u affordabbli għaċ-ċittadini 

tagħha. Il-kisba ta' dan tirrikjedi wkoll 

kontinwazzjoni ta' azzjoni klimatika 

ambizzjuża b'dan ir-Regolament u progress 

fir-rigward ta' aspetti oħra tal-Unjoni tal-

Enerġija kif stabbilita fil-Qafas Strateġiku 

(5) It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 

teħtieġ tibdil fl-aġir tal-investiment u 

inċentivi fil-firxa kollha tal-politika, billi l-

ewwel jitnaqqas u jiġi ottimizzat il-

konsum tal-enerġija. Hija prijorità 

prinċipali tal-Unjoni li tistabbilixxi Unjoni 

tal-Enerġija reżiljenti biex tipprovdi 

enerġija sikura, sostenibbli, kompetittiva u 

affordabbli għaċ-ċittadini tagħha. Il-kisba 

ta' dan tirrikjedi wkoll kontinwazzjoni ta' 

azzjoni klimatika ambizzjuża b'dan ir-

Regolament u progress fir-rigward ta' 
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għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti 

b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 

'il quddiem. 

aspetti oħra tal-Unjoni tal-Enerġija kif 

stabbilita fil-Qafas Strateġiku għal Unjoni 

tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar il-

Bidla fil-Klima li tħares 'il quddiem. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 80. 16 COM(2015) 80. 

Ġustifikazzjoni 

Dawn huma azzjonijiet ta' ffrankar tal-enerġija li jkollhom l-iqsar u l-aktar perjodu effettiv ta' 

amortizzament kif ukoll l-inqas spejjeż ta' implimentazzjoni. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-approċċ ta' limiti nazzjonali 

vinkolanti annwali meħud fid-Deċiżjoni 

Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill19 għandu jitkompla mill-2021 

sal-2030, u l-kalkolu tat-trajettorja jibda fl-

2020 fuq il-medja tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra fil-perjodu mill-2016 sal-

2018, u t-tmiem tat-trajettorja jkun il-

limitu tal-2030 għal kull Stat Membru. 

Aġġustament tal-allokazzjoni fl-2021 

huwa previst għall-Istati Membri li 

jkollhom kemm limitu pożittiv skont id-

Deċiżjoni 406/2009/KE kif ukoll 

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet li 

jiżdiedu bejn l-2017 u l-2020 

iddeterminati skont id-Deċiżjonijiet 

2013/162/UE u 2013/634/UE, biex 

jirrifletti l-emissjonijiet miżjuda f'dawk is-

snin. Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda li d-

disponibbiltà u l-użu ta' strumenti ta' 

flessibbiltà eżistenti fis-setturi mhux tal-

ETS għandhom jiġu msaħħa b'mod 

sinifikanti sabiex tiġi żgurata l-

kosteffikaċja tal-isforz kollettiv tal-Unjoni 

u l-konverġenza ta' emissjonijiet per capita 

sal-2030. 

(9) L-approċċ ta' limiti nazzjonali 

vinkolanti annwali meħud fid-Deċiżjoni 

Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill19 għandu jitkompla mill-2021 

sal-2030, u l-kalkolu tat-trajettorja jibda fl-

2020 fuq il-medja tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra fil-perjodu mill-2016 sal-

2018, u bl-użu tal-miri 2020 stabbiliti 

skont id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE 

bħala limitu massimu u t-tmiem tat-

trajettorja jkun il-limitu tal-2030 għal kull 

Stat Membru bl-użu ta' liema minnhom 

ikun l-iktar baxx. Il-Kunsill Ewropew 

ikkonkluda li d-disponibbiltà u l-użu ta' 

strumenti ta' flessibbiltà eżistenti fis-setturi 

mhux tal-ETS għandhom jiġu msaħħa 

b'mod sinifikanti sabiex tiġi żgurata l-

kosteffikaċja tal-isforz kollettiv tal-Unjoni 

u l-konverġenza ta' emissjonijiet per capita 

sal-2030. 

__________________ __________________ 
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19Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' April 2009 dwar l-isforz tal-Istati 

Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet 

tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-

impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 

(ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136). 

19Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' April 2009 dwar l-isforz tal-Istati 

Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet 

tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-

impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 

(ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136). 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Dan ir-Regolament jipprovdi 

inċentiv għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li 

jkun konsistenti ma' atti legali oħra tal-

Unjoni dwar il-klima u l-enerġija. 

Minħabba li aktar minn 75 % tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra huma 

relatati mal-enerġija, żieda fl-effiċjenza fl-

użu tal-enerġija u ffrankar tal-enerġija 

għandhom rwol importanti biex isir 

tnaqqis ta' emissjonijiet. Il-politiki 

ambizzjużi tal-effiċjenza fl-enerġija huma 

għalhekk importanti mhux biss għal 

iffrankar ta' importazzjoni akbar ta' 

fjuwils fossili li jiżguraw is-sigurtà tal-

enerġija u kontijiet tal-konsumaturi aktar 

baxxi, imma wkoll biex ikun hemm użu 

akbar ta' teknoloġiji li jiffrankaw l-

enerġija fil-bini, l-industrija u t-trasport, 

it-tisħiħ tal-kompetittività ekonomika, il-

ħolqien ta' impjiegi lokali kif ukoll it-titjib 

tal-kundizzjonijiet tas-saħħa u l-indirizzar 

tal-faqar fl-enerġija. Miżuri meħuda 

f'setturi koperti minn dan ir-Regolament, 

li jiġu amortizzati maż-żmiem, huma mod 

kosteffiċjenti li jgħin lill-Istati Membri 

jilħqu l-miri tagħhom skont dan ir-

Regolament. Għaldaqstant, meta 

jittraduċu dan ir-Regolament f'politiki 

nazzjonali, hu importanti li l-Istati 

Membri jagħtu attenzjoni partikolari 

għall-possibilitajiet speċifiċi u differenti 

ta' titjib u ta' investimenti fl-effiċjenza fl-
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użu tal-enerġija fis-setturi kollha. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Sabiex inaqqsu l-emissjonijiet fis-

settur agrikolu, l-Istati Membri jenħtieġ li 

jinkludu fil-pjan direzzjonali tagħhom 

azzjonijiet dwar l-emissjonijiet li 

għandhom l-għan li jtejbu l-potenzjal ta' 

mitigazzjoni kosteffiċjenti ta' dak is-settur 

u jisfruttaw aħjar l-istrumenti ta' 

finanzjament taħt il-politika agrikola 

komuni (PAK) biex jippromwovu prattiki 

sostenibbli fis-settur. Skont l-Artikolu 14, 

il-Kummissjoni Ewropea se tivvaluta u 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar il-progress reali li jkun sar 

f'dak li għandu x'jaqsam ma' tnaqqis 

kosteffiċjenti ta' emissjonijiet agrikoli 

mhux tas-CO2, u tagħmel proposti biex 

temenda l-ammont ta' assorbimenti netti li 

jistgħu jintużaw mill-ġestjoni tar-raba', 

mill-ġestjoni tal-bwar u l-ġestjoni ta' art 

mistagħdra skont il-każ, jekk ikun xieraq. 

 

 Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Ir-Regolament [ ] [dwar l-

inklużjoni tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra u l-assorbimenti mill-użu tal-art, it-

tibdil tal-użu tal-art u l-forestrija, fil-qafas 

tal-2030 dwar il-klima u l-enerġija] 

jistabbilixxi regoli ta' kontabbiltà fir-

rigward tal-użu tal-art, tat-tibdil tal-użu tal-

art u tal-forestrija (LULUCF). Filwaqt li r-

riżultat ambjentali skont dan ir-Regolament 

f'termini tal-livelli tat-tnaqqis tal-

(12) Ir-Regolament [ ] [dwar l-

inklużjoni tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra u l-assorbimenti mill-użu tal-art, it-

tibdil tal-użu tal-art u l-forestrija, fil-qafas 

tal-2030 dwar il-klima u l-enerġija] 

jistabbilixxi regoli ta' kontabbiltà fir-

rigward tal-użu tal-art, tat-tibdil tal-użu tal-

art u tal-forestrija (LULUCF). Filwaqt li r-

riżultat ambjentali skont dan ir-Regolament 

f'termini tal-livelli tat-tnaqqis tal-
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emissjonijiet ta' gassijiet serra huwa 

affettwat billi titqies kwantità ta' mhux 

aktar mis-somma tal-assorbimenti netti 

totali u l-emissjonijiet netti totali minn art 

deforestata, art forestali, raba' ġestita u 

bwar ġestiti kif iddefinit fir-Regolament [ ], 

għandha tiġi inkluża flessibbiltà għal 

kwantità massima ta' 280 miljun tunnellata 

ta' ekwivalenti għas-CO2 ta' dawn l-

assorbimenti mqassma fost l-Istati Membri 

skont iċ-ċifri fl-Anness III, bħala 

possibbiltà addizzjonali fejn tenħtieġ, biex 

tgħin lill-Istati Membri jonoraw l-impenji 

tagħhom. Fejn jiġi adottat l-att delegat biex 

jiġu aġġornati l-livelli ta' referenza tal-

foresti abbażi tal-pjanijiet kontabilistiċi 

nazzjonali tal-forestrija skont l-

Artikolu 8 (6) tar-Regolament [LULUCF], 

is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

għandha tiġi ddelegata lill-Unjoni fir-

rigward tal-Artikolu 7 biex jirrifletti 

kontribuzzjoni tal-kategorija tal-

kontabbiltà tal-art forestali ġestita fil-

flessibbiltà prevista f'dak l-Artikolu. Qabel 

ma tadotta dan l-att delegat, il-

Kummissjoni għandha tevalwa r-

robustezza tal-kontabbiltà tal-art forestali 

ġestita abbażi tad-dejta disponibbli, u 

b'mod partikolari l-konsistenza tar-rati tal-

ħsad ipproġettati u reali. Barra minn hekk, 

skont dan ir-Regolament għandha tkun 

permessa l-possibbiltà li jitħassru 

volontarjament l-unitajiet ta' 

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet 

sabiex ikunu jistgħu jitqiesu dawn l-

ammonti meta tiġi vvalutata l-konformità 

mar-rekwiżiti skont ir-Regolament [ ]. 

emissjonijiet ta' gassijiet serra huwa 

affettwat billi titqies kwantità ta' mhux 

aktar mis-somma tal-assorbimenti netti 

totali u l-emissjonijiet netti totali minn art 

deforestata, art forestali, raba' ġestita u 

bwar ġestiti u art mistagħdra ġestita kif 

iddefinit fir-Regolament [ ], għandha tiġi 

inkluża flessibbiltà għal kwantità massima 

ta' 280 miljun tunnellata ta' ekwivalenti 

għas-CO2 ta' dawn l-assorbimenti mqassma 

fost l-Istati Membri skont iċ-ċifri fl-

Anness III, bħala possibbiltà addizzjonali 

fejn tenħtieġ, biex tgħin lill-Istati Membri 

jonoraw l-impenji tagħhom. Fejn jiġi 

adottat l-att delegat biex jiġu aġġornati l-

livelli ta' referenza tal-foresti abbażi tal-

pjanijiet kontabilistiċi nazzjonali tal-

forestrija skont l-Artikolu 8 (6) tar-

Regolament [LULUCF], is-setgħa tal-

adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Unjoni 

fir-rigward tal-Artikolu 7 biex jirrifletti 

kontribuzzjoni tal-kategorija tal-

kontabbiltà tal-art forestali ġestita fil-

flessibbiltà prevista f'dak l-Artikolu. Qabel 

ma tadotta dan l-att delegat, il-

Kummissjoni għandha tevalwa r-

robustezza tal-kontabbiltà tal-art forestali 

ġestita abbażi tad-dejta disponibbli, u 

b'mod partikolari l-konsistenza tar-rati tal-

ħsad ipproġettati u reali.  Madankollu, dik 

l-evalwazzjoni jenħtieġ li ma taffettwax l-

ammont globali ta' 280 miljun 

assorbiment nett. Barra minn hekk, skont 

dan ir-Regolament għandha tkun permessa 

l-possibbiltà li jitħassru volontarjament l-

unitajiet ta' allokazzjonijiet annwali tal-

emissjonijiet sabiex ikunu jistgħu jitqiesu 

dawn l-ammonti meta tiġi vvalutata l-

konformità mar-rekwiżiti skont ir-

Regolament [ ]. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex jiġu żgurati r-rapportar u l-

verifika effiċjenti, trasparenti u kosteffikaċi 

tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' 

informazzjoni oħra meħtieġa biex jiġi 

vvalutat il-progress fir-rigward tal-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet ta' 

Stat Membru, ir-rekwiżiti għar-rapportar u 

l-evalwazzjoni annwali skont dan ir-

Regolament huma integrati mal-Artikoli 

rilevanti fir-Regolament (UE) 

Nru 525/2013 li għalhekk jeħtieġ li jiġu 

emendati skont dan. L-emenda ta' dan ir-

Regolament għandu jiżgura wkoll li l-

progress tal-Istati Membri fit-tnaqqis tal-

emissjonijiet ikompli jiġi evalwat kull 

sena, filwaqt illi jitqies il-progress fil-

politiki tal-Unjoni u fil-miżuri u l-

informazzjoni mill-Istati Membri. Kull 

sentejn, l-evalwazzjoni għandha tinkludi l-

progress ipproġettat tal-Unjoni lejn l-

onorar tal-impenji ta' tnaqqis tiegħu u tal-

Istati Membri lejn it-twettiq tal-obbligi 

tagħhom. Madankollu, l-applikazzjoni ta' 

tnaqqis għandu jiġi kkunsidrat biss 

f'intervalli ta' ħames snin, biex ikun jista' 

jitqies il-kontribut potenzjali minn art 

deforestata, minn art forestali, minn raba' 

ġestita u minn bwar ġestiti, li jseħħ skont 

ir-Regolament [ ]. Dan huwa mingħajr 

preġudizzju għad-dmir tal-Kummissjoni li 

tiżgura l-konformità mal-obbligi tal-Istati 

Membri li jirriżultaw minn dan ir-

Regolament, jew għas-setgħa tal-

Kummissjoni li tiftaħ proċedimenti ta' ksur 

għal dan l-għan. 

(13) Sabiex jiġu żgurati r-rapportar u l-

verifika effiċjenti, trasparenti u kosteffikaċi 

tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' 

informazzjoni oħra meħtieġa biex jiġi 

vvalutat il-progress fir-rigward tal-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet ta' 

Stat Membru, ir-rekwiżiti għar-rapportar u 

l-evalwazzjoni annwali skont dan ir-

Regolament huma integrati mal-Artikoli 

rilevanti fir-Regolament (UE) 

Nru 525/2013 li għalhekk jeħtieġ li jiġu 

emendati skont dan. L-emenda ta' dan ir-

Regolament għandu jiżgura wkoll li l-

progress tal-Istati Membri fit-tnaqqis tal-

emissjonijiet ikompli jiġi evalwat kull 

sena, filwaqt illi jitqies il-progress fil-

politiki tal-Unjoni u fil-miżuri u l-

informazzjoni mill-Istati Membri. Kull 

sentejn, l-evalwazzjoni għandha tinkludi l-

progress ipproġettat tal-Unjoni lejn l-

onorar tal-impenji ta' tnaqqis tiegħu u tal-

Istati Membri lejn it-twettiq tal-obbligi 

tagħhom. L-applikazzjoni ta' tnaqqis 

jenħtieġ li tkun ikkunsidrata f'intervalli 

annwali meta l-flessibilitajiet kollha 

previsti skont dan ir-Regolament ikunu 

tqiesu, inkluż il-kontribut potenzjali li ġej 

mill-flessibilità provduta skont ir-

Regolament [ ] [LULUCF], u jenħtieġ li 

tkun ivverifikata f'intervalli bi qbil mar-

rappurtar skont ir-Regolament [ ] 

[LULUCF]. Dan huwa mingħajr 

preġudizzju għad-dmir tal-Kummissjoni li 

tiżgura l-konformità mal-obbligi tal-Istati 

Membri li jirriżultaw minn dan ir-

Regolament, fil-każ ta' nuqqas ta' 

konformità, is-setgħa tal-Kummissjoni li 

tiftaħ proċedimenti ta' ksur għal dan l-għan. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Minħabba li s-setturi koperti minn 

dan ir-Regolament huma responsabbli 

għal aktar minn nofs l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra tal-Unjoni, l-

implimentazzjoni tal-politiki u l-miżuri 

mmirati lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet 

f'dawk is-setturi se jkollhom impatt kbir 

fuq l-ambjent. Għalhekk huwa neċessarju 

li tiġi żgurata t-trasparenza fil-

monitoraġġ, ir-rapportar u s-segwitu tal-

isforzi tal-Istati Membri biex jilħqu l-miri 

tagħhom skont dan ir-Regolament, b'mod 

partikolari meta japplikaw flessibbiltajiet 

akbar, f'konformità mal-Konvenzjoni 

dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-

Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta' 

Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi 

Kwistjonijiet Ambjentali tal-Kummissjoni 

Ekonomika għall-Ewropa tan-

Nazzjonijiet Uniti (UNECE) tal-

25 ta' Ġunju 1998 (il-Konvenzjoni ta' 

Aarhus) u d-Direttiva 2001/42/KE. 

Għaldaqstant, hu importanti li l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni jikkonsultaw 

lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku u 

jagħtuhom opportunitajiet bikrija u 

effettivi biex jipparteċipaw fit-tħejjija tal-

eżerċizzju ta' rapportar nazzjonali, il-

pjanijiet ta' azzjoni korrettivi u biex jiġi 

żgurat l-involviment xieraq tagħhom fil-

proċess ta' reviżjoni ta' dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Bħala mezz biex tissaħħaħ il-

kosteffikaċja globali tat-tnaqqis totali, l-

Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 

jittrasferixxu parti mill-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tagħhom lil Stati 

(14) Bħala mezz biex tissaħħaħ il-

kosteffikaċja globali tat-tnaqqis totali, l-

Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 

jittrasferixxu parti mill-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tagħhom lil Stati 
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Membri oħra. It-trasparenza ta' dawn it-

trasferimenti għandha tiġi żgurata u tista' 

titwettaq b'mod li huwa konvenjenti għal 

kull parti, inkluż permezz tal-irkantar, l-

użu ta' intermedjarji tas-suq li jaġixxu fuq 

bażi ta' aġenzija, jew permezz ta' 

arranġamenti bilaterali. 

Membri oħra. It-trasparenza ta' dawn it-

trasferimenti għandha tiġi żgurata u tista' 

titwettaq b'mod li huwa konvenjenti għal 

kull parti, inkluż permezz tal-irkantar, l-

użu ta' intermedjarji tas-suq li jaġixxu fuq 

bażi ta' aġenzija, jew permezz ta' 

arranġamenti bilaterali. Hu importanti li d-

dħul minn trasferimenti bħal dawn ikun 

disponibbli għal proġetti ta' rinnovament 

tal-bini, b'mod partikolari għal djar bi 

dħul baxx affettwati mill-faqar enerġetiku 

u l-akkomodazzjoni soċjali bi qbil mad-

Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija 

[...]. 

Ġustifikazzjoni 

Id-dħul mit-trasferimenti, flimkien ma' strumenti finanzjarji oħra tal-UE, jistgħu jiksbu 

ammont sinifikanti ta' investimenti fir-rinnovament tal-bini. Barra minn hekk, hija stabbilita 

r-rabta mal-Artikolu 7 tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (COM(2016)761) li titlob 

lill-Istati Membri biex jindirizzaw speċifikament lil familji bi dħul baxx u li huma milquta 

mill-faqar enerġetiku kif ukoll l-akkomodazzjoni soċjali meta jfasslu miżuri ta' effiċjenza fl-

enerġija. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 

għandha l-għan li tappoġġa l-iżvilupp 

sostenibbli u li tgħin biex jinkiseb titjib 

sinifikanti u li jista' jitkejjel fl-ambjent tal-

Ewropa billi tipprovdi informazzjoni 

f'waqtha, immirata, rilevanti u affidabbli lil 

dawk li jfasslu l-politika, lill-istituzzjonijiet 

pubbliċi u lill-pubbliku. L-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent għandha tgħin lill-

Kummissjoni, kif xieraq, skont il-

programm ta' ħidma annwali tagħha. 

(15) L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 

għandha l-għan li tappoġġa l-iżvilupp 

sostenibbli u li tgħin biex jinkiseb titjib 

sinifikanti u li jista' jitkejjel fl-ambjent tal-

Ewropa billi tipprovdi informazzjoni 

f'waqtha, immirata, rilevanti u affidabbli lil 

dawk li jfasslu l-politika, lill-istituzzjonijiet 

pubbliċi u lill-pubbliku. L-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent għandha tgħin lill-

Kummissjoni, kif xieraq, skont il-

programm ta' ħidma annwali tagħha u 

tikkontribwixxi direttament u 

effettivament għall-indirizzar tat-tibdil fil-

klima.  
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Dan ir-Regolament għandu jiġi 

rivedut mill-2024 u kull ħames snin wara 

dan, sabiex jiġi valutat il-funzjonament 

globali tiegħu. L-analiżi għandha tqis iċ-

ċirkostanzi nazzjonali li jkunu qegħdin 

jevolvu u tkun infurmata mir-riżultati tal-

analiżi globali tal-Ftehim ta' Pariġi. 

(20) Fi żmien sitt xhur mid-djalogu 

faċilitattiv li għandu jissejjaħ skont l-

UNFCCC fl-2018, mill-2024 u kull ħames 

snin wara dan il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill, sabiex jiġi valutat il-

funzjonament globali tiegħu. Ir-rapport 

għandu jqis iċ-ċirkostanzi nazzjonali li 

jkunu qegħdin jevolvu u tkun infurmata 

mir-riżultati tal-analiżi globali tal-Ftehim 

ta' Pariġi, u jenħtieġ li jkun akkumpanjat, 

fejn xieraq, minn proposti leġiżlattivi li 

jaġġornaw dan ir-Regolament u l-

ambizzjoni tiegħu bi qbil mal-

evoluzzjonijiet li joħorġu mid-djalogu 

faċilitattiv skont l-UNNFCC, u l-aħħar 

sejbiet xjentifiċi tal-IPCC. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 20a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Jenħtieġ li jsir rieżami addizzjonali 

mill-Kummissjoni fil-każ li Stat Membru 

joħroġ mill-Unjoni skont l-Artikolu 50 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), 

sabiex jitqiesu l-konsegwenzi ekonomiċi 

ta' dak il-ħruġ kif ukoll dwar kif tkun 

assigurata l-integrità ambjentali ta' dan 

ir-Regolament b'konformità mal-impenn 

tal-UE skont il-Ftehim ta' Pariġi. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu -1 (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-objettiv aħħari ta' dan ir-Regolament 

huwa li jikkontribwixxi biex jitwettaq l-

impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri 

skont il-UNFCC u l-Ftehim ta' Pariġi li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

bl-għan li ż-żieda fit-temperatura globali 

tinżamm għal sew anqas minn 2 °C ogħla 

mil-livelli preindustrijali u li jitkomplew l-

isforzi biex iż-żieda fit-temperatura tiġi 

limitata għal 1,5 °C ogħla mil-livelli 

preindustrijali. 

 

Emenda 16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi 

dwar il-kontribuzzjonijiet minimi tal-Istati 

Membri biex jonoraw l-impenn ta' tnaqqis 

tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-

Unjoni għall-perjodu mill-2021 sal-2030, 

jistabbilixxi r-regoli dwar id-

determinazzjoni tal-allokazzjonijiet 

annwali tal-emissjonijiet u għall-

evalwazzjoni tal-progress tal-Istati Membri 

lejn l-ilħuq tal-kontribuzzjonijiet minimi 

tagħhom. 

Dan ir-Regolament jirrikjedi li l-Istati 

Membri jilħqu l-miri stabbiliti fl-Anness I, 

sabiex b'mod kollettiv inaqqsu l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-Unjoni 

kif imsemmi fl-Artikolu 2 b'mill-inqas 

30 % fl-2030 meta mqabbla mal-2005. 

Dan jistabbilixxi l-obbligi dwar il-

kontribuzzjonijiet minimi tal-Istati Membri 

biex jonoraw l-impenn ta' tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-Unjoni 

għall-perjodu mill-2021 sal-2030, 

jistabbilixxi r-regoli dwar id-

determinazzjoni tal-allokazzjonijiet 

annwali tal-emissjonijiet u għall-

evalwazzjoni tal-progress tal-Istati Membri 

lejn l-ilħuq tal-kontribuzzjonijiet minimi 

tagħhom. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dan ir-Regolament japplika għall-

emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 

kategoriji ta' sorsi tal-IPCC tal-enerġija, il-

proċessi industrijali u l-użu tal-prodott, l-

agrikoltura u l-iskart kif iddeterminati 

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

minbarra l-emissjonijiet mill-attivitajiet 

elenkati fl-Anness I tad-

Direttiva 2003/87/KE. 

1. Dan ir-Regolament japplika għall-

emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 

kategoriji ta' sorsi tal-IPCC tal-enerġija, il-

proċessi industrijali u l-użu tal-prodott, l-

agrikoltura u l-iskart kif iddeterminati 

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

minbarra l-emissjonijiet mill-attivitajiet 

elenkati fl-Anness I tad-

Direttiva 2003/87/KE. Il-bijoenerġija hi 

trattata bħala newtrali fil-karbonju għall-

finijiet ta' dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

In-newtralità fil-karbonju hija konsistenti mal-metodoloġiji tal-IPCC u l-prattiki ta' rappurtar 

tal-UNFCCC. L-emissjonijiet ta' gassijiet serra li huma diġà kkunsidrati fis-settur tal-

LULUCF ma għandhomx jingħaddu darbtejn fis-settur tal-enerġija. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Soġġett għall-flessibbiltajiet 

previsti fl-Artikoli 5, 6 u 7 għall-

aġġustament skont l-Artikolu 10(2) u 

filwaqt illi jitqies kull tnaqqis li jista' 

jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7 

tad-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE, kull Stat 

Membru għandu jiżgura li l-emissjonijiet 

ta' gassijiet serra tiegħu f'kull sena bejn l-

2021 u l-2029 ma jaqbżux il-livell iddefinit 

minn trajettorja lineari, li tibda fl-2020 fuq 

il-medja tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

tiegħu matul l-2016, l-2017 u l-2018 

iddeterminati skont il-paragrafu 3, u li 

tispiċċa fl-2030 fuq il-limitu stabbilit għal 

dak l-Istati Membru fl-Anness I ta' dan ir-

Regolament. 

2. Soġġett għall-flessibbiltajiet 

previsti fl-Artikoli 5, 6 u 7 għall-

aġġustament skont l-Artikolu 10(2) u 

filwaqt illi jitqies kull tnaqqis li jista' 

jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 7 

tad-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE, kull Stat 

Membru għandu jiżgura li l-emissjonijiet 

ta' gassijiet serra tiegħu f'kull sena bejn l-

2021 u l-2029 ma jaqbżux il-livell iddefinit 

minn trajettorja lineari, li tibda fl-2020 fuq 

il-medja tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

tiegħu matul l-2016, l-2017 u l-2018 

iddeterminati skont il-paragrafu 3, u bl-użu 

tal-valur tal-allokazzjoni ta' emissjonijiet 

annwali 2020 stipulat fil-miri stabbiliti 

bid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE, kif 

aġġornati mid-Deċiżjoni ta' 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

 013/634/UE, bħala limitu massimu, bl-

użu ta' liema valur hu l-aktar baxx, u li 
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tispiċċa fl-2030 fuq il-limitu stabbilit għal 

dak l-Istati Membru fl-Anness I ta' dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta att 

ta' implimentazzjoni li jistabbilixxi l-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet 

għas-snin mill-2021 sal-2030 f'termini ta' 

tunnellati ta' ekwivalenti għas-CO2 kif 

speċifikat fil-paragrafi 1 u 2. Għall-finijiet 

ta' dan l-att ta' implimentazzjoni, il-

Kummissjoni għandha twettaq analiżi 

komprensiva tad-dejta tal-inventarju 

nazzjonali l-aktar riċenti għas-snin 2005 u 

2016 sa 2018 ippreżentata mill-Istati 

Membri skont l-Artikolu 7 tar-Regolament 

(UE) Nru 525/2013. 

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta att 

delegat skont l-Artikolu 12 biex 

jissupplimenta dan ir-Regolament billi 
jistabbilixxi l-allokazzjonijiet annwali tal-

emissjonijiet għas-snin mill-2021 sal-2030 

f'termini ta' tunnellati ta' ekwivalenti għas-

CO2 kif speċifikat fil-paragrafi 1 u 2. 

Għall-finijiet ta' dan l-att delegat, il-

Kummissjoni għandha twettaq analiżi 

komprensiva tad-dejta tal-inventarju 

nazzjonali l-aktar riċenti għas-snin 2005 u 

2016 sa 2018 ippreżentata mill-Istati 

Membri skont l-Artikolu 7 tar-Regolament 

(UE) Nru 525/2013. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Dan l-att ta' implimentazzjoni 

għandu jispeċifika wkoll, abbażi tal-

perċentwali nnotifikati mill-Istati Membri 

skont l-Artikolu 6(2), il-kwantitajiet li 

jistgħu jitqiesu għall-konformità tagħhom 

skont l-Artikolu 9 bejn l-2021 u l-2030. 

Jekk is-somma tal-kwantitajiet tal-Istat 

Membri kollha taqbeż it-total kollettiv ta' 

100 miljun, il-kwantitajiet għal kull Stat 

Membru għandhom jitnaqqsu fuq bażi pro 

rata sabiex ma jinqabiżx it-total kollettiv. 

4. Dan l-att delegat għandu jispeċifika 

wkoll, abbażi tal-perċentwali nnotifikati 

mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6(2), il-

kwantitajiet li jistgħu jitqiesu għall-

konformità tagħhom skont l-Artikolu 9 

bejn l-2021 u l-2030. Jekk is-somma tal-

kwantitajiet tal-Istat Membri kollha taqbeż 

it-total kollettiv ta' 50 miljun, il-

kwantitajiet għal kull Stat Membru 

għandhom jitnaqqsu fuq bażi pro rata 

sabiex ma jinqabiżx it-total kollettiv. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fir-rigward tas-snin 2021 sa 2029, 

Stat Membru jista' jissellef sa kwantità ta' 

5% mill-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu għas-sena ta' wara. 

2. Fir-rigward tas-snin 2021 sa 2029, 

Stat Membru jista' jissellef sa kwantità ta' 

10 % mill-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu għas-sena ta' wara. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri li jista' jkollhom 

kanċellazzjoni limitata ta' massimu ta' 100 

miljun kwota tal-EU ETS kif iddefinit fl-

Artikolu 3(a) tad-Direttiva 2003/87/KE, li 

jitqiesu kollettivament għall-konformità 

tagħhom skont dan ir-Regolament huma 

elenkati fl-Anness II għal dan ir-

Regolament. 

1. L-Istati Membri li jista' jkollhom 

kanċellazzjoni limitata ta' massimu ta' 

50 miljun kwota tal-EU ETS kif iddefinit 

fl-Artikolu 3(a) tad-Direttiva 2003/87/KE, 

li jitqiesu kollettivament għall-konformità 

tagħhom skont dan ir-Regolament huma 

elenkati fl-Anness II għal dan ir-

Regolament mingħajr effetti negattivi fuq 

l-integrità ambjentali tas-sistema ta' 

tnaqqis tal-emissjonijiet fl-Unjoni kollha. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fuq talba tal-Istat Membru, l-

Amministratur Ċentrali maħtur skont l-

Artikolu 20 tad-Direttiva 2003/87/KE 

(minn hawn 'il quddiem “l-Amministratur 

Ċentrali”) għandu jqis il-kwantità 

msemmija fl-Artikolu 4(4) għall-

konformità ta' dawk l-Istati Membri skont 

l-Artikolu 9. Waħda fuq għaxra tal-

kwantità tal-kwoti ddeterminati skont l-

Artikolu 4(4) għandha tiġi kkanċellata 

3. Fuq talba tal-Istat Membru, l-

Amministratur Ċentrali maħtur skont l-

Artikolu 20 tad-Direttiva 2003/87/KE 

(minn hawn 'il quddiem “l-Amministratur 

Ċentrali”) għandu jqis il-kwantità 

msemmija fl-Artikolu 4(4) għall-

konformità ta' dawk l-Istati Membri skont 

l-Artikolu 9. Waħda fuq għaxra tal-

kwantità tal-kwoti ddeterminati skont l-

Artikolu 4(4) għandha tiġi kkanċellata għal 
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skont l-Artikolu 12(4) tad-

Direttiva 2003/87/KE għal kull sena mill-

2021 sal-2030. 

kull sena mill-2021 sal-2030. Sabiex ma 

jkunx hemm distorsjoni fil-kostituzzjoni 

tar-riserva tal-istabbilità tas-suq, l-

Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni 

(UE) 2015/1814 dwar l-istabbiliment u l-

funzjonament ta' riżerva tal-istabbiltà tas-

suq għall-iskema ta' negozjar tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-Unjoni 

ma għandux iqis il-kwantità ta' kwoti 

kkanċellati skont dan il-paragrafu biex 

jiddetermina l-għadd totali ta' kwoti fiċ-

ċirkulazzjoni. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-użu addizzjonali ta' mhux aktar minn 

280 miljun assorbiment nett minn art 

deforestata, art afforestata, raba' ġestita u 

bwar ġestiti 

L-użu addizzjonali ta' mhux aktar minn 

280 miljun assorbiment nett minn art 

deforestata, art afforestata, raba' ġestita, 

bwar ġestiti u art mistagħdra ġestita. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sal-punt li emissjonijiet ta' Stat 

Membru jaqbżu l-allokazzjonijiet annwali 

tal-emissjonijiet tiegħu għal sena 

partikolari, kwantità ta' mhux aktar mis-

somma ta' assorbimenti netti totali u l-

emissjonijiet netti totali mill-kategoriji 

kombinati tal-kontabbiltà ta' art deforestata, 

art forestali, raba' ġestita u bwar ġestiti 

msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament [ ] 

[LULUCF] tista' titqies għall-konformità 

tiegħu skont l-Artikolu 9 ta' dan ir-

Regolament għal dik is-sena, sakemm: 

1. Sal-punt li emissjonijiet ta' Stat 

Membru jaqbżu l-allokazzjonijiet annwali 

tal-emissjonijiet tiegħu għal sena 

partikolari, kwantità ta' mhux aktar mis-

somma ta' assorbimenti netti totali u l-

emissjonijiet netti totali mill-kategoriji 

kombinati tal-kontabbiltà ta' art deforestata, 

art forestali, raba' ġestita, bwar ġestiti u art 

mistagħdra ġestita msemmija fl-Artikolu 2 

tar-Regolament [ ] [LULUCF] tista' titqies 

għall-konformità tiegħu skont l-Artikolu 9 

ta' dan ir-Regolament għal dik is-sena, 

sakemm: 
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Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) l-Istat Membru għandu, sat-

30 ta' Ġunju 2019 u kull ħames snin 

minn hemm 'il quddiem, iressaq pjan ta' 

azzjoni lill-Kummissjoni, li jistabbilixxi l-

azzjonijiet u l-miżuri finanzjarji li l-Istat 

Membru għandu jimplimenta sabiex 

jiżgura li kwalunkwe assorbiment nett li 

jaqbeż ir-rekwiżiti skont l-Artikolu 4 tar-

Regolament [ ][LULUCF] ikun miżmum 

matul il-perjodi ta' ħames snin stabbiliti 

fl-Artikolu 9(2); dak il-pjan ta' azzjoni 

għandu, inter alia, jindirizza l-użu ta' 

finanzjament rilevanti mill-Unjoni għall-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima; 

 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn ikun adottat l-att delegat biex 

jiġu aġġornati l-livelli ta' referenza tal-

foresti abbażi tal-pjanijiet kontabilistiċi 

nazzjonali tal-forestrija skont l-Artikolu 

8(6) tar-Regolament [LULUCF], il-

Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tadotta att delegat biex temenda l-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex ikun 

jirrifletti kontribut tal-kategorija 

kontabilistika art forestali ġestita bi qbil 

mal-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament. 

2. Fejn ikun adottat l-att delegat biex 

jiġu aġġornati l-livelli ta' referenza tal-

foresti abbażi tal-pjanijiet kontabilistiċi 

nazzjonali tal-forestrija skont l-

Artikolu 8(6) tar-Regolament [LULUCF], 

il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tadotta att delegat qabel ir-rieżami tar-

Regolament [LULUCF] fl-2024 biex 

temenda l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, 

mingħajr ma jiġi affettwat l-ammont 

globali ta' 280 miljun ta' assorbimenti 

netti skont dan l-Artikolu, biex ikun 

jirrifletti kontribut tal-kategorija 

kontabilistika art forestali ġestita bi qbil 

mal-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament. 
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Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-2027 u fl-2032, jekk l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra riveduti ta' 

Stat Membru jaqbżu l-allokazzjoni annwali 

tal-emissjonijiet tiegħu għal kwalunkwe 

sena speċifika tal-perjodu, skont il-

paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u l-

flessibbiltajiet użati skont l-Artikoli 5 sa 7, 

għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin: 

1. Jekk l-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra riveduti ta' Stat Membru jaqbżu l-

allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu għal kwalunkwe sena speċifika tal-

perjodu, skont il-paragrafu 2 ta' dan l-

Artikolu u l-flessibbiltajiet użati skont l-

Artikoli 5 sa 7, għandhom japplikaw il-

miżuri li ġejjin: 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-

kontabbiltà preċiża skont dan ir-

Regolament permezz tar-Reġistru tal-

Unjoni stabbilit skont l-Artikolu 10 tar-

Regolament (UE) Nru 525/2013, inklużi l-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet, 

il-flessibbiltajiet eżerċitati skont l-Artikoli 

4 sa 7, il-konformità skont l-Artikolu 9 u t-

tibdil fil-kopertura skont l-Artikolu 10 ta' 

dan ir-Regolament. L-Amministratur 

Ċentrali għandu jwettaq kontroll 

awtomizzat fuq kull tranżazzjoni skont dan 

ir-Regolament u, fejn meħtieġ, iwaqqaf xi 

tranżazzjonijiet biex jiżgura li ma jkunx 

hemm irregolaritajiet. Din l-informazzjoni 

għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku. 

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-

kontabbiltà preċiża skont dan ir-

Regolament permezz tar-Reġistru tal-

Unjoni stabbilit skont l-Artikolu 10 tar-

Regolament (UE) Nru 25/2013. Il-

Kummissjoni għandha, għal dak il-għan, 

tadotta att delegat f'konformità mal-

Artikolu 12 biex tissupplimenta dan ir-

Regolament, fir-rigward ta' 

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet, 

il-flessibbiltajiet eżerċitati skont l-

Artikoli 4 sa 7, il-konformità skont l-

Artikolu 9 u t-tibdil fil-kopertura skont l-

Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament. L-

Amministratur Ċentrali għandu jwettaq 

kontroll awtomizzat fuq kull tranżazzjoni 

skont dan ir-Regolament u, fejn meħtieġ, 

iwaqqaf xi tranżazzjonijiet biex jiżgura li 

ma jkunx hemm irregolaritajiet. Din l-

informazzjoni għandha tkun aċċessibbli 

għall-pubbliku. 
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Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikoli 7(2) u 11 ta' dan ir-

Regolament għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu ta' żmien mhux 

determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament. 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikoli 4(3), 7(2) u 11 ta' dan 

ir-Regolament għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu ta' żmien mhux 

determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Qabel ma' tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-

esperti maħturin minn kull Stat Membru 

skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-

esperti maħturin minn kull Stat Membru u 

l-Parlament Ewropew skont il-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 

it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-

13 ta' April 2016. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 13 imħassar 

Proċedura ta' kumitat  

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

mgħejuna mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-

Klima stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 

525/2013. Dak il-Kumitat għandu jkun 

kumitat skont it-tifsira tar-Regolament 

(UE) Nru 182/2011. 

 

2. Fejn issir referenza għal dan il-

paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
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tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-28 

ta' Frar 2024 u kull ħames snin wara dan 

dwar l-operat ta' dan ir-Regolament, il-

kontribut tiegħu għall-mira globali tal-UE 

tal-2030 ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra u l-kontribut tiegħu għall-

għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, u tagħmel 

il-proposti jekk ikun meħtieġ. 

Fi żmien sitt xhur mit-tmiem tad-djalogu 

faċilitattiv taħt l-UNFCCC fl-2018 u sat-

28 ta' Frar 2024 u kull ħames snin wara 

dan, il-Kummissjoni għandha tressaq 

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar l-operat ta' dan ir-

Regolament, il-kontribut tiegħu għall-mira 

globali tal-UE tal-2030, l-2040 u l-2050 

tal-miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra u tivvaluta l-kontribut tiegħu 

għall-għanijiet ta' mitigazzjoni fuq 

terminu twil tal-Ftehim ta' Pariġi, filwaqt li 

tqis l-aħħar sejbiet xjentifiċi tal-IPCC kif 

ukoll il-ħtieġa li taġġorna dan ir-

Regolament fid-dawl tal-eżerċizzju ta' 

rendikont globali biex ittejjeb l-azzjoni 

dwar il-klima tal-Unjoni. Ir-rapport 

għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, 

minn proposti leġiżlattivi. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 F'każ li Stat Membru jirtira mill-Unjoni 

skont l-Artikolu 50 tat-TUE, wara l-

pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-

Kummissjoni għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 

mhux aktar tard minn sena wara d-data 

tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim dwar l-irtirar 

jew, fin-nuqqas ta' dan, tliet snin wara n-

notifika msemmija fil-paragrafu 50(2) tat-

TUE, u kull sena wara dan, rigward il-
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konsegwenzi ekonomiċi tal-irtirar fuq kull 

Stat Membru kif ukoll dwar kif tassigura 

l-integrità ambjentali ta' dan ir-

Regolament bi qbil mal-impenn tal-UE 

skont il-Ftehim ta' Pariġi, u tressaq 

proposti jekk ikun xieraq. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 525/2013 

Artikolu 21 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (5a) Fl-Artikolu 21, il-paragrafu 3 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

‘3.  Sal-31 ta' Ottubru ta' kull sena, il-

Kummissjoni għandha tipppreżenta rapport 

li jiġbor fil-qosor il-konklużjonijiet tal-

valutazzjonijiet ipprovduti fil-paragrafi 1 u 

2 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

"3.  Sal-31 ta' Ottubru ta' kull sena, il-

Kummissjoni għandha tipppreżenta rapport 

li jiġbor fil-qosor il-konklużjonijiet tal-

valutazzjonijiet ipprovduti fil-paragrafi 1, 2 

u 2a lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill." 
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