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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2017)0256 

It-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu 

onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I 

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fl-14 ta' Ġunju 2017 dwar il-proposta għal 

regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-

Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda 

r-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 

mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' 

informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 

2016/0231(COD))1 

 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

                                                 
1  Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont 

ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 59(4) (A8-0208/2017). 



 

 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proposta għal Proposta għal 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati 

Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni 

tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-

impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li 

jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 

mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-

rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra 

u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil 

fil-klima 

dwar l-azzjoni klimatika biex jiġu onorati 

l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li 

jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 

mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-

rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra 

u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil 

fil-klima ("Regolament dwar l-Azzjoni 

Klimatika li jimplimenta l-Ftehim ta' 

Pariġi") 

  

Emenda 2 

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 3 

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  4 

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 

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. 

(3) Il-Kunsill irratifika l-Ftehim 

ta' Pariġi fil-5 ta' Ottubru 2016, wara l-

approvazzjoni mogħtija mill-Parliament 

Ewropew fl-4 ta' Ottubru 2016. Il-Ftehim 
ta' Pariġi daħal fis-seħħ fl-4 ta' Novembru 

2016 u għandu l-għan, skont l-Artikolu 2 

tiegħu, “li jsaħħaħ ir-rispons globali 

għat-theddida tat-tibdil fil-klima, fil-

kuntest tal-iżvilupp sostenibbli u l-isforzi 

biex jinqered il-faqar, inkluż billi: (a) 

iżomm iż-żieda fit-temperatura medja 

globali għal ferm inqas minn 2 °C 'il fuq 

mil-livelli preindustrijali u jsegwi l-isforzi 

biex iż-żieda fit-temperatura tiġi limitata 

għal 1.5 °C aktar mil-livelli 

preindustrijali, filwaqt li jiġi rikonoxxut li 

dan inaqqas b'mod sinifikanti r-riskji u l-

impatti tat-tibdil fil-klima; (b) iżid il-

kapaċità ta' adattament għall-impatti 

negattivi tat-tibdil fil-klima u jrawwem ir-

reżiljenza għall-klima u l-iżvilupp ta' 

emissjonijiet baxxi ta' gassijiet serra, 

b'mod li ma jipperikolax il-produzzjoni 

tal-ikel; (c) jagħmel il-flussi finanzjarji 

konsistenti ma' perkors lejn emissjonijiet 

baxxi ta' gassijiet serra u ta' żvilupp 

reżiljenti għall-klima.’  

 Il-Ftehim ta' Pariġi jirrikjedi wkoll li l-

partijiet tiegħu jieħdu azzjoni sabiex 

jikkonservaw u jtejbu, kif xieraq, bjar u 

riżervi ta' gassijiet serra, inklużi foresti. 

 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 

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. 



 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-Ftehim ta' Pariġi jissostitwixxi l-

approċċ deċiż skont il-Protokoll ta' Kjoto 

tal-1997 li mhuwiex se jitkompla lil hinn 

mill-2020. 

(4) Il-Ftehim ta' Pariġi jissostitwixxi l-

approċċ deċiż skont il-Protokoll ta' Kjoto 

tal-1997 li mhuwiex se jitkompla lil hinn 

mill-2020. Il-Green Investment Schemes 

marbuta mall-Protokoll ta' Kjoto, li 

jipprovdu appoġġ finanzjarju għal 

proġetti ta' tnaqqis fl-emissjonijiet fi Stati 

Membri bi dħul iktar baxx, għalhekk se 

jintemmu wkoll. 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-laqgħa tal-Kunsill Ambjentali 

tal-21 ta' Ottubru 2009 appoġġat mira tal-

Unjoni, fil-kuntest ta' tnaqqis meħtieġ 

skont il-Grupp ta' Esperti Intergovernattiv 

dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) mill-

pajjiżi żviluppati bħala grupp, li jitnaqqsu 

l-emissjonijiet bi 80 sa 95% sal-2050 meta 

mqabbla mal-1990. 

Emenda  7 

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 

(5) It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u 

l-bijoekonomija teħtieġ tibdil fl-aġir tal-

investiment fil-firxa kollha tal-politika u 

inċentivi għall-impriżi żgħar u ta' daqs 

medju (SMEs) b'inqas kapital u b'azjendi 

agrikoli żgħar li jadattaw il-mudelli ta' 

negozju tagħhom. Hija prijorità prinċipali 

tal-Unjoni li tistabbilixxi Unjoni tal-

Enerġija reżiljenti li tagħti prijorità lill-

effiċjenza enerġetika u għandha l-għan li 



 

 

fir-rigward ta' 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. 

tipprovdi enerġija sikura, sostenibbli, 

kompetittiva u affordabbli liċ-ċittadini 

tagħha kif ukoll li tapplika politiki ta' 

sostenibbiltà u ta' tnaqqis tal-emissjonijiet 

stretti fir-rigward tal-użu ta' riżorsi b'bażi 

bijoloġika li jissostitwixxu riżorsi fossili. 

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 

għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti 

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

'il quddiem16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)0080 16 COM(2015)0080 

Emenda  8 

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) Jenħtieġ li l-approċċ ta' limiti 

nazzjonali vinkolanti annwali meħud fid-

Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill19  jitkompla mill-

2021 sal-2030, u l-kalkolu tat-trajettorja 

jibda fl-2018 fuq il-medja tal-emissjonijiet 

ta' gassijiet serra fil-perjodu mill-2016 sal-

2018 jew tal-valur tal-allokazzjoni tal-

emissjonijiet annwali għall-2020 skont 

liema minnhom tkun l-inqas, u t-tmiem 

tat-trajettorja jkun il-limitu tal-2030 għal 

kull Stat Membru. Sabiex tkun ippremjata 

l-azzjoni bikrija u biex jappoġġaw lill-

Istati Membri b'kapaċità ta' investiment 

aktar baxxa, l-Istati Membri bi PDG per 

capita aktar baxx mill-medja tal-UE, li 

matul l-2013 sal-2020 inaqqsu l-

emissjonijiet tagħhom aktar mill-

allokazzjonijiet ta' emissjonijiet annwali 

tagħhom għall-perjodu 2013-2020 previsti 

skont id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE 

jistgħu, f'ċerti kundizzjonijiet, jitolbu 

allokazzjonijiet addizzjonali minn riserva. 

Aġġustament supplementari tal-

allokazzjoni fl-2021 huwa previst għall-



 

 

Istati Membri li jkollhom kemm limitu 

pożittiv skont id-Deċiżjoni Nru 

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 jenħtieġ li d-disponibbiltà u 

l-użu ta' strumenti ta' flessibbiltà eżistenti 

fis-setturi mhux tal-ETS  jiġu msaħħa 

b'mod sinifikanti sabiex tiġi żgurata l-

kosteffikaċja tal-isforz kollettiv tal-Unjoni 

u l-konverġenza ta' emissjonijiet per capita 

sal-2030. 

_________________ _________________ 

19 Id-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). 

19 Id-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  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Sabiex l-Unjoni tilħaq l-objettivi 

tagħha lejn ekonomija b'emissjonijiet 

baxxi ta' karbonju, dan ir-Regolament 

jipprovdi għal perkors ta' tnaqqis ta' 

emissjonijiet fit-tul biex mill-2031 

jitnaqqsu l-emissjonijiet serra koperti 

b'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament 

jikkontribwixxi wkoll għall-għan tal-

Ftehim ta' Pariġi li jinkiseb bilanċ bejn 

emissjonijiet antropoġeniċi minn sorsi u l-

assorbiment minn bjar ta' gassijiet serra 

fit-tieni nofs ta' dan is-seklu. 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdid) 



 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Sabiex tinżamm l-effiċjenza sħiħa 

tar-riżerva tal-istabbiltà tas-suq stabbilita 

bid-Deċiżjoni (UE) 2015/18141a tal-

Parlament Ewropew u l-Kunsill, jenħtieġ 

li l-kanċellazzjoni ta' kwoti minħabba l-

użu tal-flessibbiltà stipulata f'dan ir-

Regolament wara tnaqqis fil-kwoti tal-EU 

ETS ma tiġix ikkunsidrata bħala kwoti li 

ġew ikkanċellati skont id-

Direttiva 2003/87/KE meta jiġi 

determinat, skont id-Deċiżjoni 

(UE) 2015/1814, l-għadd totali ta' kwoti 

fiċ-ċirkolazzjoni f'sena partikolari skont 

dik id-Deċiżjoni. 

 ____________________________ 

 1a Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

6 ta' Ottubru 2015 dwar l-istabbiliment u 

l-funzjonament ta' riżerva tal-istabbiltà 

tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni 

u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE 

(ĠU L 264, 9.10.2015, p. 1). 

Emenda   11 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Teżisti firxa ta' miżuri tal-Unjoni li 

jtejbu l-kapaċità tal-Istati Membri li 

jissodisfaw l-impenji klimatiċi tagħhom u 

huma kruċjali għall-kisba tat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet meħtieġ fis-setturi koperti 

minn dan ir-Regolament. Dawn jinkludu l-

leġiżlazzjoni dwar il-gassijiet serra 

fluworinati, it-tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi 

tat-triq, ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-

enerġija, l-enerġija rinnovabbli, l-

effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-ekonomija 

ċirkolari, kif ukoll strumenti ta' 

finanzjament tal-Unjoni għall-investimenti 

relatati mal-klima. 

(11) Teżisti firxa ta' miżuri tal-Unjoni li 

jtejbu l-kapaċità tal-Istati Membri li 

jissodisfaw l-impenji klimatiċi tagħhom u 

huma kruċjali għall-kisba tat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet meħtieġ fis-setturi koperti 

minn dan ir-Regolament. Dawn jinkludu l-

leġiżlazzjoni dwar il-gassijiet serra 

fluworinati, it-tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi 

tat-triq, titjib fir-rendiment tal-bini fl-użu 

tal-enerġija, żieda fl-enerġija rinnovabbli, 

effiċjenza akbar fl-użu tal-enerġija u l-

promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari, kif 

ukoll strumenti ta' finanzjament tal-Unjoni 

għall-investimenti relatati mal-klima. 



 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis fl-

emissjonijiet u fi sforz biex jiġi 

mmassimizzat ir-rwol tas-settur tal-

agrikoltura, hu importanti li l-Istati 

Membri jippromwovu azzjonijiet ta' 

mitigazzjoni innovattivi li għandhom l-

ikbar potenzjal, inkluż: il-konverżjoni ta' 

art agrikola f'mergħat permanenti; il-

ġestjoni ta' għeluq b'ringieli ta' sġajriet, 

strixxi ta' lqugħ u s-siġar fuq art agrikola; 

siġar tal-agroforestrija, u skemi ta' taħwil 

ġdid; il-prevenzjoni ta' tneħħija ta' siġar u 

deforestazzjoni; art baxxa jew art li ma 

tinħadimx u l-użu ta' kopertura/uċuħ tar-

raba' li jikbru malajr u l-uċuħ tar-raba' 

residwi fuq l-art; il-verifika tal-karbonju u 

pjanijiet ta' ġestjoni tal-ħamrija/tan-

nutrijenti; titjib fl-effiċjenza tan-

nitroġenu u l-inibizzjoni tan-

nitrifikazzjoni; l-irkupru u l-

konservazzjoni ta' art 

mistagħdra/torbiera; u t-tisħiħ fit-trobbija 

tal-bhejjem, l-għalf u l-metodi ta' ġestjoni 

għal emissjonijiet aktar baxxi. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Dan ir-Regolament, inklużi l-

flessibilitajiet disponibbli, jipprovdu 

inċentiv għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

konsistenti ma' atti legali oħra tal-Unjoni 

dwar il-klima u l-enerġija għal setturi li 

huma koperti minn dan ir-Regolament, 

inkluż fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika. 

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-

użu tal-enerġija fis-setturi kollha. 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 11c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) Is-settur tat-trasport mhux biss 

huwa emittent ewlieni ta' gassijiet serra 

iżda huwa wkoll is-settur li ilu mill-1990 

jikber bl-aktar rata mgħaġġla fil-konsum 

tal-enerġija. Huwa importanti, għalhekk, 

li jsiru sforzi ulterjuri mill-Kummissjoni u 

mill-Istati Membri biex itejbu l-effiċjenza 

tal-enerġija, iħeġġu bidla lejn modi tat-

trasport sostenibbli u jnaqqsu d-

dipendenza għolja li s-settur għandu fuq 

il-karbonju. Id-dekarbonizzazzjoni tat-

taħlita tal-enerġija permezz tal-

promozzjoni ta' enerġija b'emissjonijiet 

baxxi għat-trasport, pereżempju l-

bijokarburanti sostenibbli u l-vetturi 

elettriċi, se tikkontribwixxi biex tintlaħaq 



 

 

il-mira tat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2, 

f'konformità mal-għanijiet tal-Ftehim ta' 

Pariġi. Dak jista' jiġi ffaċilitat billi jiġi 

żgurat li s-settur ikollu qafas ċar u fit-tul 

biex tiġi pprovduta ċ-ċertezza u li fuqha 

jistgħu jiġu bbażati l-investimenti.  

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 11d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11d) Jenħtieġ li l-impatt tal-politika 

dwar l-enerġija u tal-politiki settorjali fuq 

l-impenji tal-Unjoni u dawk nazzjonali fil-

qasam tal-klima jiġu vvalutati b'metodi 

kwantifikati komuni, ħalli l-impatti 

tagħhom ikunu trasparenti u verifikabbli. 

Emenda  57 

 

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-

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 

(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-

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, bwar 

ġestiti u, fejn applikabbli, 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 



 

 

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 [ ]. 

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 bbilanċjata tal-kategorija 

tal-kontabbiltà tal-art forestali ġestita fil-

flessibbiltà ta' 280 miljun 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 [ ]. 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Il-kisba b'mod reċiprokament 

koerenti, tal-objettivi multipli tal-Unjoni 

marbuta mas-settur agrikolu, inklużi l-

mitigazzjoni u l-adattament tal-klima, il-

kwalità tal-arja, il-konservazzjoni tal-

bijodiversità u tas-servizzi tal-ekosistema, 

u l-appoġġ għall-ekonomiji rurali, se 

jirrikjedu tibdiliet fl-investiment u fl-

inċentivi, bl-appoġġ ta' miżuri tal-Unjoni, 

bħall-PAK. Hu essenzjali li dan ir-

Regolament jieħu kont tal-objettiv li 

jikkontribwixxi għall-objettivi tal-

Istrateġija tal-Unjoni għall-Foresti biex 

jippromwovi provvista kompetittiva u 



 

 

sostenibbli ta' injam għall-bijoekonomija 

tal-Unjoni, il-politiki dwar il-foresti 

nazzjonali tal-Istati Membri, u l-

Istrateġija tal-Unjoni dwar il-

Bijoekonomija, u l-Istrateġija tal-Unjoni 

għal Ekonomija Ċirkolari. 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

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. Jenħtieġ li l-emenda 

ta' dan ir-Regolament  tiżgura 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, jenħtieġ li l-evalwazzjoni  tinkludi 

l-progress ipproġettat tal-Unjoni lejn l-

onorar tal-impenji ta' tnaqqis tiegħu u tal-

Istati Membri lejn it-twettiq tal-obbligi 

tagħhom. Jenħtieġ li l-kontroll tal-

konformità sħiħa  ssir kull sentejn. L-

applikazzjoni tal-kontribut potenzjali minn 

art deforestata, minn art forestali, minn 

raba' ġestita u minn bwar ġestiti, li jseħħ 

skont ir-Regolament [ ] jenħtieġ li tkun 

ikkunsidrata bi qbil mal-intervalli mniżżla 

f'dak 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. 



 

 

Emenda   19 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Peress li s-setturi koperti minn dan 

ir-Regolament jikkostitwixxu aktar minn 

nofs l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-

Unjoni, il-politiki ta' tnaqqis tal-

emissjonijiet f'dawn is-setturi huma 

importanti ħafna sabiex jiġu ssodisfati l-

impenji tal-Unjoni skont il-Ftehim ta' 

Pariġi. Għalhekk, il-proċeduri ta' 

monitoraġġ, ta' rappurtar u ta' segwitu 

taħt dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu 

trasparenti għalkollox. L-Istati Membri u 

l-Kummissjoni jenħtieġ li jagħmlu l-

informazzjoni dwar il-konformità ma' dan 

ir-Regolament disponibbli pubblikament u 

jenħtieġ li jiżguraw l-involviment xieraq 

tal-partijiet ikkonċernati u tal-pubbliku 

fil-proċess ta' rieżami ta' dan ir-

Regolament. Il-Kummissjoni hija mħeġġa 

wkoll toħloq sistema effiċjenti u 

trasparenti biex timmonitorja l-eżitu tal-

flessibbiltajiet li jkunu ddaħħlu. 

Emenda  20 

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 

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. 

(14) Bħala mezz biex tissaħħaħ il-

kosteffikaċja globali tat-tnaqqis totali, 

jenħtieġ li l-Istati Membri  jkunu jistgħu 

jfaddlu jew jisselfu parti mill-

allokazzjonijiet annwali tagħhom ta' 

emissjonijiet. L-Istati Membri jenħtieġ li 

jkunu jistgħu wkoll jittrasferixxu parti 

mill-allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tagħhom lil Stati Membri oħra. Jenħtieġ li 

t-trasparenza ta' dawn it-trasferimenti  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. 

Emenda  21 

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. Jenħtieġ li l-

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent  tgħin 

lill-Kummissjoni, kif xieraq, skont il-

programm ta' ħidma annwali tagħha, u 

tikkontribwixxi direttament u 

effettivament għall-indirizzar tat-tibdil fil-

klima.  

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tal-

Artikolu 4 skont liema se jiġu stabbiliti l-

limiti annwali tal-emissjonijiet għall-Istati 

Membri, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni. 

Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati 

f'konformità mar-Regolament (UE) 

Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill21. 

(17) Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti 

skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament 

billi tiddetermina l-allokazzjonijiet 

annwali tal-emissjonijiet għall-Istati 

Membri.  

_________________  

21 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 

l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

 



 

 

p. 13). 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) Minbarra l-isforzi biex tnaqqas l-

emissjonijiet tagħha stess, huwa 

importanti li l-Unjoni, f'konformità mal-

mira li żżid l-impatt pożittiv tagħha fuq il-

marka pożittiva globali tal-bniedem fir-

rigward tal-karbonju (carbon handprint), 

tipprevedi, flimkien ma' pajjiżi terzi, 

soluzzjonijiet għall-klima billi timplimenta 

proġetti konġunti ma' dawk il-pajjiżi, fil-

kuntest tal-politika tal-2030 dwar il-klima, 

filwaqt li tqis il-fatt li l-Ftehim ta' Pariġi 

jirreferi għal mekkaniżmu ġdid ta' 

kooperazzjoni internazzjonali għall-ġlieda 

kontra t-tibdil fil-klima. 

Emenda  24 

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) Jenħtieġ li dan ir-Regolament  jiġi 

rivedut mill-2024 u kull ħames snin wara 

dan, sabiex jiġi valutat il-funzjonament 

globali tiegħu. Jenħtieġ li l-analiżi  tqis iċ-

ċirkostanzi nazzjonali li jkunu qegħdin 

jevolvu u tkun infurmata mir-riżultati tal-

analiżi globali tal-Ftehim ta' Pariġi.  

 Sabiex tikkonforma mal-Ftehim ta' 

Pariġi, huwa meħtieġ li l-Unjoni tagħmel 

sforzi progressivament akbar u tressaq 

kull ħames snin kontribut li jkun jirrifletti 

l-ogħla ambizzjoni possibbli tagħha. 

 Għalhekk ir-rieżami jenħtieġ li jieħu kont 

ukoll tal-għan tal-Unjoni li jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra fl-

ekonomija kollha b'bejn 80 u 95 % sal-

2050 meta mqabbel mal-livelli tal-1990 u 

l-għan tal-Ftehim ta' Pariġi sabiex 



 

 

jintlaħaq bilanċ bejn l-emissjonijiet 

antropoġeniċi minn sorsi u l-assorbiment 

minn bjar ta' gassijiet serra fit-tieni nofs 

ta' dan is-seklu. Jenħtieġ li dan  ikun 

imsejjes fuq l-aqwa metodi xjentifiċi 

disponibbli u jenħtieġ li jagħmel użu 

minn rapport preparatorju mill-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent. 

 Jenħtieġ li r-rieżami tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-Istati Membri għall-

perjodu mill-2031 'il quddiem  iqis il-

prinċipji ta' ġustizzja u kosteffikaċja. 

Emenda  25 

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 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 jirrikjedi li l-Istati Membri 

jnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

msemmija fl-Artikolu 2 sabiex tintlaħaq 

il-mira tal-Unjoni ta' tnaqqis ta' mill-

inqas 30 % sal-2030 meta mqabbel mal-

2005 b'mod ġust u kosteffettiv. 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-għan ġenerali ta' dan ir-Regolament 

huwa li jistabbilixxi l-Unjoni fit-triq lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju 

permezz tal-istabbiliment ta' perkors 

prevedibbli u fit-tul, li jnaqqas, sas-sena 

2050, l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-



 

 

Unjoni minn 80 sa 95 % meta mqabbla 

mal-livelli tal-1990. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 

l-emissjonijiet ta' CO2 mill-kategorija tas-

sorsi tal-IPCC "1.A.3.A l-avjazzjoni ċivili" 

għandhom jiġu ttrattati bħala żero. 

3. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 

l-emissjonijiet ta' CO2 mill-kategorija tas-

sorsi tal-IPCC "1.A.3.A l-avjazzjoni ċivili" 

koperti mid-Direttiva 2003/87/KE 

għandhom jiġu ttrattati bħala żero. 

Emenda   28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Dan ir-Regolament japplika għal 

emissjonijiet ta' CO2 mill-kategorija tas-

sorsi tal-IPCC "1.A.3.D in-navigazzjoni" 

li mhumiex koperti mid-

Direttiva 2003/87/KE. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 4 Artikolu 4 

il-livelli annwali ta' emissjonijiet għall-

perjodu 2021 sa 2030 

Il-livelli annwali ta' emissjonijiet għall-

perjodu 2021 sa 2030 

1. Fl-2030, kull Stat Membru għandu 

jillimita l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

tiegħu b'mill-inqas il-perċentwal stabbilit 

għalih fl-Anness I ta' dan ir-Regolament 

imqabbel mal-emissjonijiet tiegħu fl-2005 

ddeterminati skont il-paragrafu 3. 

1. Sal-2030, kull Stat Membru għandu 

jillimita l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

tiegħu b'mill-inqas il-perċentwal stabbilit 

għalih fl-Anness I ta' dan ir-Regolament 

imqabbel mal-emissjonijiet tiegħu fl-2005 

ddeterminati skont il-paragrafu 3. 

2. Soġġett għall-flessibbiltajiet 

previsti fl-Artikoli 5, 6 u 7 għall-

aġġustament skont l-Artikolu 10(2) u 

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. 

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-2018 jew 

fuq il-medja tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra tiegħu matul l-2016, l-2017 u l-2018 

iddeterminati skont il-paragrafu 3 jew l-

allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

għall-2020 iddeterminata skont l-

Artikolu 3(2) u l-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni 

Nru 406/2009/KE, liema minnhom huwa 

l-inqas, u li tispiċċa fl-2030 fuq il-limitu 

stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-

Anness I ta' dan ir-Regolament. 

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 

atti delegati skont l-Artikolu 12 biex 

jissupplimenta dan ir-Regolament billi 

tistabbilixxi 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' dawk l-atti delegati, 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. 

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' 100 miljun, il-

kwantitajiet għal kull Stat Membru 

għandhom jitnaqqsu fuq bażi pro rata 

sabiex ma jinqabiżx it-total kollettiv. 

5. Dan l-att ta' implimentazzjoni 

għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' 

eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 13. 
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Proposta għal regolament 



 

 

Artikolu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 4a 

 Trajettorja ta' tnaqqis tal-emissjonijiet fit-

tul mill-2031 

 Sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor fl-

ewwel jew f'waħda mir-reviżjonijiet 

sussegwenti msemmija fl-Artikolu 14(2), 

kull Stat Membru għandu, għal kull sena 

mill-2031 sal-2050, ikompli jnaqqas l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra koperti 

minn dan ir-Regolament. Kull Stat 

Membru għandu jiżgura li l-emissjonijiet 

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

2031 u l-2050 ma jaqbżux il-livell 

iddefinit minn trajettorja lineari, li tibda 

mill-allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu għas-sena 2030 u tispiċċa fl-2050 

fuq livell ta' emissjonijiet li huwa 80 % 

taħt il-livell tal-2005 għal dak l-Istat 

Membru. 

 Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 

delegati f'konformità mal-Artikolu 12 

biex tissupplimenta dan ir-Regolament 

billi tispeċifika l-allokazzjonijiet annwali 

tal-emissjonijiet għas-snin mill-2031 sal-

2050 f'termini ta' tunnellati ta' CO2 

ekwivalenti. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 5 Artikolu 5 

Strumenti ta' flessibbiltà biex jinkisbu l-

limiti annwali 

Strumenti ta' flessibbiltà biex jinkisbu l-

limiti annwali 

1. L-Istati Membri jistgħu jużaw il-

flessibbiltajiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6 

ta' dan l-Artikolu, u fl-Artikoli 6 u 7. 

1. L-Istati Membri jistgħu jużaw il-

flessibbiltajiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6 

ta' dan l-Artikolu, u fl-Artikoli 6 u 7. 

2. Fir-rigward tas-snin 2021 sa2029 , 

Stat Membru jista' jissellef sa kwantità ta' 

5% mill-allokazzjoni annwali tal-

2. Fir-rigward tas-snin 2021 sal-2025, 

Stat Membru jista' jissellef sa kwantità ta' 

10 % mill-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu għas-sena ta' wara. 



 

 

emissjonijiet tiegħu għas-sena ta' wara. Fir-rigward tas-snin 2026 sal-2029, Stat 

Membru jista' jissellef sa kwantità ta' 5% 

mill-allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu għas-sena ta' wara. 

3. Stat Membru li l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra tiegħu għal sena partikolari 

jkunu taħt l-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu għal dik is-sena, 

filwaqt illi jitqies l-użu ta' flessibbiltajiet 

skont dan l-Artikolu u l-Artikolu 6, jista' 

jfaddal dik il-parti żejda tal-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tiegħu għas-snin 

sussegwenti sal-2030. 

3. Stat Membru li l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra tiegħu għal sena partikolari 

jkunu taħt l-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu għal dik is-sena, 

filwaqt illi jitqies l-użu ta' flessibbiltajiet 

skont dan l-Artikolu u l-Artikolu 6, fir-

rigward tas-snin 2021 sal-2025, jista' 

jfaddal dik il-parti żejda tal-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tiegħu sa livell ta' 

10 % għas-snin sussegwenti sal-2025. Fir-

rigward tas-snin 2026 sal-2029, Stat 

Membru jista' jfaddal il-parti żejda tal-

allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu sa livell ta' 5 % tal-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tiegħu għas-snin 

sussegwenti sal-2030. 

4. Stat Membru jista' jittrasferixxi sa 5 

% tal-allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu ta' sena partikolari lil Stati Membri 

oħra. L-Istat Membru riċeventi jista' juża 

din il-kwantità għall-konformità skont l-

Artikolu 9 għas-sena partikolari jew għal 

snin sussegwenti sal-2030. 

4. Stat Membru jista' jittrasferixxi sa 

5 % tal-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu ta' sena partikolari lil 

Stati Membri oħra fir-rigward tas-snin 

2021 sal-2025 u sa 10% fir-rigward tas-

snin 2026 sal-2030. L-Istat Membru 

riċeventi jista' juża din il-kwantità għall-

konformità skont l-Artikolu 9 għas-sena 

partikolari jew għal snin sussegwenti sal-

2030. 

5. Stat Membru jista' jittrasferixxi l-

parti tal-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu li taqbeż l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra għal dik is-

sena, filwaqt li jitqies l-użu tal-

flessibbiltajiet skont il-paragrafi 2 sa 4 u l-

Artikolu 6, lil Stati Membri oħra. L-Istat 

Membru riċeventi jista' juża din il-kwantità 

għal konformità skont l-Artikolu 9 għal dik 

is-sena jew għal snin sussegwenti sal-2030. 

5. Stat Membru jista' jittrasferixxi l-

parti tal-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu li taqbeż l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra għal dik is-

sena, filwaqt li jitqies l-użu tal-

flessibbiltajiet skont il-paragrafi 2 sa 4, l-

Artikolu 6, lil Stati Membri oħra. L-Istat 

Membru riċeventi jista' juża din il-kwantità 

għal konformità skont l-Artikolu 9 għal dik 

is-sena jew għal snin sussegwenti sal-2030. 

 5 a. Stat Membru ma għandux 

jittrasferixxi kwalunkwe parti mill-

allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu jekk, fiż-żmien tat-trasferiment, l-

emissjonijiet ta' dak l-Istat Membru 

jaqbżu l-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu. 

6. L-Istati Membri għandhom ikunu 6. L-Istati Membri għandhom ikunu 



 

 

jistgħu jużaw il-krediti minn proġetti 

maħruġa skont l-Artikolu 24a(1) tad-

Direttiva 2003/87/KE għal konformità 

skont l-Artikolu 9, mingħajr ebda limitu 

kwantitattiv u filwaqt li jiġi evitat l-għadd 

doppju. 

jistgħu jużaw il-krediti minn proġetti 

maħruġa skont l-Artikolu 24a(1) tad-

Direttiva 2003/87/KE għal konformità 

skont l-Artikolu 9, mingħajr ebda limitu 

kwantitattiv u filwaqt li jiġi evitat l-għadd 

doppju. L-Istati Membri jistgħu jħeġġu l-

istabbiliment ta' sħubijiet privati-privati u 

pubbliċi-privati għal proġetti bħal dawn. 

Emenda   32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-aċċess għall-flessibbiltà stabbilit 

f'dan l-Artikolu u fl-Anness II għandu 

jingħata bil-kundizzjoni li l-Istati Membri 

kkonċernati jimpenjaw ruħhom li jieħdu 

miżuri f'setturi oħra fejn fil-passat ikunu 

nkisbu riżultati insuffiċjenti. Il-

Kummissjoni għandha tissupplimenta dan 

ir-Regolament billi tadotta att delegat 

skont l-Artikolu 12 li jistabbilixxi lista ta' 

dawn il-miżuri u setturi sal-

31 ta' Diċembru 2019. 

Emenda  55 

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 użu tal-

art, tibdil tal-użu tal-art u forestrija  
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Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sal-punt li emissjonijiet ta' Stat 

Membru jaqbżu l-allokazzjonijiet annwali 

tal-emissjonijiet tiegħu għal sena 

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: 

partikolari flimkien ma' kwalunkwe 

allokazzjoni tal-emissjonijiet imfaddla 

skont l-Artikolu 5(3), 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, fejn 

applikabbli, u suġġett għal att delegat 

skont il-paragrafu 2, art forestali ġestita, 

imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament [ ] 

[LULUCF] tista' titqies għall-konformità 

tiegħu skont l-Artikolu 9 ta' dan ir-

Regolament għal dik is-sena, sakemm: 

 (-a) l-Istat Membru jippreżenta sal-

1 ta' Jannar 2019 pjan ta' azzjoni lill-

Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri, 

inklużi, fejn relevanti, l-użu ta' 

finanzjament mill-Unjoni, għall-

agrikoltura effiċjenti mill-att tal-klima u l-

użu tal-art u s-setturi forestali u juri kif 

dawn il-miżuri se jikkontribwixxu biex 

inaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

skont dan ir-Regolament u li jmorru lil 

hinn mir-rekwiżiti skont l-Artikolu 4 tar-

Regolament [ ][LULUCF] għall-perjodu 

mill-2021 sal-2030; 

(a) il-kwantità kumulattiva li titqies għal 

dak l-Istat Membru għas-snin kollha tal-

perjodu mill-2021 sal-2030 ma taqbiżx il-

livell stabbilit fl-Anness III għal dak l-Istat 

Membru; 

(a) il-kwantità kumulattiva li titqies għal 

dak l-Istat Membru għas-snin kollha tal-

perjodu mill-2021 sal-2030 ma taqbiżx il-

livell stabbilit fl-Anness III għal dak l-Istat 

Membru; 

(b) din il-kwantità taqbeż ir-rekwiżiti tal-

Istat Membru skont l-Artikolu 4 tar-

Regolament [ ][LULUCF]; 

(b) din il-kwantità murija li taqbeż ir-

rekwiżiti tal-Istat Membru skont l-

Artikolu 4 tar-Regolament [ ][LULUCF] 

matul il-perjodi ta' ħames snin stabbiliti 

fl-Artikolu 12 tar-Regolament [ 

][LULUCF]; 

(c) l-Istat Membru ma akkwistax aktar 

assorbimenti netti skont ir-Regolament [ 

][LULUCF] mingħand Stati Membri oħra 

milli jkun ittrasferixxa; kif ukoll 

(c) l-Istat Membru ma akkwistax aktar 

assorbimenti netti skont ir-Regolament [ 

][LULUCF] mingħand Stati Membri oħra 

milli jkun ittrasferixxa; kif ukoll 

(d) l-Istat Membru kkonforma mar-

rekwiżiti tar-Regolament [ ] [LULUCF]. 

(d) l-Istat Membru kkonforma mar-

rekwiżiti tar-Regolament [ ] [LULUCF]. 

 B'konformità mal-punt(-a), il-

Kummissjoni tista' toħroġ opinjonijiet 

imressqa mill-Istati Membri dwar il-



 

 

pjanijiet ta' azzjoni. 

Emenda  56 
 

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 biex temenda l-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u l-kategoriji 

kontabilistiċi fl-Anness III biex ikun 

jirrifletti kontribut ibbilanċjat tal-

kategorija kontabilistika art forestali ġestita 

bi qbil mal-Artikolu 12 ta' dan ir-

Regolament mingħajr ma jinqabeż l-

ammont totali ta' 280 miljun disponibbli 

taħt dan l-Artikolu. 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

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. Kull sentejn il-Kummissjoni 

għandha twettaq verifika tal-konformità 

tal-Istati Membri ma' dan ir-Regolament. 

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: 

(a) żieda maċ-ċifra tal-emissjonijiet ta' 

Stat Membru tas-sena ta' wara ugwali 

għall-ammont f'tunnellati ta' ekwivalenti 

għas-CO2 tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra żejda, immultiplikat b'fattur ta' 1,08, 

skont il-miżuri adottati skont l-Artikolu 11; 

(a) żieda maċ-ċifra tal-emissjonijiet ta' 

Stat Membru tas-sena ta' wara ugwali 

għall-ammont f'tunnellati ta' ekwivalenti 

għas-CO2 tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

żejda, immultiplikat b'fattur ta' 1,08, skont 

il-miżuri adottati skont l-Artikolu 11; kif 



 

 

kif ukoll ukoll 

(b) l-Istat Membru għandu jkun 

temporanjament ipprojbit milli 

jittrasferixxi ebda parti mill-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tiegħu lil Stat 

Membru ieħor sakemm jiġi konformi ma' 

dan ir-Regolament. L-Amministratur 

Ċentrali għandu jimplimenta din il-

projbizzjoni fir-reġistru msemmi fl-

Artikolu 11. 

(b) l-Istat Membru għandu jkun 

temporanjament ipprojbit milli 

jittrasferixxi ebda parti mill-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tiegħu lil Stat 

Membru ieħor sakemm jiġi konformi ma' 

dan ir-Regolament. L-Amministratur 

Ċentrali għandu jimplimenta din il-

projbizzjoni fir-reġistru msemmi fl-

Artikolu 11. 

Emenda  58 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 9a 

 Riżerva għal azzjoni bikrija 

 1. Sabiex tiġi kkunsidrata azzjoni 

bikrija qabel l-2020, u fuq it-talba ta' Stat 

Membru, kwantità li ma taqbiżx is-somma 

totali ta' 90 miljun tunnellata 

f'allokazzjonijiet annwali ta' emissjonijiet 

fil-perjodu ta' bejn l-2026 u l-2030 

għandha tittieħed in kunsiderazzjoni fir-

rigward tal-konformità tal-Istat Membru 

għall-iskopijiet tal-aħħar kontroll tal-

konformità skont l-Artikolu 9 ta' dan ir-

Regolament, dment li: 

 (a) it-total tal-allokazzjonijiet annwali 

tiegħu tal-emissjonijiet għall-perjodu mill-

2013 sal-2020 kif iddeterminat skont l-

Artikolu 3(2) u l-Artikolu 10 tad-

Deċiżjoni Nru 406/2009/KE jaqbeż it-total 

tiegħu tal-emissjonijiet annwali ta' 

gassijiet serra vverifikati għall-perjodu 

mill-2013 sal-2020; 

 (b) il-PDG tiegħu per capita għall-

prezzijiet tas-suq fl-2013 ikun taħt il-

medja tal-UE; 

 (c) ikun uża l-limitu massimu tal-

flessibilitajiet imsemmija fl-Artikoli 6 u 7 

għal-livelli stabbiliti fl-Annessi II u III; 

 (d) ikun uża l-limitu massimu tal-



 

 

flessibilitajiet imsemmija fl-Artikolu 5(2) 

u (3) u ma jkunx ittrasferixxa l-

allokazzjonijiet tal-emissjonijiet lejn Stat 

Membru ieħor skont l-Artikolu 5(4) u (5); 

u 

 (e) l-Unjoni kollha kemm hi tilħaq il-

mira tagħha msemmija fl-Artikolu 1(1). 

 2. Is-sehem massimu ta' Stat 

Membru tas-somma totali msemmija fil-

paragrafu 1 li jista' jiġi kkunsidrat fir-

rigward tal-konformità għandu jiġi 

stabbilit abbażi tar-rata ta', minn naħa 

waħda, id-differenza bejn it-total tal-

allokazzjonijiet annwali tiegħu tal-

emissjonijiet għall-perjodu mill-2013 sal-

2020 u t-total annwali vverifikat  dwar l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra tul l-istess 

perjodu, u, min-naħa l-oħra, id-differenza 

bejn it-total tal-allokazzjonijiet annwali 

tal-emissjonijiet għall-perjodu mill-2013 

sal-2020 tal-Istati Membri kollha li 

jissodisfaw il-kriterju fil-punt (b) tal-

paragrafu 1 u t-total annwali vverifikat 

tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ta' 

dawk l-Istati Membri fl-istess perjodu. 

 L-allokazzjonijiet annwali tal-

emissjonijiet u l-emissjonijiet annwali 

vverifikati għandhom jiġu ddeterminati 

skont il-paragrafu 3. 

 3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 

atti delegati skont l-Artikolu 12 sabiex 

tissupplimenta dan ir-Regolament billi 

tistabbilixxi massimu ta' ishma għal kull 

Stat Membru f'termini ta' tunnellati ta' 

CO2 ekwivalenti skont il-paragrafi 1 u 2. 

Għall-finijiet ta' dawk l-atti delegati, il-

Kummissjoni għandha tuża l-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet 

stabbiliti skont l-Artikolu 3(2) u l-

Artikolu 10 tad-Deċiżjoni Nru 

406/2009/KE u d-data rieżaminata tal-

inventarju għas-snin 2013 sal-2020 skont 

ir-Regolament (UE) Nru 525/2013. 



 

 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ammont li jinsab fl-Anness IV ta' 

dan ir-Regolament għandhom jiżdiedu 

mal-allokazzjoni għas-sena 2021 għal kull 

Stat Membru msemmi f'dak l-Anness. 

2. L-ammont li jinsab fl-Anness IV ta' 

dan ir-Regolament, li jirrapreżenta somma 

totali ta' 39,14-il miljun tunellata ta' CO2 

ekwivalenti għall-Istati Membri kollha, 

għandu jiżdied mal-allokazzjoni għas-

sena 2021 għal kull Stat Membru msemmi 

f'dak l-Anness. 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-Reġistru Ir-Reġistru Ewropew 

Emenda  40 

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 525/2013. Il-

Kummissjoni għandha, għal dak il-għan, 

tadotta att delegat f'konformità mal-

Artikolu 12 biex tissupplimenta dan ir-

Regolament, b'mod partikolari 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. Is-sistema 

tar-reġistru Ewropew għandha tkun 

trasparenti u tinkludi l-informazzjoni 

rilevanti kollha dwar it-trasferiment tal-

kwoti bejn l-Istati Membri. Din l-

informazzjoni għandha tkun aċċessibbli 

għall-pubbliku permezz ta' sit web apposta 

ospitat mill-Kummissjoni. 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata 

s-setgħa li tadotta att delegat biex jiġi 

implimentat il-paragrafu 1 skont l-

Artikolu 12 ta'dan ir-Regolament. 

imħassar 

Emenda   42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 11a 

 L-impatt fuq il-klima tal-finanzjament tal-

Unjoni 

 Il-Kummissjoni għandha twettaq studju 

transsettorjali komprensiv tal-impatt tal-

finanzjament mogħti mill-baġit tal-Unjoni 

jew inkella skont id-dritt tal-Unjoni fuq il-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 

 Sal-1 ta' Jannar 2019, il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill ir-rapport dwar is-

sejbiet tal-istudju li għandu jkun 

akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposti 

leġiżlattivi mmirati lejn it-twaqqif ta' 

kwalunkwe finanzjament tal-Unjoni li ma 

jkunx kompatibbli mal-miri ta' tnaqqis ta' 

CO2 jew mal-politiki tal-Unjoni. Dan 

għandu jinkludi l-proposta ta' kontroll 

tal-kompatibbiltà klimatika ex-ante 

obbligatorja li tapplika għal kull 

investiment ġdid tal-Unjoni mill-



 

 

1 ta' Jannar 2020 u l-obbligu li r-riżultati 

jsiru pubbliċi b'mod trasparenti u 

aċċessibbli. 

Emenda  43 

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), l-Artikolu 4a, l-

Artikolu 6(3a), l-Artikolu 7(2), l-

Artikolu 9a u l-Artikolu 11 ta' dan ir-

Regolament għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin 

minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 

ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha 

tfassal rapport rigward id-delega tas-

setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur 

qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. 

Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien 

identiċi, sakemm il-Parlament Ewropew 

jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx għal tali 

estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu. 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega tas-setgħat msemmija fl-

Artikoli 7(2) u 11 jistgħu' jiġu revokati fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 

tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fiha. Din ma 

għandhiex taffettwa l-validità ta' atti 

delegati diġà fis-seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħat msemmija fl-

Artikoli 4(3), l-Artikolu 4a, l-

Artikolu 6(3a), l-Artikolu 7(2), l-

Artikolu 9a u l-Artikolu 11 tista' tiġi 

revokata fi kwalunkwe mument mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-

delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-

jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata 

fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità 

ta' atti delegati diġà fis-seħħ. 



 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Att delegat li jkun ġie adottat skont 

l-Artikoli 7(2) u 11 għandu jidħol fis-seħħ 

biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas 

il-Kunsill ma jkunu esprimew xi 

oġġezzjoni f'perjodu ta' xahrejn min-

notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 

jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma 

infurmaw lill-Kummissjoni li ma 

għandhomx oġġezzjonijiet. Dak il-perjodu 

jiġi estiż b'xahrejn b'inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

6. Att delegat li jkun ġie adottat skont 

l-Artikoli 4(3), Artikolu 4a, Artikolu 6(3a) 

Artikolu 7(2), Artikolu 9a u l-Artikolu 11 

għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-

Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma 

jkunu esprimew xi oġġezzjoni f'perjodu ta' 

xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 

qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni li 

ma għandhomx oġġezzjonijiet. Dak il-

perjodu jiġi estiż b'xahrejn b'inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

Emenda  46 

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 

tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 



 

 

 1. Fi żmien sitt xhur mid-djalogu 

faċilitattiv taħt l-UNFCCC fl-2018, il-

Kummissjoni għandha tippubblika 

komunikazzjoni li tivvaluta l-konsistenza 

tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni dwar il-

klima u l-enerġija skont l-għanijiet tal-

Ftehim ta' Pariġi. B'mod partikolari, il-

komunikazzjoni għandha teżamina r-rwol 

u l-adegwatezza tal-obbligi stipulati f'dan 

ir-Regolament biex jintlaħqu dawk l-

għanijiet, u l-konsistenza ta' atti 

leġislattivi tal-Unjoni fil-qasam tal-klima 

u l-enerġija, inklużi r-rekwiżiti tal-

effiċjenza fl-enerġija u l-enerġija 

rinnovabbli, kif ukoll atti leġislattivi fil-

qasam tal-agrikoltura u t-trasport, 

flimkien mal-impenn tal-UE għat-tnaqqis 

tal-gassijiet serra. 

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. 

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-

28 ta' Frar 2024 wara l-ewwel rendikont 

globali tal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi fl-2023 u fi żmien sitt xhur mir-

rendikonti globali sussegwenti 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  għall-għanijiet 

tal-Ftehim ta' Pariġi. Ir-rapport għandu, 

jekk ikun jixraq, ikun akkumpanjat minn 

proposti leġiżlattivi biex iżidu t-tnaqqis 

tal-emissjonijiet tal-Istati Membri. 

 Ir-reviżjoni tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

tal-Istati Membri għall-perjodu mill-2031 

'l quddiem għandu jqis il-prinċipji ta' 

ġustizzja u kosteffikaċja fid-distribuzzjoni 

bejn l-Istati Membri. 

 Dan għandu wkoll jieħu kont tal-progress 

li jkun sar mill-Unjoni u minn pajjiżi terzi 

lejn l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi kif 

ukoll il-progress li sar biex jistimulaw u 

jsostnu finanzjament privat bħala appoġġ 

għat-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell 

baxx ta' karbonju. 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15a (ġdid) 



 

 

Deċiżjoni (UE) 2015/1814 

Artikolu 1 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 15a 

 Emendi għad-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 

 L-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni (UE) 

2015/1814 huwa sostitwit b'dan li ġej: 

 "4. Il-Kummissjoni għandha 

tippubblika n-numru totali ta' kwoti fiċ-

ċirkolazzjoni kull sena, sal-

15 ta' Mejju tas-sena sussegwenti. In-

numru totali ta' kwoti fiċ-ċirkolazzjoni 

għal sena partikolari għandu jkun in-

numru kumulattiv ta' kwoti maħruġa fil-

perjodu mill-1 ta' Jannar 2008, inkluż in-

numru maħruġ skont l-Artikolu 13(2) tad-

Direttiva 2003/87/KE f'dak il-perjodu u d-

drittijiet biex jintużaw il-krediti 

internazzjonali eżerċitati mill-

installazzjonijiet taħt l-EU ETS fir-

rigward tal-emissjonijiet sal-

31 ta' Diċembru ta' dik is-sena 

partikolari, li minnu jitnaqqas tunnellati 

kumulattivi ta' emissjonijiet ivverifikati 

mill-installazzjonijiet skont l-EU ETS 

bejn l-1 ta' Jannar 2008 u l-

31 ta' Diċembru ta' dik l-istess sena 

partikolari, kwalunkwe kwota kkanċellata 

skont l-Artikolu 12(4) tad-Direttiva 

2003/87/KE għajr il-kwoti kkanċellati 

skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 

2017/... * tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, u l-għadd ta' kwoti fir-riżerva. 

Ma għandhomx jitqiesu l-emissjonijiet 

matul il-perjodu ta' tliet snin li jibda mill-

2005 u jispiċċa fl-2007 u l-kwoti maħruġa 

fir-rigward ta' dawk l-emissjonijiet. L-

ewwel pubblikazzjoni għandha sseħħ sal-

15 ta' Mejju 2017. 

 ______________ 

 * Ir-Regolament (UE) 2017/… tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

azzjoni klimatika biex jiġu onorati l-

impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li 

jemenda r-Regolament (UE) Nru 

525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-



 

 

Kunsill dwar mekkaniżmu għall-

monitoraġġ u għar-rapportar ta' 

emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' 

informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-

klima ("Regolament dwar l-Azzjoni 

Klimatika li jimplimenta l-Ftehim ta' 

Pariġi”) (ĠU L …, …, p. … .).” 

 


