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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

It-trasport jipproduċi kwart tal-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju fl-UE. Il-ħtieġa li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-trasport ilha tiġi diskussa sa mis-snin 1990, filwaqt li l-objettivi 

varjaw skont it-tendenzi ekonomiċi. Minkejja li dak id-dibattitu kompla għaddej, l-

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mis-settur tat-trasport fl-Ewropa sempliċement 

komplew jiżdiedu, u sal-2014 kienu 20 % ogħla milli fl-1990. 

It-tkabbir ġenerali fl-emissjonijiet mit-trasport huwa dovut prinċipalment għaż-żieda fl-

emissjonijiet mit-trasport bit-triq u mill-avjazzjoni, peress li l-emissjonijiet mit-trasport 

ferrovjarju u mit-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni naqsu mill-1990 'l hawn. Is-sehem tal-

karozzi privati fl-emissjonijiet tat-trasport huwa ta' madwar 44 %, u l-kontribut ikkombinat 

tat-trasport tal-merkanzija tqila u l-karrozzi tal-linja huwa ta' madwar 18 %. Ir-regolament 

dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi li qed jiġi eżaminat jirrigwarda s-settur tat-trasport kollu 

kemm hu bl-eċċezzjoni tat-trasport internazzjonali bil-baħar u t-trasport bl-ajru.  

Skont il-proposta għal regolament, flimkien ma' mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-

2030, l-Istati Membri ser ikunu meħtieġa jilħqu miri ta' tnaqqis annwali matul il-perjodu 

2021-2030. L-Istati Membri ser ikunu taħt obbligu kemm li jirrispettaw il-kwoti annwali tal-

emissjonijiet u kemm li jnaqqsu l-emissjonijiet b'mod lineari. Skont il-proposta, il-punt ta' 

tluq tal-perkors tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' bejn l-2021 u l-2030 huwa s-sena 2020, u din 

tiġi determinata, fil-prinċipju, abbażi ta' data dwar l-emissjonijiet medji għall-perjodu ta' mill-

2016 sal-2018. Ir-Rapporteur għal opinjoni tqis li huwa importanti li jinħolqu inċentivi 

qawwija biex il-pajjiżi kollha jnaqqsu l-emissjonijiet, mill-bidu nett tal-perjodu, u 

tissuġġerixxi, għalhekk, li l-punt ta' tluq tal-livell tal-2020 għandu jiġi rieżaminat. Ir-

Rapporteur għal opinjoni tenfasizza l-ħtieġa li l-emissjonijiet jitnaqqsu b'mod konsistenti, 

inkluż fuq żmien twil, jiġifieri fil-perjodu li jintemm fl-2050. 

Il-Kummissjoni inkludiet fil-proposta tagħha għal regolament, elementi ta' flessibbiltà, u dan 

bl-għan li tiżgura li l-miżuri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet jittieħdu bl-aktar mod kosteffettiv. 

Madankollu, l-elementi ta' flessibbiltà fil-proposta tal-Kummissjoni u l-bażi għall-kalkolu 

tagħhom huma milquta minn inċertezzi, sitwazzjoni li tista' xxekkel l-implimentazzjoni tal-

politika tal-UE dwar il-klima u r-riżultat finali ġenerali. Il-mekkaniżmi flessibbli proposti 

jippermettu sitwazzjoni li fiha l-UE mhix se tilħaq il-miri tagħha ta' tnaqqis tal-emissjonijiet 

skont il-Konvenzjoni ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima, anki jekk l-Istati Membri jilħqu l-miri 

assenjati lilhom skont id-deċiżjoni dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi. Min-naħa l-oħra, l-

aċċettabilità tal-proposta tal-Kummissjoni f'ċerti Stati Membri tiddependi preċiżament minn 

dawn l-elementi ta' flessibbiltà. Madankollu, meħuda flimkien, għadd kbir ta' flessibbiltajiet, 

uħud minnhom li jikkoinċidu, jistgħu jirriżultaw f'sitwazzjoni fejn l-emissjonijiet tal-UE mis-

settur tal-kondiviżjoni tal-isforzi fil-fatt jaqgħu b'sostanzjalment inqas mill-mira ta' 30 %. Ir-

Rapporteur għal opinjoni tqis li, fost il-mekkaniżmi ta' flessibbiltà proposti, hemm raġunijiet 

qawwija favur it-trasferimenti bejn setturi, bejn in-negozjar ta' kwoti tal-emissjonijiet u s-

settur tal-kondiviżjoni tal-isforzi (l-hekk imsejjaħ mekkaniżmu ta' darba), kif ukoll il-

flessibbiltà tas-settur tal-LULUCF, li għandhom jippermettu lill-Istati Membri jużaw ukoll il-

limitu massimu għall-unitajiet ta' tneħħija (sinks) tas-settur tal-LULUCF stabbiliti fil-proposta 

biex jirrispettaw l-obbligu ta' tnaqqis tal-emissjonijiet fis-settur tal-kondiviżjoni tal-isforzi. 

Ir-Rapporteur għal opinjoni tifhem l-idea li tinsab fil-proposta tal-Kummissjoni dwar it-

tnaqqis tal-isforz amministrattiv, iżda tara l-ħtieġa li jsir monitoraġġ annwali ta' kif il-miri ta' 
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tnaqqis tal-emissjonijiet qed jiġu segwiti fid-diversi Stati Membri minflok il-valutwazzjoni ta' 

kull ħames snin li hemm proposta. Sabiex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-effettività, ir-

Rapporteur għal opinjoni tqis li huwa mixtieq li l-Kummissjoni jeħtieġ li jkollha wkoll l-

għodda biex timponi sanzjonijiet fuq dawk l-Istati Membri li ma jilħqux il-miri tagħhom ta' 

tnaqqis tal-emissjonijiet.  

 

Skont ir-regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi, il-metodi ta' tnaqqis tal-emissjonijiet 

għandhom jitħallew biex jiġu deċiżi f'idejn l-Istat Membru individwali. Flimkien mal-

pubblikazzjoni tal-proposta tagħha għar-regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi, il-

Kummissjoni ressqet il-fehmiet tagħha dwar miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-trasport 

fil-komunikazzjoni "Towards low-emission mobility" ("Lejn mobilità b'emissjonijiet baxxi"), 

ippubblikat f'Lulju 2016. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni trid tiġi segwita minn għadd 

kbir ta' proposti leġiżlattivi biex jiġi stabbilit il-qafas, inter alia, għar-regolamentazzjoni tal-

emissjonijiet mit-trasport ta' merkanzija tqila. Madankollu, ir-responsabilità għas-suċċess tal-

politika tal-UE dwar il-klima inġenerali taqa' bil-wisq fuq il-politiki u d-deċiżjonijiet 

nazzjonali u lokali; il-konurbazzjonijiet għandhom rwol partikolarment kbir x'jaqdu, peress li 

t-trasport urban jipproduċi 23 % tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju tal-Ewropa mit-

trasport. Abbażi tal-proposta għal regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi, l-akbar 

pressjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tat-trasport se tkun fuq dawk l-Istati Membri li l-miri 

tagħhom ta' tnaqqis tal-emissjonijiet huma għolja b'mod ġenerali.  

Ir-Rapporteur għal opinjoni taqbel mad-deċiżjoni li jitħalla f'idejn dawk li jieħdu d-

deċiżjonijiet nazzjonali biex jiddeċiedu dwar il-metodi li għandhom jintużaw biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tat-trasport. Madankollu, hija tqis in-nuqqas ta' kompetenza tal-UE fil-qasam tal-

politiki urbani bħala ħaġa problematika u tittama li l-UE tassumi rwol ta' koordinament usa' 

fit-tixrid tal-aħjar prattiki fil-politika tat-trasport urban. Min-naħa l-oħra, ir-Rapporteur għal 

opinjoni tosserva li, bis-saħħa tad-diversi strumenti ta' finanzjament tagħha, l-UE għandha 

ħafna finanzjament x'talloka, u hi tqis li hu essenzjali li, fil-każ tat-trasport, il-fondi li 

għandhom jiġu allokati mid-diversi programmi u strumenti għandhom jintużaw għal proġetti 

li jippromwovu bidla lejn sistema tat-trasport b'livell baxx ta' emissjonijiet (fuq perjodu ta' 

żmien qasir) u totalment mingħajr emissjonijiet (fuq perjodu ta' żmien medju u twil) tas-

sistema tat-trasport.  

Għal żmien twil, il-politika komuni tat-trasport tal-Ewropa kienet ibbażata fuq l-ilħuq ta' miri 

ta' tnaqqis ta' emissjonijiet prinċipalment bl-għajnuna tal-progress fit-teknoloġija tal-vetturi u 

fit-teknoloġija tal-fjuwils. Madankollu, l-inċertezzi li nkixfu dan l-aħħar fl-industrija tal-

karozzi qajmu mistoqsijiet dwar kemm l-industrija hija impenjata favur tnaqqis ġenwin tal-

emissjonijiet. Il-bidla lejn mobilità b'emissjonijiet baxxi jew mingħajr emissjonijiet qed 

tixxekkel minn dipendenza qawwija mill-fjuwils fossili, filwaqt li l-prezz baxx taż-żejt 

reċentement ġab waqfien fit-tranżizzjoni minnhom. Ir-Rapporteur għal opinjoni temmen li l-

iktar mod effettiv biex jintlaħqu l-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet huwa pakkett wiesa' ta' 

miżuri li jkun jikkonsisti fl-ippjanar razzjonali tal-użu tal-art, it-trasport pubbliku, politiki 

biex jiġu promossi l-mixi u ċ-ċikliżmu, l-isfruttament sħiħ tat-teknoloġiji li qed jiżviluppaw 

tal-vetturi, tal-magni u tal-fjuwils, l-introduzzjoni ta' servizzi tal-għarfien u servizzi diġitali, u 

l-użu ta' strumenti tal-prezzijiet biex jiggwidaw l-għażliet ta' mobilità. 

Id-diġitalizzazzjoni u s-servizzi diġitali ġodda ppermettew li jinħolqu tipi ġodda ta' servizzi ta' 
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mobilità, li, jekk jiġi li dawn jiġu użati b'mod aktar wiesa', ikunu jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa li 

dak li jkun ikollu u juża karozza personali, u b'hekk joħolqu potenzjal sinifikanti ta' tnaqqis 

tal-emissjonijiet. Huwa għalhekk mixtieq li dawn is-servizzi jinfirxu aktar kemm fit-trasport 

urban u kemm f'dak interurban. Dawn is-servizzi joffru lill-utenti moviment faċli u jagħmlu 

wkoll l-ispejjeż totali tal-mobilità l-aktar prevedibbli u trasparenti. Jidher li l-

awtomatizzazzjoni tat-traffiku wkoll qed timxi aktar malajr milli mistenni. Ir-Rapporteur għal 

opinjoni tqis li ż-żewġ żviluppi huma pożittivi, iżda tinnota li l-leġiżlaturi kemm tal-UE kif 

ukoll tal-Istati Membri se jkollhom jimmonitorjaw bir-reqqa kif l-iżvilupp tal-qasam jaffettwa 

l-emissjonijiet tat-trasport. Għandu jiġi żgurat li l-bidliet iwasslu għal imġiba ta' mobilità li 

tkun inqas ta' ħsara għall-klima u għall-ambjent. 

It-trasport huwa wieħed mis-servizzi l-iktar importanti fil-ħajja ta' kuljum għaċ-ċittadini 

Ewropej, u l-loġistika effettiva, preċiża u kost-effettiva hija assolutament essenzjali għall-

integrazzjoni Ewropea u għall-funzjonament tas-suq intern. Minħabba li l-miri ta' tnaqqis tal-

emissjonijiet għas-settur tat-trasport u l-loġistika qed isiru pjuttost ambizzjużi b'riżultat ta' dan 

ir-regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi, ir-Rapporteur għal opinjoni ma tistax taħbi t-

tħassib tagħha dwar il-fatt li l-ispejjeż, għall-industrija tat-trasport u għall-industrija Ewropea 

b'mod ġenerali, tat-tnaqqis tal-emissjonijiet għad iridu jiġu determinati. Kalkolu kredibbli tal-

kosti mqabbla mal-benefiċċji huwa meħtieġ ukoll meta l-Istati Membri jieħdu deċiżjonijiet 

dwar l-allokazzjoni tal-obbligi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet lid-diversi setturi differenti, u l-

Kummissjoni jeħtieġ li tappoġġa lill-Istati Membri fl-għoti ta' dawn l-għodod. 

EMENDI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 

u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 

ġejjin: 

Emenda  1 

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) Wara l-approvazzjoni tal-

Parlament Ewropew fil-

5 ta' Ottubru 2016, il-Kunsill Ewropew 

irratifika l-Ftehim ta' Pariġi fl-

4 ta' Novembru 2016, l-istess data li fiha 

daħal fis-seħħ. Il-Ftehim ta' Pariġi 

għandu l-għan li ż-żieda fit-temperatura 

globali tinżamm inqas sew minn 2°C 

ogħla mil-livelli preindustrijali u li 

jitkomplew l-isforzi biex iż-żieda fit-

temperatura tiġi limitata għal 1.5 C 'il fuq 

mil-livelli preindustrijali. L-impenn tal-

Unjoni fil-Ftehim ta' Pariġi għal tnaqqis 

tal-emissjonijiet fis-setturi ekonomiċi 
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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. 

 

 

 

Emenda   2 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Ċerti Stati Membri għamlu sforzi 

sinifikanti, u din il-flessibbiltà tirrifletti r-

rieda komuni tal-Istati Membri li jiżguraw 

distribuzzjoni ġusta u ambizzjuża tal-

isforzi biex jintlaħqu l-livelli ta' tnaqqis 

annwali fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati l-impenji li 

saru fil-COP21 f'Pariġi. 

 

Emenda   3 

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, il-promozzjoni tar-rendiment 

aħjar fl-użu tal-enerġija inkluż fir-rigward 

tal-bini, l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza 

fl-użu tal-enerġija u l-promozzjoni tal-

ekonomija ċirkolari, kif ukoll strumenti ta' 

finanzjament tal-Unjoni għall-investimenti 

relatati mal-klima. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Aktar minn 75 % tal-emissjonijiet 

ta' gassijiet serra fl-Unjoni huma relatati 

mal-enerġija. Għalhekk, huwa importanti 

li l-miżuri kollha maħsuba biex itejbu l-

effiċjenza tal-enerġija b'mod kosteffettiv u 

biex b'hekk titnaqqas id-domanda għall-

enerġija, jingħataw prijorità u jiġu 

promossi, u jiġu integrati kif xieraq mal-

azzjonijiet tal-politika dwar it-tibdil fil-

klima fis-setturi kollha; 

 
 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

huwa emitent 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 mill-

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.  



 

PE595.458v02-00 8/22 AD\1120642MT.docx 

MT 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 11c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) Fid-dawl tal-għan li tiġi rrealizzata 

"Unjoni Klimatika" aktar effettiva, 

jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprovdi 

inċentivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li 

jkun konsistenti ma' atti legali oħra tal-

Unjoni dwar il-klima u l-enerġija. Huwa 

vitali li kemm l-Unjoni kif ukoll l-Istati 

Membri tagħha jiżguraw li huma jsegwu 

politiki li jirrinfurzaw lil xulxin fis-setturi 

rilevanti kollha (pereżempju il-klima, l-

enerġija u politiki settorjali oħra) sabiex 

issir tranżizzjoni li tirnexxi lejn ekonomija 

kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet 

ta' karbonju. 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  7 

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. 

Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. 

(17) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tal-

Artikolu 4 li abbażi tiegħu għandhom jiġu 

stabbiliti l-limiti annwali tal-emissjonijiet 

għall-Istati Membri, jenħtieġ li s-setgħa 

tal-adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea tiġi delegata lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 

tal-allokazzjonijiet annwali tal-

emissjonijiet għas-snin mill-2021 sal-
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2030. Huwa ta' importanza partikolari li 

l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha, 

inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji 

stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-

13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 

ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u 

l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-

istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom 

sistematikament ikollhom aċċess għal-

laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti 

delegati. 

_________________  

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  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 18a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) 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 
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kontra t-tibdil fil-klima. 

 

 

 

Emenda   9 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) Sabiex tikkonforma mal-Artikoli 4 

u 14 tal-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. Dan ir-Regolament, 

għalhekk, jinkludi klawsola ta' rieżami 

biex jiġu stabbiliti miri ġodda biex 

jiżdiedu l-impenji tal-Unjoni. Sabiex jiġi 

żgurat li l-aġġustamenti tal-miri tal-

Unjoni huma konformi mal-mekkaniżmu 

tat-teħid ta' rendikont globali tal-Ftehim 

ta' Pariġi, huwa vitali li r-rieżami jkun 

wieħed komprensiv u jkun iqis l-aqwa 

xjenza disponibbli. 

Ġustifikazzjoni 

 

Jenħtieġ li r-Regolament jinkludi klawsola ta' rieżami b'saħħitha biex kull ħames snin jiġu 

aġġustati l-objettivi tal-UE fir-rigward tal-klima biex jiġu ssodisfati l-impenji skont il-Ftehim 

ta' Pariġi. F'din il-perspettiva, jenħtieġ li l-klawsola ta' rieżami tkun ibbażata fuq rapport 

preparatorju u indipendenti mingħand l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. 

 

Emenda   10 

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-

(20) Dan ir-Regolament għandu jiġi 

rivedut mill-2024 u sussegwentement kull 

5 snin, li huwa kemm skont iċ-ċiklu ta' 

konformità tal-LULUCF kif ukoll skont 
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ċirkostanzi nazzjonali li jkunu qegħdin 

jevolvu u tkun infurmata mir-riżultati tal-

analiżi globali tal-Ftehim ta' Pariġi. 

iċ-ċiklu internazzjonali taħt il-Ftehim ta' 

Pariġi, sabiex jiġi vvalutat il-funzjonament 

kumplessiv tiegħu. L-analiżi għandha tqis 

iċ-ċirkostanzi nazzjonali li jkunu qegħdin 

jevolvu u tkun infurmata mir-riżultati tal-

analiżi globali tal-Ftehim ta' Pariġi. Fid-

dawl ta' dan, kwalunkwe rieżami bħal dan 

għandu jqis il-konsegwenzi ekonomiċi 

potenzjali li jistgħu jinqalgħu fil-każ li 

Stat Membru joħroġ mill-Unjoni skont l-

Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. 

 

Emenda   11 

Proposta għal regolament 

Premessa 20a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Sabiex tiġi żgurata sistema ta' 

tiżjid u tnaqqis gradat (ratcheting) 

komprensiva f'konformità mal-Ftehim ta' 

Pariġi u titqies l-esperjenza tal-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent fil-promozzjoni 

tal-inkorporazzjoni ta' informazzjoni 

ambjentali Ewropea fil-programmi 

internazzjonali ta' monitoraġġ u filwqat li 

jipprovdi valutazzjoni komprensiva tal-

istat tal-ambjent fl-Unjoni, ir-rieżami 

għandu jkun ibbażat fuq rapport 

preparatorju u indipendenti mingħand l-

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li r-Regolament jinkludi klawsola ta' rieżami b'saħħitha biex kull ħames snin jiġu 

aġġustati l-objettivi tal-UE fir-rigward tal-klima biex jiġu ssodisfati l-impenji skont il-Ftehim 

ta' Pariġi. F'din il-perspettiva, jenħtieġ li l-klawsola ta' rieżami tkun ibbażata fuq rapport 

preparatorju u indipendenti mingħand l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. 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. 

1. Dan ir-Regolament jirrikjedi lill-

Istati Membri jnaqqsu kollettivament l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra msemmija 

fl-Artikolu 2 b'mill-anqas 30 % sal-2030 

meta mqabbla mal-2005. Huwa 

jistabbilixxi l-obbligi dwar il-

kontribuzzjonijiet minimi tal-Istati Membri 

biex jonoraw it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra ħalli jissodisfaw l-impenji 

tal-Unjoni u tal-Istati Membri skont il-

Ftehim ta' Pariġi 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-kontributi minimi tagħhom. 

 
 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-objettiv aħħari ta' dan ir-

Regolament huwa li jiġi ssodisfat l-

impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri 

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

jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

bl-għan li ż-żieda fit-temperatura globali 

tinżamm għal sew inqas 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. Sabiex jintlaħaq dan l-

objettiv, l-Istati Membri għandhom 

ikomplu jnaqqsu l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra koperti b'dan ir-

Regolament kull sena b'mod lineari lil 

hinn mill-2030, biex b'hekk jaslu għal 
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emissjonijiet netti żero fit-tieni nofs ta' 

dan is-seklu. 

 
 

Emenda  14 

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 

iddeterminat 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, bl-użu 

tal-miri tal-2020 stabbiliti bid-Deċiżjoni 

Nru 406/2009/KE bħala limitu massimu,u 

li tispiċċa fl-2030 fuq il-limitu stabbilit 

għal dak l-Istati Membru fl-Anness I ta' 

dan ir-Regolament. 

 

Emenda   15 

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 

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 
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rata sabiex ma jinqabiżx it-total kollettiv. sabiex ma jinqabiżx it-total kollettiv. 

 

Emenda   16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Dan l-att ta' implimentazzjoni 

għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' 

eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 13. 

imħassar 

 
 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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, jista' 

jfaddal dik il-parti żejda tal-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tiegħu għas-snin 

sussegwenti sal-2029. Dik il-parti żejda 

tista' tintuża parzjalment jew totalment fi 

kwalunkwe sena sussegwenti sal-2029 

mingħajr ma jinqabżu l-5 % tal-

allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Stat Membru jista' jittrasferixxi sa 

5 % tal-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu ta' sena partikolari lil 

Stati Membri oħra. L-Istat Membru 

4. Stat Membru jista' jittrasferixxi sa 

10 % tal-allokazzjoni annwali tal-

emissjonijiet tiegħu ta' sena partikolari lil 

Stati Membri oħra. L-Istat Membru 
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riċeventi jista' juża din il-kwantità għall-

konformità skont l-Artikolu 9 għas-sena 

partikolari jew għal snin sussegwenti sal-

2030.  

riċeventi jista' juża din il-kwantità għall-

konformità skont l-Artikolu 9 għas-sena 

partikolari jew għal snin sussegwenti sal-

2030. Trasferimenti bħal dawn għandhom 

jiġu inklużi fir-Reġistru Ewropew 

imsemmi fl-Artikolu 11. 

 

Emenda   19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 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. 

Trasferimenti bħal dawn għandhom jiġu 

inklużi fir-Reġistru Ewropew imsemmi fl-

Artikolu 11. 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda hija maħsuba biex issaħħaħ it-trasparenza tat-trasferimenti tal-allokazzjonijiet tal-

emissjonijiet bejn l-Istati Membri 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. 

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. L-Istati Membri għandhom 
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iħeġġu l-parteċipazzjoni tas-settur privat 

fi proġetti bħal dawn. 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li anke s-settur privat ikun eliġibbli li jipparteċipa fi proġetti għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet, sabiex jiżdied l-ingranaġġ tal-investiment. L-Artikolu 24a tad-Direttiva li 

tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra (id-Direttiva 

ETS) jiżgura li r-responsabbiltà finali tal-proġett u biex jiġi evitat l-għadd doppju jibqa' 

f'idejn l-Istat Membru li jkun qed jospita l-proġett. 

 

Emenda   21 

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 u 

bwar ġestiti, art forestali ġestita u prodotti 

tal-injam maħsud. 

 

Emenda  22 

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. Fejn l-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, art 

forestali ġestita u prodotti tal-injam 

maħsud imsemmija fl-Artikolu 2 tar-

Regolament [ ] [LULUCF] tista' titqies 

għall-konformità tagħha skont l-Artikolu 9 

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

sakemm: 

 (Din l-emenda tapplika għat-test kollu) 
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Emenda   23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) azzjonijiet li l-Istat Membru għandu 

jimplimenta sabiex iwettaq l-obbligi 

speċifiċi tiegħu skont l-Artikolu 4, permezz 

ta' politiki u miżuri domestiċi u l-

implimentazzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni; 

(a) azzjonijiet li l-Istat Membru għandu 

jimplimenta sabiex iwettaq l-obbligi 

speċifiċi tiegħu skont l-Artikolu 4, permezz 

ta' politiki u miżuri domestiċi u l-

implimentazzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni, 

mingħajr ma jipproduċu effetti negattivi 

fuq il-ħajja taċ-ċittadini; 

 
 

Emenda  24 

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. Mill-2020 'il quddiem, il-

Kummissjoni għandha tevalwa darba kull 

sentejn jekk il-progress li jkun sar mill-

Istati Membri huwiex suffiċjenti biex 

jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont it-

termini dan ir-Regolament. Jekk Stat 

Membru jaqbeż 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  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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Ir-Reġistru Ir-Reġistru Ewropew 

 

Emenda  26 

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, 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. 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. 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda hija maħsuba biex issaħħaħ it-trasparenza tat-trasferiment tal-kwoti bejn l-Istati 

Membri 

 

Emenda  27 

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 

Fi żmien sitt xhur mid-djalogu faċilitattiv 

li għandu jitlaqqa' taħt il-UNFCCC fl-

2018 sabiex jittieħed rendikont tal-isforzi 
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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. 

kollettivi tal-Partijiet fir-rigward tal-

progress lejn l-għan globali fit-tul, u fi 

żmien sitt xhur mit-teħid tar-rendikont 

globali fl-2023 u kull teħid ta' rendikont 

globali sussegwenti 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 ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra u l-kontribut tiegħu għall-

objettivi fit-tul stabbiliti fl-Artikolu 1 ta' 

dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 

għandha tivvaluta wkoll, bl-għan li 

ssaħħaħ l-azzjoni tal-Unjoni fir-rigward 

tat-tibdil fil-klima, fuq il-bażi ta' rapport 

indipendenti mfassal mill-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent, kemm hu xieraq 

li temenda dan ir-Regolament jew li 

tressaq proposti leġiżlattivi oħra, jew it-

tnejn li huma, sabiex jiġi żgurat ir-rispett 

tal-impenji tal-Unjoni skont l-Artikoli 3, 4 

u 14 tal-Ftehim ta' Pariġi. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Wara kull teħid ta' rendikont 

globali miftiehem skont il-Ftehim ta' 

Pariġi, Stat Membru jista' b'mod 

volontarju jikkanċella parti mill-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu. L-Istat Membru għandu 

jinnotifika lill-Kummissjoni bl-intenzjoni 

tiegħu li jikkanċella parti mill-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu u l-Kummissjoni għandha tqiegħed 

dik l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku fuq is-sit web tagħha. 
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