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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-Sistema ta' Skambju ta' l-Emissjonijiet Ewropea (UE ETS) bdiet tiffunzjona fl-1 ta' Jannar 
2005 u tirrappreżenta wieħed mill-aktar strumenti importanti tal-politika dwar il-klima ta' l-
UE minħabba l-kapaċità tagħha li tilħaq tnaqqis assolut fl-emissjonijiet b'mod 
ekonomikament effiċjenti. Id-Direttiva li temenda tfasslet mill-Kummissjoni fuq talba tal-
Kunsill Ewropew bil-għan li jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibilità tas-Sistema ta' Skambju ta' l-
Emissjonijiet. Id-Direttiva partikolarment għandha l-għan li tikkodifika l-interpretazzjoni ta' l-
installazzjoni tal-kombustjoni sabiex ittemm l-applikazzjoni inkonsistenti ta' l-ambitu tad-
Direttiva li għandu jkun imwessa' biex jinkludi setturi u gassijiet ġodda għal wara l-perjodu ta' 
l-2013. L-ikambju ta' Gass b'Effett ta' Serra primarjament jolqot lill-gvernijiet nazzjonali u 
gruppi reġjonali ta' pajjiżi. Ma' l-ewwel daqqa t'għajn ma jidhirx li jolqot lill-awtoritajiet 
reġjonali sotto-nazzjonali. Madankollu, dan juri viżjoni limitata ħafna. Naturalment l-
installazzjonijiet tal-kombustjoni li jitqiegħdu fis-suq jinsabu f'wieħed mir-reġjuni ta' xi Stat 
Membru u l-effiċjenza ta' l-installazzjonijiet tiegħu f'termini ta' l-isforzi tiegħu biex jadatta 
għall-bidliet fis-sorsi ta' l-enerġija u d-dipendenza fuq is-suq GHG kif ukoll il-kummerċ 
kontinwu f'dan is-suq, se jaffettwaw b'mod dirett l-ambjent lokali, l-iżvilupp ekonomiku 
tiegħu kif ukoll il-koeżjoni soċjali tiegħu u l-livelli tal-impjiegi.

Il-proposta tal-Kummissjoni hi dokument tekniku u preċiż ħafna li jifforma parti mill-
ftehimiet internazzjonali.

Bħalma l-Kummissarju Hübner b'mod frekwenti rrimarkat li, skond ir-regoli l-ġodda u l-
perjodu ta' programmar 2007-2013, il-politika ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew għandha rwol 
importanti biex tiffinanzja u tassisti b'mod sostenibbli, kompetittiv u sigur il-politika ta' 
Koeżjoni ta' l-enerġija fil-preparazzjoni biex, fil-perjodu 2007-2013, jiżdied il-kontribut diġà 
sinifikanti tagħha biex tingħeleb l-isfida sabiex ikunu żgurati sorsi ta' enerġija aktar siguri u 
sostenibbli. F'termini finanzjarji konkreti "€ 15.2 biljun ta' fondi tal-politika ta' Koeżjoni ġew 
allokati għall-perjodu tal-investimenti għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija".

Minħabba dawn l-investimenti kbar u sabiex ikun possibbli li r-reġjuni kkonċernati 
jissorveljaw ir-rabta bejn l-investimenti li saru taħt il-fondi strutturali ta' l-UE u l-prestazzjoni 
tal-installazzjonijiet tal-kombustjoni fir-reġjun tagħhom waqt li bbenefikaw minn dawn l-
investimenti, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi li l-awtoritajiet reġjonali u l-awtoritajiet 
tal-gvern lokali responsabbli mill-fondi ta' żvilupp reġjonali jkunu infurmati:

 dwar l-operazzjonijiet ta' kummerċ li saru mill-installazzjonijiet fit-territorju tagħhom; 
sabiex ikunu jistgħu jevalwaw l-effett tal-ispiża tal-fond reġjonali li għandu l-għan li 
jassisti kumpaniji li joperaw dawn l-installazzjonijiet biex ibiddlu t-teknoloġija użata 
f'sorsi ta' enerġija nodfa u rinnovabbli.

Il-Parlament reċentement irrimarka1 l-fatt li ħafna reġjuni ta' l-Unjoni, u partikolarment dawk 
li s-sors prinċipali tad-dħul tagħhom hu bbażat fuq it-turiżmu, jiddependu ħafna mid-
disponibilità ta' vjaġġar bl-ajru b'irħis sabiex jiżguraw is-suċċess kontinwu ta' din l-industrija 
importanti. Għalhekk pajjiżi bħal Ċipru, il-Greċja, Malta, u r-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-
                                               
1 Ara r-Rapport dwar l-istrateġija għar-reġjuni l-aktar imbiegħda tas-Sa. Sudre 
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Unjoni, għandhom interess li jiżguraw li jkun hemm bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li jittieħdu 
miżuri effettivi biex itaffu l-effetti tal-bidla fil-klima u vjaġġar bl-ajru bl-irħis u sostenibbli.

Fl-aħħarnett, l-esperjenza ta' dan il-perjodu ta' kummerċ wriet li l-prezz tal-permessi jvarja 
sostanzjalment, u jikkawża inċertezza għal dawk li qed jikkunsidraw li jinvestu fi proġetti ta' 
ffrankar ta' l-enerġija jew fi proġetti rinnovabbli u b'hekk dawn l-investimenti isiru inqas 
attraenti.  Is-sistema l-ġdida għandha tinkludi miżuri biex tiġi skuraġġata l-ispekulazzjoni li, 
bħal ma qed naraw bħalissa fi swieq oħra li jvarjaw minn dak ta' l-ikel għal dak taż-żejt, jista' 
jkollhom effetti negattivi ħafna.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-isforz addizzjonali li trid tagħmel l-
ekonomija Ewropea jirrikjedi fost l-oħrajn 
li l-iskema Komunitarja riveduta topera bl-
ogħla livell possibbli ta effiċjenza 
ekonomika u abbażi tal-kundizzjonijiet ta' 
allokazzjoni kompletament armonizzati 
ġewwa l-Komunità. L-irkant għandu 
għalehkk ikun il-prinċipju ta' bażi għal 
allokazzjoni, għaliex huwa l-aktar wieħed 
faċli u meqjus b'mod ġenerali bħala s-
sistema l-aktar effiċjenti ekonomikament. 
Dan għandu jelimina wkoll gwadanni 
mhux previsti u jqiegħed lil dawk li jidħlu 
ġodda kif ukoll l-ekonomiji li għandhom 
espansjoni medja fuq l-istess livell ta' l-
istallazzjonijiet eżistenti.

(13) L-isforz addizzjonali li trid tagħmel l-
ekonomija Ewropea jirrikjedi fost l-oħrajn 
li l-iskema Komunitarja riveduta topera bl-
ogħla livell possibbli ta' effiċjenza 
ekonomika u abbażi tal-kundizzjonijiet ta' 
allokazzjoni kompletament armonizzati 
ġewwa l-Komunità. L-allokazzjoni 
mingħajr ħlas ibbażata fuq punti ta' 
riferenza u fuq il-produzzjoni attwali hija
s-sistema l-aktar effiċjenti ekonomikament 
li tista’ twassal biex jiġu stabbiliti 
inċentivi għal teknoloġiji li jużaw livelli 
baxxi ta’ karbonju sabiex jintlaħaq l-
objettiv tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet. Dan 
għandu jelimina wkoll gwadanni mhux 
previsti u jqiegħed lil dawk li jidħlu ġodda 
kif ukoll l-ekonomiji li għandhom 
espansjoni medja fuq l-istess livell ta' l-
installazzjonijiet eżistenti.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex titwaqqaf skema ta’ skambju ta’ l-emissjonijiet li tkun effettiva, effiċjenti f’sens ta’ nfiq 
u li tgħin verament biex jintlaħqu l-objettivi tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet bl-anqas spejjeż, l-
irkantar m’huwiex l-aqwa għażla. L-allokazzjoni bbażata fuq il-punti ta' riferenza u fuq l-
produzzjoni attwali hija l-aħjar sistema li tagħti effikaċja ekoloġika bl-anqas spejjeż kif 
ippruvat mill-istudju attwali ECOFYS għall-IFIEC.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Istati Membri kollha se jkollhom 
jagħmlu investimenti sostanzjali biex sa l-
2020 inaqqsu l-intensità tal-karbonju ta' 
l-ekonomiji tagħhom u f'dawk l-Istati 
Membri fejn il-livell tad-dħul kull ras 
għadu notevolment taħt il-medja tal-
Komunità u li l-ekonomiji tagħhom huma 
fil-proċess li jlaħħqu ma' l-Istati Membri
aktar rikki se jkollhom jagħmlu sforz 
sinifikanti biex itejbu l-effiċjenza fl-
enerġija tagħhom. L-għanijiet ta' l-
eliminazzjoni ta' tagħwiġ għal 
kompetizzjoni intra Komunitarja u biex 
jiġi żgurat l-ogħla livell ta' effiċjenza 
ekonomika fit-trasformazzjoni ta' l-
ekonomija ta' l-UE għal ekonomija 
b'livell baxx ta' karbonju jagħmilha 
xierqa li s-setturi ekonomiċi jiġu ttrattati 
b'mod differenti skond l-iskema 
Komunitarji fl-Istati Membri individwali. 
Għalhekk jeħtieġ li jiġu żviluppata 
mekkaniżmi oħra li jappoġġjaw l-isforzi 
ta' dawk l-Istati Membri b'livell ta' dħul 
relattivament baxx kull ras u bi prospetti 
ogħla. 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu rkantati għandu jitqassam 
fost l-Istati Membri skond is-sehem 
relattiv tagħhom ta' l-emmissjonijiet 
għall-2005 fl-iskema Komunitarja. 10% 
ta' din il-kwantità għandu jitqassam 
għall-benefiċċju ta' dawn l-Istati Membri 

imħassar
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għall-finijiet tas-solidarjetà u t-tkabbir fil-
Komunià, biex jintuża għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u għall-adattament għall-
effetti tat-tibdil fil-klima. Din id-
distribuzzjoni ta' 10% għandha tqis il-
livelli ta' dħul kull ras fis-sena 2005 u l-
prospetti għat-tkabbir ta' l-Istati 
Membri,u għandha tkun ogħla għall-
Istati Membri b'livell ta' dħul baxx kull 
ras u bi prospetti ta' tkabbir għoljin. L-
Istati Membri b'livell medja ta' dħul kull 
ras li jkun aktar minn 20% ogħla mill-
medja tal-Komunità għandhom 
jikkontribwixxu għal din id-distribuzzjoni, 
ħlief meta l-ispejjeż diretti stmati tal-
pakkett globali fis-SEC(2008)85 jaqbżu ż-
0.7% tal-PGD.

Ġustifikazzjoni

Dan l-adattament huwa meħtieġ għall-adozzjoni ta’ l-iskema tal-punti ta' riferenza.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra, għall-adattament għall-impatti tat-
tibdil fil-klima, għall-iffinanzjar tar-
riċerka u l-iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u l-adattament, għall-
iżvilupp ta enerġiji rinovabbli biex 
jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa l-2020 
jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 20%, biex 
jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa l-2020 
tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija b'20%, 
għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' gassijiet 
serra, biex issir kontribuzzjoni għall-Fond 
Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija u għall-

imħassar
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Enerġija Rinnovabbli, għal miżuri li 
jħarsu mid-deforestazzjoni u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin fi żvilupp, u 
biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet 
dwar il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi 
mill-irkant. Tali notifika ma teżonerax 
lill-Istati Membri mill-obbligu stabbilit 
skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, li 
jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma tippreġudikax 
ir-riżultat ta' kwalunkwe proċedura għall-
għajnuna mill-Istat li tista' tittieħed fil-
ġejjieni skond l-Artikolu 87 u 88 tat-
Trattat.

Ġustifikazzjoni

Dan l-adattament huwa meħtieġ għall-adozzjoni ta’ l-iskema tal-punti ta' riferenza.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom 
li jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u 
għandha tingħata allokazzjoni bi ħlas biss 
għall-ġabra u l-ħażna tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-

(16) L-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet 
huwa strument li għandu jgħin biex 
jintlaħqu l-objettivi rigward is-CO2 bl-
anqas spejjeż L-allokazzjoni mingħajr 
ħlas ibbażata fuq punti ta' riferenza  u fuq 
il-produzzjoni attwali tistabbilixxi l-
inċentivi meħtieġa għal titjib fl-effiċjenza. 
L-ispejjeż li joriġinaw mill-iskambju tal-
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fatt li ma jkunux hemm il-ħtieġa li dawn 
jiġu ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna. Ġeneraturi ta' l-elettriku 
jistgħu jirċievu kwoti mingħajr ħlas għas-
sħana prodotta permezz ta' 
koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE fil-każ li 
sħana bħal din minn stallazzjonijiet 
f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

kwoti tal-emissjonijiet, kemm għall-
installazzjonijiet li jieħdu sehem kif ukoll 
b’mod indirett għall-konsumaturi, jistgħu 
għalhekk ikunu limitati għall-ħtiġijiet 
finanzjarji li jgħinu biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta’ CO2 skond l-objettiv 
stabbilit. Konsegwentement, l-
emissjonijiet ta’ CO2 li għadhom permessi 
skond il-limitu massimu mhux se joħolqu 
spejjeż għall-Komunità. Joħolqu l-ispejjeż 
biss meta jkunu parti minn objettiv futur 
u msaħħaħ għat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet. Limitazzjoni bħal din ma 
tipperikolax l-objettivi tal-politika dwar it-
tibdil fil-klima. Punti ta' riferenza
stabbiliti kif suppost jissalvagwardjaw il-
fatt li jintlaħaq l-objettiv tat-tnaqqis tas-
CO2. L-għażla ta’ aġġustament ’l isfel tal-
punti ta' riferenza fis-snin li ġejjin 
tagħmilha impossibbli li jintlaħaq l-
objettiv globali tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet. Bħala konsegwenza, l-
allokazzjoni mingħajr ħlas ibbażata fuq 
punti ta' riferenza u fuq il-produzzjoni 
attwali għandha tkun ir-regola mill-2013 
’il quddiem għall-oqsma kollha u matul 
il-perjodu kollu.

Ġustifikazzjoni

Sabiex titwaqqaf skema ta’ skambju ta’ l-emissjonijiet li tkun effettiva, effiċjenti f’sens ta’ nfiq 
u li tgħin verament biex jintlaħqu l-objettivi tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet bl-anqas spejjeż, l-
irkantar m’huwiex l-aqwa għażla. L-allokazzjoni bbażata fuq il-punti ta' riferenza u fuq l-
produzzjoni attwali hija l-aħjar sistema li tagħti effikaċja ekoloġika bl-anqas spejjeż kif 
ippruvat mill-istudju attwali ECOFYS għall-IFIEC.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandu jkun previst sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-ammont li 

imħassra
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jikkorrispondi mal-persentaġġ ta' l-
emissjonijiet globali madwar il-Komunità 
kollha matul il-perjodu 2005 sa 2007 fejn 
dawk l-istallazzjonijiet kienu sorsijiet ta' 
emissjoni imniżżla bħala proporzjon tal-
kwantità annwali ta' kwoti madwar il-
Komunità kollha. Minn hemm 'il 
quddiem, l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena f'ammonti 
ugwali sakemm fl-2020 tintlaħaq 
allokazzjoni bi ħlas biss.

Ġustifikazzjoni

Il-prezz tal-karbonju għandu jkun inkluż kollu fil-prodotti sabiex is-suq ikun iggwidat lejn 
konsum li jkun aħjar għall-klima. L-allokazzjoni mingħajr ħlas tgħawweġ it-tħaddim tal-
mekkaniżmu tas-suq filwaqt li l-irkantar jiffranka ħafna mill-burokrazija u jippremja lil min 
irendi l-aqwa.  Ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u l-kompetizzjoni inġusta għall-
produzzjoni Ewropea minn pajjiżi li ma impenjawx ruħhom fi ftehimiet internazzjonali 
komprensivi dwar it-tibdil fil-klima, għandhom ikunu bbilanċjati b’rekwiżiti rigward l-
importazzjoni ta’ allokazzjonijiet.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra 
u l-ħażna tal-ġassijiet serra. Kwalunkwe 
regola bħal din ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjoni dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat. 
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 

(18) Allokazzjoni mingħajr ħlas għal 
installazzjonijiet għandha tingħata permezz 
ta' regoli madwar il-Komunità ("punti ta' 
riferiment") kollha sabiex jinżamm fil-
minimu t-tagħwiġ tal-kompetizzjoni 
ġewwa l-Komunità. Dawn ir-regoli 
għandhom iqisu t-tekniki li huma l-aktar 
effiċjenti fil-gassijiet b'effett ta' serra u fl-
enerġija. Kwalunkwe regola bħal din ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet minn installazzjonijiet 
ineffiċjenti.
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qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb. 
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal stallazzjonijiet industrijali. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk deħlin ġodda li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal stallazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq 
intern, ma għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni mingħajr ħlas fir-rigward tal-
produzzjoni ta' l-elettriku minn dawk 
deħlin ġodda fis-suq. Il-kwoti li jifdal fil-
kategorija mwarrba apposta għal dawk li 
jidħlu ġodda fl-2020 għandhom jiġu 
rkantati.

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ewlieni ta’ l-allokazzjonijiet għandu jkun il-punti ta' riferenza bbażati fuq il-
produzzjoni attwali għas-setturi kollha. Għalhekk m’humiex meħtieġa dispożizzjonijiet oħra 
dwar parteċipanti ġodda eċċ. u jistgħu jitħassru. L-allokazzjoni bbażata fuq il-punti ta' 
riferenza u fuq il-produzzjoni attwali tagħti lok għaż-żieda ta' produtturi effiċjenti a skapitu 
ta' dawk li m'humiex effiċjenti u għall-benefiċċju ta' l-objettiv globali tal-politka dwar il-
klima.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li għandu jikseb 
l-għan li ż-żieda fit-temperatura globali 
tkun limitata għal 2°C u hija mħeġġa bil-
progress li sar f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-
każ li pajjiżi żviluppati oħra partijiet oħra 
li huma responsabbli minn emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra ma jipparteċipawx 
f'dan il-ftehim internazzjonali, dan jista' 
jwassal għal żieda fl-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra f'pajjiż terzi fejn l-
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suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku. Dan jista' jiżvaluta 
l-integrità ambjentali u l-benefiċċju ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilaxx tal-
karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sotto setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilaxx tal-karbonju ma jistax jiġi 
evitat, fejn l-elettriku jikkostitwixxi 
proporzjoni għoli ta' spejjeż ta' 
produzzjoni u jiġi prodott b'mod effiċjenti, 
l-azzjoni li tittieħed tista' tqis il-konsum 
ta' l-elettriku fil-proċess tal-produzzjoni, 
mingħajr ma tinbidel il-kwantità tal-
kwoti.

industrija ma tkunx suġġetta għal 
limitazzjonijiet tal-karbonju paragunabbli 
(“rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju”), u fl-istess waqt jistgħu joħolqu 
żvantaġġi ekonomiċi għal ċerti setturi u 
sotto setturi fil-Komunità li huma intensivi 
fl-enerġija u suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali f'żvantaġġ ekonomiku. Dan 
jista' jdgħajjef l-integrità ambjentali u l-
benefiċċju ta' l-azzjonijiet li jsiru mill-
Komunità. Sabiex jiġi indirizzat ir-riskju 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju, il-Komunità se tadotta wkoll l-
iskema ta’ allokazzjonijiet mingħajr ħlas 
fuq il-bażi ta’ punti ta' riferenza f'setturi 
jew sottosetturi li jilħqu l-kriterji rilevanti.

Ġustifikazzjoni

L-iskema tal-benchmarks fuq il-bażi ta’ l-aqwa teknoloġija disponibbli tipprovdi s-soluzzjoni 
l-aktar effiċjenti u l-aktar effettiva f’sens ta’ nfiq.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2010 l-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
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proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilaxx tal-karbonju mhux 
aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010. Għandha 
tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-valutazzjoni 
dwar in-nuqqas ta' kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fuq il-
prezz tal-prodott bla telf sinifikanti tas-
sehem fis-suq lil stallazzjonijiet barra l-UE 
li ma jieħdux azzjoni paragunabbli biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet. Industriji 
intensivi fl-enerġija determinati li jkunu 
esposti għal riskju sinifikanti tar-rilaxx 
tal-karbonju jistgħu jirċievu ammont 
ogħla ta' allokazzjoni mingħajr ħlas jew 
tista' tiġi introdotta sistema ta' 
ekwalizzazzjoni tal-karbonju effettiva bil-
għan li jitqiegħdu fl-istess livell 
stallazzjonijiet mill-Komunità u dawk 
mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni tal-karbonju 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2009.
Għandha tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-
valutazzjoni dwar in-nuqqas ta' kapaċità 
tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-kwoti 
meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla telf 
sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
installazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet.

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ l-iskema tal-punti ta' riferenza se twassal għal minimizzazzjoni tar-riskju ta’ 
“rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju”. Madankollu, wieħed ma jistax jifhem għaliex l-
identifikazzjoni tas-setturi li jistgħu jintlaqtu mir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, 
m'hijiex prevista qabel l-2010. Dan idewwem biss kull investiment meħtieġ. Sena għandha 
tkun biżżejjed biex il-Kummissjoni tasal għal deċiżjoni.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) [Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni l-avjazzjoni għandha tiġi 
ttrattata bl-istess mod bħal industriji oħra 
li jirċievu allokazzjoni tranżitorja 
mingħajr ħlas aktar milli bħala 
ġeneraturi ta' l-elettriku. Dan ifisser li 
80% tal-kwoti għandhom jiġu allokati 
mingħajr ħlas fl-2013, u minn hemm 'il 
quddiem l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għall-avjazzjoni titnaqqas kull sena 
b'ammonti ugwali sakemm fl-2020 
tirriżulta f'allokazzjoni bi ħlas biss. Il-
Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom ikomplu jfittxu jilħqu ftehim 
dwar miżuri globali biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
avjazzjoni u għandhom jirrevedu s-
sitwazzjoni ta' dan is-settur bħala parti mir-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja.]

(33) [Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni, l-avjazzjoni għandha tiġi 
ttrattata b'mod li jirrifletti l-kapaċità 
tagħha li ssib fjuwils alternattivi f’perjodu 
medju ta’ żmien u għall-futur imbiegħed.
Dan ifisser li 80% tal-kwoti għandhom jiġu 
allokati mingħajr ħlas fl-2013, u minn 
hemm 'il quddiem l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas għall-avjazzjoni titnaqqas kull sena 
b'ammonti ugwali sakemm fl-2020 
tirriżulta f'allokazzjoni bi ħlas biss. Il-
Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom ikomplu jfittxu li jilħqu ftehim 
dwar miżuri globali biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra 
mill-avjazzjoni u għandhom jirrevedu s-
sitwazzjoni ta' dan is-settur bħala parti mir-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja.]
Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jittaffew l-effetti 
negattivi possibbli kemm ekonomiċi kif 
ukoll soċjali fuq ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u l-gżejjer ta’ l-Unjoni 
Ewropea (inklużi l-Istati Membri li huma 
gżejjer żgħar) u fuq zoni tat-Tramuntana 
b’livell baxx ta’ popolazzjoni li d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
japplikaw għalihom.]

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati bi qbil mad-

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati bi qbil mad-
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Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-eżerċizju ta' setgħat ta' l-
implementazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni. B'mod partikolari għandha 
tingħata setgħa lill-Kummissjoni biex 
tadotta miżuri għall-irkant tal-kwoti, għall-
allokazzjoni tranżitorja tal-kwoti madwar 
il-Komunità kollha, għall-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifika ta' l-emissjonijiet, 
għall-akkreditazzjoni tal-verifikaturi u 
għall-implimentazzjoni ta' regoli 
armonizzati għal proġetti. Peress li dawk il-
miżuri għandhom ambitu ġenerali u ġew 
mfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva kif ukoll biex 
jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda 
jew modifika ta' elementi ġodda mhux 
essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju kif 
provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-eżerċizju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni. B'mod partikolari għandha 
tingħata setgħa lill-Kummissjoni biex 
tadotta miżuri għall-allokazzjoni tal-kwoti 
fl-iskema tal-punti ta' riferenza, għall-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' l-
emissjonijiet, għall-akkreditazzjoni tal-
verifikaturi u għall-implimentazzjoni ta' 
regoli armonizzati għal proġetti. Peress li 
dawk il-miżuri għandhom ambitu ġenerali 
u ġew mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva kif 
ukoll biex jissupplementaw din id-Direttiva 
biż-żieda jew modifika ta' elementi ġodda 
mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
kif provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Ma teżistix sistema tranżitorja għall-allokazzjonijiet mingħajr ħlas, għaliex l-iskema tal-punti 
ta' riferenza għandha tkun applikata wkoll għall-industriji li jużaw ħafna enerġija. Fl-iskema 
tal-punti ta' riferenza, l-irkantar għandu jsir biss jekk impjant ma jissodisfax il-punti ta' 
riferenza konċernati.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 6
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 9a - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-ammont ta’ allokazzjonijiet 
mogħtija żejda lil operaturi f’settur 
speċifiku minħabba żidiet fil-produzzjoni 
skond it-tieni sentenza ta' l-Artikolu 
10a(2) jaqbeż l-ammont ta' 
allokazzjonijiet irritornati minn operaturi 
f'dak is-settur minħabba tnaqqis skond l-
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aġġustamenti ex-post, il-punti ta' 
riferenza għal dan is-settur speċifiku 
għandhom jitnaqqsu fis-sena wara dik li 
fiha seħħ l-iżbilanċ skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 23(3) b'mod li jkun żgurat li 
jinkiseb tnaqqis globali ta' emissjonijiet li 
jaqa' fl-ambitu ta' l-Artikolu 9. Għal dan 
il-għan, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni, 
sa l-aħħar ta’ April ta’ kull sena, dwar 
jekk inqabżitx il-kwantità ta’ 
allokazzjonijiet ta’ emissjonijiet.

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni ta’ allokazzjonijiet mingħajr ħlas b’aġġustament ex-post għall-produzzjoni 
attwali tiżgura li jintlaħaq l-objettiv rigward it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' CO2 u li jkun 
hemm tkabbir effiċjenti kif ukoll li jkun evitat qligħ ta' bla ħsieb (kif jidher mill-istudju 
ECOFYS dwar il-metodu IFIEC). Fil-każ li tiżdied il-produzzjoni, l-aġġustament ex-post jista’ 
jfisser allokazzjonijiet addizzjonali f’sena waħda. Madankollu, għandu jkun żgurat li 
jintlaħaq l-objettiv globali. Għalhekk, jekk l-allokazzjonijiet allokati jkunu aktar milli ppjanat, 
il-punti ta' riferenza differenti jkunu aġġustati 'l isfel skond mekkaniżmu ta’ korrezzjoni li 
għandu jiġi stabbilit skond l-Artikolu 23(3).

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10
L-irkant tal-kwoti

1. Mill-2013 'il quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jirkantaw il-kwoti kollha li ma 
ġewx allokati mingħajr ħlas skond l-
Artikolu 10a.
2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:
(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 

imħassar
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Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;
(b) 10% tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-
tkabbir ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied 
l-ammont tal-kwoti li dawn l-Istati 
Membri jirkantaw skond il-punt (a) bil-
perċentwali speċifikati fl-Anness IIa.
Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-
iskema Komunitarja fl-2005, is-sehem 
tagħhom għandu jiġi kkalkulat billi 
jintużaw l-emissjonijiet verifikati ta' l-
iskema Komunitarja skond l-iskema 
Komunitarja fl-2007.
Fejn meħtieġ, il-perċentwali msemmija 
fil-punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu 
għandu jkun adattat b'mod proporzonali 
biex jiġi żgurat li d-distribuzzjoni mill-
ġdid tkun 10%.
3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati 
kif ġej:
(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbliovabbli, għall-adattament 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew 
Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-
Enerġija;
(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' 
enerġiji rinovabbli, u biex sa l-2020 
jintlaħaq l-impenn Komunitarju għaż-
żieda ta' l-effiċjenza fl-enerġija b'20%.
(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
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impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.
(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati;
(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-
pajjiżi li qegħdin fi żvilupp għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima;
(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; kif ukoll
(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.
4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
wieħed minn dawn l-għanijiet fir-rapport 
ppreżentati skond id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE.
5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament dwar l-istimi taż-żmien, l-
aministrazzjoni u aspetti oħra ta' l-irkant 
biex jiġi żgurat li jitmexxa b'mod miftuħ, 
trasparenti u mhux diskriminatorju. L-
irkanti għandhom jiġu mfassla biex 
jiżguraw li operaturi, u b'mod partikolari 
kull intrapriża żgħira u ta' daqs medju 
koperti bl-iskema Komunitarja, jkollhom 
aċċess sħiħ u li kull parteċipant ieħor ma 
jiżvalutawx l-operat ta' l-irkant. L-irkanti 
għandhom jiġu mfassla biex jiżguraw li l-
operaturi, u b'mod partikolari kull 
intrapriża żgħira u ta' daqs medju koperti 
bl-iskema Komunitarja, ikollhom aċċess 
sħiħ u li kull parteċipant ieħor ma 
jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. Dik il-
miżura, imfassla sabiex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adottata 
bil-proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Ġustifikazzjoni

L-irkantar fis-SSE jfisser spiża massima għall-konsumaturi kollha bla benefiċċji addizzjonali 
għat-tnaqqis tas-CO2. Dan ifisser biss taxxa ġdida fuq is-CO2 li titħallas mill-konsumaturi. 
Sabiex ikunu ffrankati sa 55 biljun euro kull sena għall-konsumaturi ta’ l-UE u sabiex il-
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prezzijiet jibqgħu orħos b’madwar 20 – 30 €/MWh bla ma wieħed jiddubita dwar l-effikaċja 
tas-SSE, m’għandhiex tkun ibbażata fuq l-irkantar. L-allokazzjoni mingħajr ħlas ibbażata fuq 
il-punti ta' riferenza u fuq il-produzzjoni attwali tista’ tipprovdi strument ekoloġikament 
effettiv u effiċjenti f’sens ta’ nfiq.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Ġunju 2011, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8
madwar il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

1. Mill-2013 ’il quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jallokaw l-allokazzjonijiet 
kollha mingħajr ħlas għall-perjodu kollu. 
Sat-30 ta' Ġunju 2009, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 u 3 madwar il-
Komunità kollha u f'manjiera armonizzata.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. Id-definizzjoni tas-setturi 
li għalihom tapplika d-Direttiva 
tikkostitwixxi madankollu element 
essenzjali u kull emenda li ssirilha 
għandha għaldaqstant tkun is-suġġett ta’ 
regolament.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. Allokazzjoni 

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass b'effett ta' serra u ta' effiċjenza fl-
enerġija u għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, 
billi tqis it-tekniki l-aktar effiċjenti u ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet. 
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bi ħlas biss għandha ssir fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.
Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra 
paragunabbli ma' dawk tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi dawk il-
miżuri li jipprovdu li l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas isseħħ biss meta din tkun 
ġustifkata kompletamenti fid-dawl ta' dak 
il-ftehim.

Ġustifikazzjoni

L-irkantar ta’ l-allokazzjonijiet m’huwiex meħtieġ sabiex jintlaħaq l-objettiv ta’ l-UE rigward 
it-tnaqqis tas-CO2. L-irkantar ifisser żidiet enormi tal-prezzijiet ta’ l-enerġija, ikun ta’ ħsara 
għall-kompetittività ta’ l-Unjoni u jnaqqas il-flus f’idejn il-konsumaturi.  L-allokazzjoni 
mingħajr ħlas marbuta ma’ punti ta' riferenza fl-UE kollha b’aġġustament ex-post (filwaqt li 
titqies il-produzzjoni attwali) hija l-aħjar għażla.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' 
gass serra.

2. Għandu jiġi allokat lill-installazzjonijiet 
l-għadd ta’ allokazzjonijiet li 
jikkorrispondi għall-multiplikazzjoni 
aritmetika tal-volum medju tal-
produzzjoni annwali mistennija, bil-punti 
ta' riferenza rispettiv ta' l-installazzjoni, 
kif ukoll bl-għadd ta' snin kalendarji fil-
perjodu ta' allokazzjoni mindu bdew 
jaħdmu. Jekk il-volum ta’ produzzjoni f’xi 
sena kalendarja jvarja mill-produzzjoni 
medja annwali mistennija, l-operatur, fil-
każ ta’ tnaqqis tal-produzzjoni u sat-30 ta’ 
April tas-sena ta’ wara, għandu jirritorna 
l-għadd ta’ allokazzjonijiet lill-awtorità 
rilevanti li jirriżulta mill-multiplikazzjoni 
tal-volum ta’ produzzjoni mnaqqas bil-
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punt ta' riferenza  allokat lill-impjant. Fil-
każ ta’ żieda tal-produzzjoni, l-awtorità 
rilevanti, wara talba u sat-30 ta’ April tas-
sena ta’ wara, għandha talloka 
allokazzjonijiet addizzjonali fuq il-bażi ta’ 
l-istess kalkolu. Il-punti ta' riferenza 
għandhom jiġu stabbiliti skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu [23(3)]. Għandhom 
iqisu l-potenzjal ta’ tnaqqis tekniku ta’ l-
impjanti konċernati. Emissjonijiet 
marbuta mal-proċessi li ma jistgħux 
ikunu evitati teknikament m’għandhomx 
jitnaqqsu meta jiġi stabbilit il-punt ta' 
riferenza . L-istess għandu japplika għal 
gassijiet ta’ skart li ma jistgħux ikunu 
evitati. Meta gass ta’ skart jintuża bħala 
fjuwil, għandhom jingħataw 
allokazzjonijiet lill-operatur ta’ l-
istallazzjoni li tiġġenera l-gass ta’ skart 
skond l-istess prinċipji ta’ allokazzjoni kif 
japplikaw skond dan il-paragrafu.

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni għandha tkun mingħajr ħlas skond il-punt ta' riferenza fl-UE kollha, filwaqt li 
l-aġġustament ex-post ikun skond il-produzzjoni attwali. Dan il-metodu ta’ allokazzjoni 
jipprovdi strument effettiv għat-tibdil fil-klima bi prezz tajjeb għall-ekonomija kollha. Dan il-
mudell ta’ allokazzjoni huwa implimentat fil-paragrafu 2 il-ġdid.

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. a) Jekk ma ġewx stabbiliti punti ta' 
riferenza għal ċerti prodotti jew proċessi 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu [23(3)], l-
installazzjoni konċernata għandha 
tingħata allokazzjonijiet ta’ emissjonijiet 
skond l-allokazzjoni medja annwali għat-
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tieni perjodu ta’ skambju tas-SSE, 
aġġustati bil-fattur lineari skond l-
Artikolu 9. Il-potenzjal ta’ tnaqqis tekniku 
ta’ l-impjanti konċernati għandu jitqies.

b) Meta prodotti jew proċessi m’humiex 
koperti mit-tieni perjodu ta’ skambju tas-
SSE, għandu japplika l-“grandfathering”.

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jassumi li għalissa l-punti ta' riferenza ma jistgħux ikunu stabbiliti b’mod 
ġenerali għall-prodotti u l-proċessi kollha. Dan jista’ jkun il-każ għal prodotti divrenzjati 
ħafna li jirrappreżentaw proporzjon żgħir mill-emissjonijiet skond l-SSE. Jeħtieġ li impjanti 
bħal dawn jingħataw l-allokazzjonijiet tagħhom ta’ CO2 skond approċċ ta’ “grandfathering”.

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet 
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-
sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur 
lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Impjanti effiċjenti ħafna tal-
koġenerazzjoni tas-sħana u l-elettriku 
(CHPs) skond it-tifsira tad-Direttiva 
2004/8/KE għandhom jingħataw 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas għal 
perjodu indefinit għas-sħana u l-elettriku 
li jiġġeneraw, fuq il-bażi ta' punt ta' 
riferenza .

Ġustifikazzjoni

Is-CHP hija pedament tal-protezzjoni tal-klima. Iż-żamma u t-tkabbir ta’ CHP effiċjenti ħafna 
huma meħtieġa u appoġġjati mid-Direttiva 2004/8/KE. Ikun kontroproduttiv li jiddaħħal piż 
ieħor mill-irkantar. F’ħafna każi, il-promozzjoni rispettiva ta’ l-Istati Membri ta’ impjanti 
CHP ma jirnexxilhiex tagħti r-riżultati mixtieqa, il-produzzjoni minn CHP eżistenti tonqos, u 
t-tkabbir fil-futur jista’ ma jseħħx. Fil-każ li l-irkantar ikun il-mekkaniżmu ewlieni ta’ 
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allokazzjoni għall-ġeneraturi ta’ l-elettriku, eżenzjoni bħal din tas-CHP mill-irkantar tgħin il-
protezzjoni tal-klima.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni bi ħlas biss għandha ssir fir-
rigward ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-
elettriku minn min jidħol ġdid.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-irkantar ta’ l-allokazzjonijiet tas-CO2 għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku jikkostitwixxi spiża 
sinifikanti mhux meħtieġa għall-konsumaturi. Mekkaniżmu ta’ allokazzjoni mingħajr ħlas fuq 
il-bażi ta’ punti ta' riferenza u fuq il-produzzjoni attwali jikkostitwixxi SSE aktar effiċjenti.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont 
ta' kwoti allokati mingħajr ħlas skond il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
paragrafu 2 ta' l-Artikolu 3c] fl-2013 
għandu jkun 80% tal-kwantità 
determinata skond il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1 u mbagħad l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas għandha tonqos kull sena 
b'ammonti ugwali sakemm jirriżulta 
f'allokazzjoni bi ħlas biss fl-2020.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-irkantar fis-SSE jfisser spiża massima għall-konsumaturi kollha bla benefiċċji addizzjonali 
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għat-tnaqqis tas-CO2. Dan ifisser biss taxxa ġdida fuq is-CO2 li titħallas mill-konsumaturi. 
Sabiex ikunu ffrankati sa 55 biljun euro kull sena għall-konsumaturi ta’ l-UE u sabiex il-
prezzijiet jibqgħu orħos b’madwar 20 – 30 €/MWh bla ma wieħed jiddubita dwar l-effikaċja 
tas-SSE, m’għandhiex tkun ibbażata fuq l-irkantar. L-allokazzjoni mingħajr ħlas ibbażata fuq 
il-punti ta' riferenza u fuq il-produzzjoni attwali tista’ tipprovdi strument ekoloġikament 
effettiv u effiċjenti f’sens ta’ nfiq.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr 
ħlas sa 100 filmija tal-kwantità 
determinata skond il-paragrafi 2 sa 7.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-irkantar fis-SSE jfisser spiża massima għall-konsumaturi kollha bla benefiċċji addizzjonali 
għat-tnaqqis tas-CO2. Dan ifisser biss taxxa ġdida fuq is-CO2 li titħallas mill-konsumaturi. 
Sabiex ikunu ffrankati sa 55 biljun euro kull sena għall-konsumaturi ta’ l-UE u sabiex il-
prezzijiet jibqgħu orħos b’madwar 20 – 30 €/MWh bla ma wieħed jiddubita dwar l-effikaċja 
tas-SSE, m’għandhiex tkun ibbażata fuq l-irkantar. L-allokazzjoni mingħajr ħlas ibbażata fuq 
il-punti ta' riferenza u fuq il-produzzjoni attwali tista’ tipprovdi strument ekoloġikament 
effettiv u effiċjenti f’sens ta’ nfiq.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010 u mbagħad kull 3 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-

imħassar
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setturi msemmija fil-paragrafu 8.
Dik il-miżura, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].
Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni se tqis safejn 
huwa possibbli għas-settur jew sotto settur 
ikkonċernat li jgħaddi l-ispiża tal-kwoti 
mitluba fil-prezzijiet tal-prodott mingħajr 
telf sinifikanti għas-sehem fiq-suq ta' l-
istallazzjonijiet anqas effiċjenti fil-
karbonju barra l-Komunità, billi tqis dan 
li ġej:
(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni;
(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli ta' l-
emissjonijiet per eżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti;
(c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali;
(d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati.
Għall-finijiet ta' l-evalwazzjoni jekk iż-
żieda fil-prezz li tirriżulta mill-iskema 
Komunitarja tistax tiġi mgħoddija, stimi 
ta' bejgħ mitluf li jirriżulta minn żieda fil-
prezz tal-karbonju jew l-impatt fuq il-
profittabbiltà ta' l-istallazzjonijiet 
ikkonċernati, jistgħu fost oħrajn jiġu 
użati.

Ġustifikazzjoni

L-irkantar fis-SSE jfisser spiża massima għall-konsumaturi kollha bla benefiċċji addizzjonali 
għat-tnaqqis tas-CO2. Dan ifisser biss taxxa ġdida fuq is-CO2 li titħallas mill-konsumaturi. 
Sabiex ikunu ffrankati sa 55 biljun euro kull sena għall-konsumaturi ta’ l-UE u sabiex il-
prezzijiet jibqgħu orħos b’madwar 20 – 30 €/MWh bla ma wieħed jiddubita dwar l-effikaċja 
tas-SSE, m’għandhiex tkun ibbażata fuq l-irkantar. L-allokazzjoni mingħajr ħlas ibbażata fuq 
il-punti ta' riferenza u fuq il-produzzjoni attwali tista’ tipprovdi strument ekoloġikament 
effettiv u effiċjenti f’sens ta’ nfiq.



AD\734965MT.doc 25/28 PE406.005v02-00

MT

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b
Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji 
intensivi fl-enerġija f'każ ta' rilaxx tal-
karbonju potenzjali

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u ta' l-estent safejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni se tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport analitiku li 
jevalwa s-sitwazzjoni fir-rigward ta' 
setturi jew sotto setturi li huma intensivi 
fl-enerġija u l-oġġetti li ġew determinati 
bħala esposti għal riskji sinifikanti ta' 
rilaxx tal-karbonju. Dan għandu jkun 
akkumpanjat minn kwalunkwe proposta 
xierqa, li jistgħu jinkludu: .

- l-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-
setturi jew sotto setturi taħt l-
Artikolu 10a;

- inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skond l-
Artikolu 10a.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet globali tal-kobor 
meħtieġ sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-

imħassar
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klima, li jista' jiġi monitorjat, huwa 
verifikabbli u suġġett għal arranġamenti 
ta' infurzar."

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira ta’ dawn id-diffikultajiet ikunu solvuti mill-iskema tal-punti ta' riferenza. 
Minħabba li l-prezzijiet ta’ l-enerġija qed jiżdiedu sew, il-benchmarks jappoġġjaw ukoll l-
attività ta’ investiment f’teknoloġiji aktar effettivi. Dan jirrappreżenta vantaġġ kompetittiv 
ieħor.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' stallazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tagħha u kull allokazzjoni mingħajr ħlas 
għal kull stallazzjoni fit-territorju tagħha 
kkalkolata skond ir-regoli kif stipulat fl-
Artikolu 10a(1).

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' installazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tagħha u kull allokazzjoni mingħajr ħlas 
għal kull stallazzjoni fit-territorju tagħha 
kkalkolata skond ir-regoli kif stipulat fl-
Artikolu 10a(2).

Ġustifikazzjoni

Dan l-adattament huwa meħtieġ għall-adozzjoni ta’ l-iskema tal-punti ta' riferenza.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9
Id-Direttiva 2003/87/KE
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Artikolu 11 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
reġjonali jkunu ppovduti bl-informazzjoni 
relevanti dwar stallazzjonijiet fil-lokalità 
tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jevalwaw l-
effetti tal-Fond ta' Żvilupp Ewropew jew l-
iżpiża tal-Fond ta' Koeżjoni li għandhom l-
għan li jassistu impriżi li qed iħaddmu 
stallazzjonijiet biex jikkonvertu t-
teknoloġija li jużaw għal sorsi ta' enerġija 
nodfa u rinnovabbli.
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