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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur għal opinjoni huwa b'mod ġenerali favur it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u jista' jaqbel maż-żewġ miri ewlenin stabbiliti mill-Kunsill Ewropew:

– Tnaqqis ta' mill-inqas 20% fil-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) sal-2020 – li jiżdied 
għal 30% jekk ikun hemm ftehima internazzjonali li fiha pajjiżi żviluppati oħra 
jikkommettu ruħhom għal "tnaqqis komparabbli fl-emissjonijiet u pajjiżi li qed 
jiżviluppaw aktar avvanzati ekonomikament jikkontribwixxu adegwatament skont ir-
responsabbiltajiet tagħhom u l-kapaċitajiet rispettivi tagħhom".

– Perċentwali ta' 20% ta' sorsi ta' enerġija li jiġġeddu fil-konsum tal-enerġija tal-UE sal-
2020.

Ir-rapporteur għal opinjoni jenfasizza, madankollu, li l-isforzi biex jitnaqqsu l-gassijiet b'effett 
ta' serra jridu jkunu sforzi globali. Il-pajjiżi kollha għandhom jikkontribwixxu u għaldaqstant 
il-Kummissjoni trid tagħmel dak kollu li tista' biex tiżgura li jintlaħaq ftehim internazzjonali u 
li dan il-ftehim ikollu ambitu wiesa'.

Ir-rapporteur għal opinjoni jaqbel mal-Kummissjoni li jinqasmu l-isforzi li jagħmel kull Stat 
Membru biex jikkontribwixxi sabiex jintlaħaq l-impenn tal-Komunità għall-2020 għal tnaqqis 
fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra permezz tal-limitazzjoni ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra minn sorsi barra l-ETS tal-UE.

Ir-rapportuer għal opinjoni huwa favorevoli għall-proposta tal-Kummissjoni li għandha l-għan 
li tiddetermina l-kontribut tal-Istati Membri biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-2013 sal-2020 għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
minn sorsi mhux inklużi fid-Direttiva 2003/87/KE (jiġifieri sorsi mhux inklużi fl-ETS tal-
UE). Taħseb għall-evalwazzjoni tat-tnaqqis tal-emissjonijiet li diġà jkun sar wara l-
implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni. Barra minn hekk, huwa favorevoli għall-flessibilità li 
ngħatat lill-Istati Membri permezz tal-possibilità li tnaqqis iċċertifikat f’emissjonijiet bħala 
riżultat ta' proġetti tal-mekkaniżmu tal-iżvilupp nadif skont l-Artikolu 12 tal-Protokoll ta’ 
Kyoto u riżultat ta’ attivitajiet ta' tnaqqis ta’ emissjonijiet f'pajjiżi terzi jkunu jistgħu jintużaw 
sabiex jiġi implimentat dan l-isforz.

Ir-rapporteur għal opinjoni, madankollu, jinsab imħasseb li l-iskema tista' toħloq 
distorsjonijiet fil-kompetizzjoni fl-UE jekk l-Istati Membri ma jimplimentawx l-iskema b'mod 
simili. Barra minn hekk, il-kumpaniji tal-UE jistgħu wkoll ibatu fil-kompetizzjoni 
internazzjonali.

F'dan l-isfond, ir-rapporteur għal opinjoni jqis li l-Kummissjoni għandha tissorvelja b'mod 
kontinwu l-effetti fuq il-kompetizzjoni fl-UE kollha u l-kompetizzjoni internazzjonali u kif 
ukoll tressaq rapport ġenerali sal-2016 dwar dawn il-kwistjonijiet lill-Parlament Ewropew.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom, fir-rapporti 
annwali tagħhom sottomessi taħt l-
Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 280/2004/KE, 
jirrappurtaw l-emissjonijiet annwali 
tagħhom li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 3 u l-użu 
tal-krediti skond l-Artikolu 4.

1. L-Istati Membri għandhom, fir-rapporti 
annwali tagħhom sottomessi taħt l-
Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Nru.
280/2004/KE, jirrappurtaw dwar l-aspetti 
tal-kompetizzjoni u l-emissjonijiet annwali 
tagħhom li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 3 u l-użu 
tal-krediti skond l-Artikolu 4 ta' din id-
Deċiżjoni.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport li jevalwa kif l-
implimentazzjoni tal-impenji tal-Istati 
Membri skont din id-Deċiżjoni affettwat 
il-kompetizzjoni fil-livell nazzjonali, dak 
tal-UE u dak internazzjonali.

Emenda 3
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Mekkaniżmu ta’ konformità

Fejn l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra ta’ Stat Membru li ġejjin minn 
sorsi li mhumiex koperti mid-Direttiva 
2003/87/KE jaqbżu l-limitu annwali tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
stipulati fl-Artikolu 3 ta’ din id-Deċiżjoni, 
dak l-Istat Membru għandu jħallas penali 
għall-emissjonijiet żejda li tkun 
ekwivalenti għall-ammont stipulat fl-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2003/87/KE. Dik 
il-penali għall-emissjonijiet żejda 
għandha tmur f'fond tal-Komunità 
ddedikat għall-finanzjament ta’ miżuri 
għall-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġġustamenti applikabbli wara l-
konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali fil-

ġejjieni dwar it-tibdil tal-klima

Il-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali 
fil-ġejjieni dwar it-tibdil tal-klima

1. Il-paragrafi 2, 3 u 4 għandhom 
japplikaw wara l-iffirmar mill-Komunità 
ta' ftehim internazzjonali dwar it-tibdil 
tal-klima b’riżultat ta’ tnaqqis mandatorju 
li jaqbeż dak skond l-Artikolu 3.

Fi żmien sitt xhur wara l-konklużjoni ta’ 
ftehima internazzjonali dwar il-bidla fil-
klima li twassal għal tnaqqis obbligatorju 
li jaqbeż dak stipulat fl-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva biex tiġi adottata 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
251 tat-Trattat li tiddetermina l-
kontribuzzjoni ta’ kull Stat Membru 
għall-isforz Komunitarju addizzjonali 
għat-tnaqqis.

2. Mis-sena wara l-iffirmar tal-ftehim 
imsemmi fil-paragrafu 1, l-emissjonijiet 
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tal-gassijiet serra fil-Komunità minn sorsi 
mhux koperti taħt id-
Direttiva 2003/87/KE fl-2020 skond l-
Artikolu 3(1) għandhom jitkomplu 
jitnaqqsu b'ammont daqs it-tnaqqis 
addizzjonali globali ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mill-Komunità mis-sorsi 
kollha stabbiliti fil-ftehim internazzjonali 
għall-Komunità, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis totali tal-Komunità ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għas-sena 
2020 li jikkontribwixxu għalih l-Istati 
Membri permezz ta’ tnaqqis ta’ 
emissjonijiet tal-gassijiet serra minn sorsi 
mhux koperti fid-Direttiva 2003/87/KE 
skond l-Artikolu 3.
3. Kull Stat Membru għandu 
jikkontribwixxi għall-isforz tat-tnaqqis 
addizzjonali tal-Komunità fi proporzjon 
għas-sehem tiegħu ta’ l-emissjonijiet 
totali tal-Komunità minn sorsi mhux 
koperti fid-Direttiva 2003/87/KE għas-
sena 2020 skond l-Artikolu 3.
Il-Kummissjoni għandha temenda l-
Anness biex taġġusta l-limiti ta’ l-
emissjonijiet skond l-ewwel subparagrafu.
Dik il-miżura, imfassla sabiex temenda 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Deċiżjoni, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 9(2);
4. L-Istati Membri jistgħu jżidu l-użu 
tagħhom tal-krediti tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra msemmija 
fl-Artikolu 4(4) minn pajjiżi terzi li jkunu 
rratifikaw il-ftehim imsemmi fil-
paragrafu 1 u skond il-paragrafu 5 sa 
nofs it-tnaqqis addizzjonali li jsir skond il-
paragrafu 2.
Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi l-
parti mhux użata ta’ dak l-ammont għal 
Stat Membru ieħor.
5. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tipprovdi għall-użu mill-Istati 
Membri ta’ tipi addizzjonali ta’ krediti ta' 
proġetti jew għall-użu mill-Istati Membri 
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ta’ mekkaniżmi oħra li jinħolqu skond il-
ftehim internazzjonali, kif xieraq.
Dawk il-miżuri, li tfasslu sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Deċiżjoni billi jżidu magħha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
hemm referenza għaliha fl-Artikolu 9(2).

Ġustifikazzjoni

Ir-reazzjonijiet għall-konklużjonijiet tan-negozjati dwar ftehima internazzjonali ma jkunux 
proċess awtomatiku iżda suġġetti għal evalwazzjoni u deċiżjoni politika. Barra minn hekk, id-
distribuzzjoni tal-isforzi addizzjonali għandha tkun ibbażata fuq ir-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport ta’ 
valutazzjoni ta’ l-implimentazzjoni ta’ din 
id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti dak ir-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Ottubru 
2016, flimkien ma’ proposti kif jixraq.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport ta’ 
valutazzjoni ta’ l-implimentazzjoni ta’ din 
id-Deċiżjoni. Dan ir-rapport għandu 
jevalwa wkoll kif l-implimentazzjoni ta' 
din id-Deċiżjoni affettwat il-kompetizzjoni 
fil-livell nazzjonali, dak tal-UE u dak 
internazzjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti dak ir-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Ottubru 
2016, flimkien ma’ proposti kif jixraq.
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