
AM\729033MT.doc PE407.924v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW

2004 









 2009

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2008/0015(COD)

19.6.2008

EMENDI
29 - 156

Abbozz ta’ Opinjoni
Françoise Grossetête
(PE404.776v01-00)

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju u li temenda d-Direttivi tal-
Kunsill 85/337/KEE, 96/61/KE, id-Direttivi 2000/60/KE, 2001/80/KE, 
2004/35/KE, 2006/12/KE u r-Regolament (KE) Nru 1013/2006

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))



PE407.924v01-00 2/87 AM\729033MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\729033MT.doc 3/87 PE407.924v01-00

MT

Emenda 29
Anni Podimata

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu 
tal-karbonju (CCS) huwa mezz biex jittaffa 
t-tibdil fil-klima. Tikkonsisti fil-ġbir tad-
dijossidu tal-karbonju (CO2) mill-impjanti 
industrijali, it-trasport tiegħu għal sit tal-
ħżin u l-injezzjoni tiegħu f’formazzjoni 
ġeoloġika xierqa għall-iskopijiet ta’ ħżin 
permanenti. 

(4) Il-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu 
tal-karbonju (CCS) huwa mezz biex jittaffa 
t-tibdil fil-klima. Dan jikkonsisti fil-ġbir 
tad-dijossidu tal-karbonju (CO2) mill-
impjanti industrijali, it-trasport tiegħu għal 
sit tal-ħżin u l-injezzjoni tiegħu 
f’formazzjoni ġeoloġika xierqa għall-
iskopijiet ta’ ħżin permanenti. Sabiex ma 
jintilfux il-benefiċċji antiċipati tat-
teknoloġija CCS f'termini ta' tnaqqis ta' 
emmissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju, 
għandha tingħata attenzjoni speċjali biex 
jiġi żgurat li din it-teknoloġija ma sservix 
bħala inċentiv biex jiżdied l-għadd ta' 
impjanti li jiġġeneraw l-enerġija li 
jaħdmu bil-fjuwils konvenzjonali. 

Or. el

Emenda 30
Christian Ehler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-komponenti kollha tal-ġbir, tat-
trasport u tal-ħżin tas-CO2 kienu suġġetti 
b'mod separat għal proġetti pilota, iżda 
għad iridu jiġu inkorporati fi proċess sħiħ 
ta' CCS, u l-ispejjeż tat-teknoloġija għad 
iridu jitnaqqsu. L-akbar proġetti ta' ħżin 
ta' CO2 li fihom huma involuti intrapriżi 
Ewropej huma l-proġett Sleipner fil-
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Baħar tat-Tramuntana (Statoil) u l-
proġett In Salah fl-Alġerija (Statoil, PB u 
Sonatrach). Proġetti pilota oħrajn huma 
l-proġett Vattenfall fi Schwarze Pumpe 
fil-Ġermanja/ir-Reġjun ta' Brandenburg 
u l-proġett CCS li qed jitwettaq minn 
Total fiż-żona ta' Lacq fi Franza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika fir-rigward ta' l-emenda fl-abbozz ta' opinjoni li l-proġetti mwettqa s'issa ma kienux 
proġetti ta' dimostrazzjoni iżda kienu proġetti pilota.

Emenda 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Minbarra qafas leġiżlattiv għas-sit 
tal-ħżin, hemm bżonn ukoll ta' inċentivi 
għal żvilupp ulterjuri tat-teknoloġija, 
appoġġ ta' l-istallazzjoni ta' l-impjanti ta' 
dimostrazzjoni, u hemm bżonn ukoll 
kemm jista' jkun malajr ta' qafas 
leġiżlattiv maħluq mill-Istati Membri biex 
jiġi żgurat it-trasport sabiex jingħata 
impetus b'suċċess għall-użu tat-
teknoloġiji CCS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li hemm bżonn ta' iktar deċiżjonijiet legali u appoġġ finanzjarju fir-rigward tat-
teknoloġiji CCS u l-impjanti ta' dimostrazzjoni.
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Emenda 32
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ġewwa t-
territorju ta’ l-Istati Membri, iż-żoni 
ekonomiċi esklussivi tagħhom u fuq il-
pjattaformi kontinentali tagħhom. Id-
Direttiva m’għandhiex tapplika għall-
proġetti ta’ riċerka. Għandha, madankollu, 
tapplika għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni 
b’ħżin totali intenzjonata ta’ 100 kilo 
tunnellata jew aktar. Dan il-limitu jidher 
xieraq ukoll għall-iskopijiet ta’ 
leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Komunità.
Il-ħżin tas-CO2 f’formazzjonijiet ġeoloġiċi 
li jestendu lil hinn mill-ambitu territorjali 
ta’ din id-Direttiva u l-ħżin tas-CO2 fil-
kolonna ta’ l-ilma m’għandux ikun 
permess.

(14) Din id-Direttiva għandha tapplika biss
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ġewwa t-
territorju ta’ l-Istati Membri, iż-żoni 
ekonomiċi esklussivi tagħhom u fuq il-
pjattaformi kontinentali tagħhom. Id-
Direttiva m’għandhiex tapplika għall-
proġetti ta’ riċerka. Għandha, madankollu, 
tapplika għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni li 
jkunu jipprevedu ħżin totali ta’ 100 kilo 
tunnellata jew aktar. Dan il-limitu jidher 
xieraq ukoll għall-iskopijiet ta’ 
leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Komunità.
Il-ħżin ġeoloġiku tas-CO2, inkluż il-ħżin 
taħt qiegħ il-baħar, m’għandux ikun 
permess lil hinn mill-ambitu territorjali ta' 
din id-Direttiva. Il-ħżin f'formazzjonijiet 
taħt qiegħ il-baħar għandhom jitwettqu 
biss skond ftehimiet internazzjonali, li l-
Istati Membri u/jew il-Komunità jkunu 
jifformaw parti minnhom. Il-ħżin ta' CO2
fil-kolonna ta’ l-ilma m'għandu jkun 
permess la fi ħdan l-ambitu territorjali ta' 
din id-Direttiva u l-anqas lil hinn minnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkjarifika l-ambitu territorjali tad-Direttiva, sabiex tiżgura 
li dan għandu japplika biss għall-ħżin ġeoloġiku fil-KE, u li se jitħarsu r-regoli u l-ftehimiet 
internazzjonali f'dan il-qasam, bħall-Protokoll ta' l-1996 għall-Konvenzjoni ta' Londra. Fir-
rigward tal-ħżin taħt il-kolonna ta' l-ilma, din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-ħżin 
għandu jkun ipprojbit mhux biss fil-pjattaformi kontinentali u ż-żoni ekonomiċi, iżda wkoll fl-
ibħra internazzjonali.
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Emenda 33
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ġewwa t-
territorju ta’ l-Istati Membri, iż-żoni 
ekonomiċi esklussivi tagħhom u fuq il-
pjattaformi kontinentali tagħhom. Id-
Direttiva m’għandhiex tapplika għall-
proġetti ta’ riċerka. Għandha, madankollu, 
tapplika għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni 
b’ħżin totali intenzjonata ta’ 100 kilo 
tunnellata jew aktar. Dan il-limitu jidher 
xieraq ukoll għall-iskopijiet ta’ 
leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Komunità. l-
ħżin tas-CO2 f’formazzjonijiet ġeoloġiċi li 
jestendu lil hinn mill-ambitu territorjali ta’ 
din id-Direttiva u l-ħżin tas-CO2 fil-
kolonna ta’ l-ilma m’għandux ikun 
permess.

(14) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ġewwa t-
territorju ta’ l-Istati Membri, iż-żoni 
ekonomiċi esklussivi tagħhom u fuq il-
pjattaformi kontinentali tagħhom. Id-
Direttiva m’għandhiex tapplika għall-
proġetti ta’ riċerka. Għandha, madankollu, 
tapplika għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni li 
jkunu jipprevedu ħżin totali ta’ 150 kilo 
tunnellata jew aktar. Dan il-limitu se 
jippermetti sabiex il-proġetti pilota R & D 
eżistenti jew ippjanati fl-Istati Membri 
jkunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva u jidher xieraq ukoll 
għall-iskopijiet ta’ leġiżlazzjoni oħra 
rilevanti tal-Komunità. Il-ħżin tas-CO2 
f’formazzjonijiet ġeoloġiċi li jestendu lil 
hinn mill-ambitu territorjali ta’ din id-
Direttiva u l-ħżin tas-CO2 fil-kolonna ta’ l-
ilma m’għandux ikun permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-ikbar proġetti pilota R & D mnedija preżentament f'bosta pajjiżi ta' l-UE 
għandhom kapaċità ta' madwar 30 MW għal injezzjoni totali ta' madwar 120 sa 140 kt. Dan 
il-limitu propost mill-Kummissjoni għall-esklużjoni ta' proġetti pilota R & D mhux se 
jippermetti l-esklużjoni ta' dawn il-proġetti pilota R & D mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
direttiva u konsegwentament id-direttiva taf tinterferixxi ma' l-awtorizzazzjoni miksuba mill-
awtoritajiet nazzjonali għat-twettiq ta' dawn il-proġetti. Għalhekk, huwa essenzjali li l-limitu 
ta' 100 kt propost mill-Kummissjoni jiżdied għal 150 kt.
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Emenda 34
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-irkupru msaħħaħ ta' l-
idrokarburi (l-irkupru ta' idrokarburi 
minbarra dawk prodotti b'mod naturali 
permezz ta' l-injezzjoni ta' fluwidu jew 
b'mezzi oħra) għandu jiġi eskluż mill-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. 
L-irkupru msaħħaħ ta' l-idrokarburi 
huwa attività ekonomikament vijabbli, u 
s'issa twettqet b'dan il-mod. Sadattant, l-
irkupru msaħħaħ ta' l-idrokarburi ma 
jnaqqasx l-emmissjonijiet li jikkawżaw il-
bidla fil-klima, minħabba li, mil-lat tal-
produzzjoni netta tad-dijossidu tal-
karbonju, l-idrokarburi prodotti minn dan 
il-proċess eventwalment jibbilanċjaw, 
waqt iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, l-effetti 
ta' mitigazzjoni li jġib miegħu l-ħżin tas-
CO2. Għalhekk, il-ħżin ġeoloġiku taħt din 
id-Direttiva għandu jkun maħsub biex 
jeskludi dan il-proċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi din id-Direttiva għandha l-għan li sservi ta' għodda għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra b'konformità mal-mira vinkolanti tagħha, ikun kontradittorju li fil-
kamp ta' applikazzjoni tagħha jidħol l-irkupru msaħħaħ ta' l-idrokarburi, li jwassal biex jiġu 
prodotti ammonti addizzjonali ta' fjuwils fossili li meta jinħarqu, jarmu s-CO2 fl-atmosfera.
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Emenda 35
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jiddeterminaw iż-żoni ġewwa t-
territorju tagħhom li minnhom jistgħu jiġu 
magħżula siti tal-ħżin. L-għażla tas-sit tal-
ħżin xieraq hija kruċjali biex jiġi żgurat li 
s-CO2 maħżun ikun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Sit għandu għalhekk 
jiġi magħżul bħala sit tal-ħżin biss, jekk ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, u jekk fi kwalunkwe każ l-ebda 
impatti ambjentali jew għas-saħħa ma jkun 
probabbli li jiġru. Dan għandu jiġi 
ddeterminat permezz ta’ karatterizzazzjoni 
u valutazzjoni ta’ kumpless tal-ħżin 
potenzjali skond rekwiżiti speċifiċi.

(15) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jiddeterminaw iż-żoni ġewwa t-
territorju tagħhom li minnhom jistgħu jiġu 
magħżula siti tal-ħżin. L-għażla tas-sit tal-
ħżin xieraq hija kruċjali biex jiġi żgurat li 
s-CO2 maħżun ikun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Sit għandu għalhekk 
jiġi magħżul bħala sit tal-ħżin biss, jekk ma 
jkun hemm l-ebda riskju ta’ tnixxija, u l-
ebda riskju ta' impatti ħżiena għall-
ambjent jew għas-saħħa. Barra minn 
hekk, is-sit għandu jintgħażel biss jekk l-
użu tiegħu għall-ħżin tas-CO2 ma jkunx 
qiegħed jikkompeti b'mod dirett jew 
indirett ma' xi użu attwali jew potenzjali 
ieħor marbut ma' l-enerġija, fosthom 
dawk strateġiċi għas-sigurtà tal-provvista 
ta' l-enerġija tal-KE (i.e. l-ħżin tal-gass) 
jew l-użu ta' sorsi ta' enerġija li jiġġeddu 
(i.e. ġeotermiku). Dawn għandhom jiġu 
ddeterminati permezz ta’ 
karatterizzazzjoni u valutazzjoni ta’ 
kumpless tal-ħżin potenzjali skond 
rekwiżiti speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-termini 'sinifikanti' u 'probabli li jiġru' huma vagi wisq. Il-bażi għall-għażla tas-sit għandha 
taqa' fuq wieħed bla ebda riskju ta’ tnixxija, u bla ebda riskju ta' effetti negattivi. Barra minn 
hekk, l-użu ta' sit għall-ħżin tas-CO2 m'għandu jikkomprometti la l-użu tas-sorsi ta' l-enerġija 
li jiġġeddu, li għalih l-UE stabbiliet mira vinkolanti, u lanqas għażliet oħra li huma kruċjali 
għas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija tagħha.
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Emenda 36
Anni Podimata

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jiddeterminaw iż-żoni ġewwa t-
territorju tagħhom li minnhom jistgħu jiġu 
magħżula siti tal-ħżin. L-għażla tas-sit tal-
ħżin xieraq hija kruċjali biex jiġi żgurat li 
s-CO2 maħżun ikun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Sit għandu għalhekk
jiġi magħżul bħala sit tal-ħżin biss, jekk ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, u jekk fi kwalunkwe każ l-ebda 
impatti ambjentali jew għas-saħħa ma jkun 
probabbli li jiġru. Dan għandu jiġi 
ddeterminat permezz ta’ karatterizzazzjoni 
u valutazzjoni ta’ kumpless tal-ħżin 
potenzjali skond rekwiżiti speċifiċi.

(15) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jiddeterminaw iż-żoni ġewwa t-
territorju tagħhom li minnhom jistgħu jiġu 
magħżula siti tal-ħżin. L-għażla tas-sit tal-
ħżin xieraq hija kruċjali biex jiġi żgurat li 
s-CO2 maħżun ikun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Bi qbil ma' dan, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jieħdu kont tal-karatteristiċi ġeoloġiċi 
tagħhom, pereżempju s-siżmiċità, bl-aktar 
mod objettiv u effettiv possibbli fl-għażla 
tas-siti tal-ħżin. Sit għandu jiġi magħżul 
bħala sit tal-ħżin biss, jekk ma jkun hemm 
l-ebda riskju sinifikanti ta’ tnixxija, u jekk 
fi kwalunkwe każ l-ebda impatti ambjentali 
jew għas-saħħa ma jkun probabbli li jiġru. 
Dan għandu jiġi ddeterminat permezz ta’ 
karatterizzazzjoni u valutazzjoni ta’ 
kumpless tal-ħżin potenzjali skond 
rekwiżiti speċifiċi.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jagħżlu s-siti tal-ħżin minħabba li huma dawk 
infurmati l-aħjar dwar il-karatteristiċi ġeoloġiċi lokali speċifiċi u, fl-isfond ta' din l-
informazzjoni, jinsabu fl-aqwa pożizzjoni biex jiddeċiedu jekk jistax isir l-investiment 
neċessarju. 
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Emenda 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw f’liema każijiet tkun 
meħtieġa esplorazzjoni biex tiġi ġġenerata 
l-informazzjoni meħtieġa għall-għażla tas-
sit. Din it-tip ta’ esplorazzjoni għandha ssir 
suġġetta għal rekwiżit ta’ permess. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri 
għall-għoti tal-permessi għall-esplorazzjoni 
jkunu miftuħa għall-entijiet kollha li 
jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-
permessi jiġu mogħtija fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati. Sabiex jiġu 
protetti u inkoraġġati l-investimenti fl-
esplorazzjoni, il-permessi għall-
esplorazzjoni għandhom jingħataw għal 
żona u volum limitat u għal żmien limitat, 
li matulu d-detentur tal-permess għandu 
jkollu l-uniku dritt li jesplora l-kumpless 
tal-ħżin tas-CO2 potenzjali. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma jiġu 
permessi l-ebda użijiet konfliġġenti tal-
kumpless matul dan iż-żmien. 

(16) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw f’liema każijiet tkun 
meħtieġa esplorazzjoni biex tiġi ġġenerata 
l-informazzjoni meħtieġa għall-għażla tas-
sit. Din it-tip ta’ esplorazzjoni għandha ssir 
suġġetta għal rekwiżit ta’ permess. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri 
għall-għoti tal-permessi għall-esplorazzjoni 
jkunu miftuħa għall-entijiet kollha li 
jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-
permessi jiġu mogħtija fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati. Sabiex jiġu 
protetti u mħeġġa l-investimenti fl-
esplorazzjoni, il-permessi għall-
esplorazzjoni għandhom jingħataw għal 
żona u volum limitat u għal perjodu 
neċessarju biex jitwettqu l-attivitajiet, li 
matulu d-detentur tal-permess għandu 
jkollu l-uniku dritt li jesplora l-kumpless 
tal-ħżin tas-CO2 potenzjali. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma jiġu 
permessi l-ebda użijiet konfliġġenti tal-
kumpless matul dan iż-żmien. Jekk ma 
titwettaq l-ebda attività, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-permess għall-
esplorazzjoni jiġi rtirat u li dan ikun jista' 
jingħata lil entitajiet oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u l-iżgurar ta' l-investimenti.
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Emenda 38
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw f’liema każijiet tkun 
meħtieġa esplorazzjoni biex tiġi ġġenerata 
l-informazzjoni meħtieġa għall-għażla tas-
sit. Din it-tip ta’ esplorazzjoni għandha ssir 
suġġetta għal rekwiżit ta’ permess. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri 
għall-għoti tal-permessi għall-esplorazzjoni 
jkunu miftuħa għall-entijiet kollha li 
jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-
permessi jiġu mogħtija fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati. Sabiex jiġu 
protetti u inkoraġġati l-investimenti fl-
esplorazzjoni, il-permessi għall-
esplorazzjoni għandhom jingħataw għal 
żona u volum limitat u għal żmien limitat, 
li matulu d-detentur tal-permess għandu 
jkollu l-uniku dritt li jesplora l-kumpless 
tal-ħżin tas-CO2 potenzjali. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma jiġu 
permessi l-ebda użijiet konfliġġenti tal-
kumpless matul dan iż-żmien.

(16) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw f’liema każijiet tkun 
meħtieġa esplorazzjoni biex tiġi ġġenerata 
l-informazzjoni meħtieġa għall-għażla tas-
sit. Din it-tip ta’ esplorazzjoni għandha ssir 
suġġetta għal rekwiżit ta’ permess. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri 
għall-għoti tal-permessi għall-esplorazzjoni 
jkunu miftuħa għall-entijiet kollha li 
jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-
permessi jiġu mogħtija fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati u 
nondiskriminatorji. Sabiex jiġu protetti u 
inkoraġġati l-investimenti fl-esplorazzjoni, 
il-permessi għall-esplorazzjoni għandhom 
jingħataw għal żona u volum limitat u għal 
żmien limitat, li matulu d-detentur tal-
permess għandu jkollu l-uniku dritt li 
jesplora l-kumpless tal-ħżin tas-CO2
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ma jiġu permessi l-ebda użijiet 
konfliġġenti tal-kumpless matul dan iż-
żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li toħloq kundizzjonijiet ugwali għall-kulħadd u li tevita t-
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq tal-ħżin tas-CO2.
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Emenda 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Is-siti tal-ħżin m’għandhomx jiġu 
mħaddma mingħajr permess għall-ħżin. Il-
permess għall-ħżin għandu jkun l-istrument 
prinċipali biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
sostanzjali tad-Direttiva jintlaħqu u li l-
ħżin ġeoloġiku għalhekk iseħħ b’mod li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent.

(17) Is-siti tal-ħżin m’għandhomx jiġu 
mħaddma mingħajr permess għall-ħżin. Il-
permess għall-ħżin għandu jkun l-istrument 
prinċipali biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
sostanzjali tad-Direttiva jintlaħqu u li l-
ħżin ġeoloġiku għalhekk iseħħ b’mod li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent. L-
esplorazzjonijiet li jitwettqu, u għalhekk l-
investimenti neċessarji li jsiru, 
jiġġustifikaw l-antiċipazzjoni min-naħa 
tad-detenturi tal-permess ta' l-
esplorazzjoni li jkunu d-detenturi tal-
permess tal-ħżin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Toħloq inċentivi għat-twettiq ta' l-esplorazzjoni.

Emenda 40
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Is-siti tal-ħżin m’għandhomx jiġu 
mħaddma mingħajr permess għall-ħżin. Il-
permess għall-ħżin għandu jkun l-istrument 
prinċipali biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
sostanzjali tad-Direttiva jintlaħqu u li l-
ħżin ġeoloġiku għalhekk iseħħ b’mod li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent.

(17) Is-siti tal-ħżin m’għandhomx jiġu 
mħaddma mingħajr permess għall-ħżin. L-
operaturi tas-siti tal-ħżin għandhom 
ikunu separati għal kollox mill-utenti (i.e. 
l-ġeneraturi ta' l-enerġija). Il-permess 
għall-ħżin għandu jkun l-istrument 
prinċipali biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
sostanzjali tad-Direttiva jintlaħqu u li l-
ħżin ġeoloġiku għalhekk iseħħ b’mod li ma 
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jagħmilx ħsara lill-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni sħiħa tas-sjieda hija neċessarja sabiex jiġi żgurat li l-utenti jkollhom aċċess 
ġust u ugwali għas-siti tal-ħżin f'suq miftuħ.

Emenda 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-abbozzi kollha tal-permessi għall-
ħżin għandhom ikunu sottomessi lill-
Kummissjoni, biex tkun tista' toħroġ 
opinjoni fuq l-abbozzi tal-permessi fi 
żmien sitt xhur mis-sottomissjoni 
tagħhom. L-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom iqisu din l-opinjoni meta 
jieħdu deċiżjoni dwar il-permess u 
għandhom jiġġustifikaw kull tbegħid mill-
opinjoni tal-Kummissjoni. Ir-reviżjoni fil-
livell tal-Komunità għandha tgħin biex 
tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti tad-
Direttiva madwar il-Komunità u wkoll 
ittejjeb il-fiduċja pubblika fis-CCS, 
speċjalment fil-fażi bikrija ta’ l-
implimentazzjoni tad-Direttiva.

(18) L-Istati Membri għandu jkollhom l-
opportunità li jippreżentaw l-abbozz tal-
permess għall-ħżin lill-Kummissjoni
sabiex issir verifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u s-sussidjarjetà.



PE407.924v01-00 14/87 AM\729033MT.doc

MT

Emenda 42
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-abbozzi kollha tal-permessi għall-
ħżin għandhom ikunu sottomessi lill-
Kummissjoni, biex tkun tista' toħroġ 
opinjoni fuq l-abbozzi tal-permessi fi 
żmien sitt xhur mis-sottomissjoni 
tagħhom. L-awtoritajiet nazzjonali
għandhom iqisu din l-opinjoni meta jieħdu
deċiżjoni dwar il-permess u għandhom 
jiġġustifikaw kull tbegħid mill-opinjoni 
tal-Kummissjoni. Ir-reviżjoni fil-livell tal-
Komunità għandha tgħin biex tiġi żgurata 
l-konsistenza fl-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti tad-Direttiva madwar il-
Komunità u wkoll ittejjeb il-fiduċja 
pubblika fis-CCS, speċjalment fil-fażi 
bikrija ta’ l-implimentazzjoni tad-
Direttiva.

(18) Il-Permessi tal-ħżin għandhom 
jingħataw mill-awtorità kompetenti f'kull 
Stat Membru wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni. L-abbozzi tal-permessi 
għall-ħżin għandhom ikunu ppreżentati
lill-Kummissjoni, li għandu jkollha tnax-il 
xahar biex toħroġ opinjoni. L-awtorità
kompetenti m'għandhiex tieħu deċiżjoni 
dwar il-permess finali qabel ma l-
Kummissjoni toħroġ l-opinjoni tagħha. L-
awtorità kompetenti għandha tqis din l-
opinjoni meta tkun qed tieħu deċiżjoni 
dwar il-permess u għandha tiġġustifika
kull tbegħid mill-opinjoni tal-
Kummissjoni. Ir-reviżjoni fil-livell tal-
Komunità għandha tgħin biex tiġi żgurata 
l-konsistenza fl-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti tad-Direttiva madwar il-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irwol tal-Kummissjoni Ewropea huwa kruċjali biex jiġi żgurat infurzar b'saħħtu u 
omoġenju tad-Direttiva madwar l-UE. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tkun implikata 
b'mod effettiv fil-proċess ta' l-għoti tal-permessi.
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Emenda 43
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex titjieb ir-responsabilità u t-
trasparenza tal-proċeduri tal-permessi, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pubbliku jkollu aċċess adegwat u effettiv 
għall-informazzjoni, drittijiet ta' 
parteċipazzjoni u aċċess għall-ġustizzja 
fir-rigward tal-proċeduri ta' l-għoti ta' 
permessi kemm għall-esplorazzjoni u kif 
ukoll tal-ħżin, skond id-dispożizzjonijiet 
relevanti tad-Direttiva tal-Kunsill 
85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-
evalwazzjoni ta' l-effetti ta' ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent1, u kif 
ukoll skond id-Direttiva 2003/4/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 
ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 
għal informazzjoni ambjentali2.
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Konvenzjoni ta' Aarhus u ma' l-istrumenti rilevanti tal-KE dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika, il-pubbliku għandu jkun involut b'mod 
effettiv fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-permessi rilevanti (għall-esplorazzjoni u tal-
ħżin). Dan l-involviment għandu jiżgura li jkun hemm trasparenza u aktar għarfien tal-
pubbliku dwar is-CCS.
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Emenda 44
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
tirtira l-permess għall-ħżin inter alia jekk 
tkun ġiet notifikata b’irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet, jekk ir-rapporti 
sottomessi mill-operaturi jew l-
ispezzjonijiet imwettqa juru nuqqas ta’ 
konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess 
jew jekk issir konxja b’xi nuqqas ieħor 
mill-operatur milli jissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-permess. Wara l-irtirar 
ta’ permess, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess ġdid jew tagħlaq is-sit 
tal-ħżin. Sadanittant, l-awtorità kompetenti 
għandha tieħu r-responsabbiltà għas-sit tal-
ħżin inkluż l-obbligazzjonijiet legali kollha 
li jirriżultaw. Safejn huwa possibbli, l-
ispejjeż magħmula għandhom jiġu rkuprati 
mingħand l-operatur preċedenti.

(19) L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
tirtira l-permess għall-ħżin inter alia jekk 
tkun ġiet notifikata b’irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet, jekk ir-rapporti 
sottomessi mill-operaturi jew l-
ispezzjonijiet imwettqa juru nuqqas ta’ 
konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess 
jew jekk issir konxja b’xi nuqqas ieħor 
mill-operatur milli jissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-permess. Wara l-irtirar 
ta’ permess, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess ġdid jew tagħlaq is-sit 
tal-ħżin. Sadanittant, l-awtorità kompetenti 
għandha tieħu r-responsabbiltà għas-sit tal-
ħżin inkluż l-obbligazzjonijiet legali kollha 
li jirriżultaw. L-ispejjeż magħmula 
għandhom jiġu rkuprati mingħand l-
operatur preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-awtorità kompetenti tassumi r-responsabilità ta' sit minħabba irregolaritajiet, 
tnixxijiet jew nuqqasijiet min-naħa ta' l-operatur, l-ispejjeż xorta waħda għandhom jaqgħu 
f'idejn l-operatur.

Emenda 45
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 

(19) L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
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tirtira l-permess għall-ħżin inter alia jekk 
tkun ġiet notifikata b’irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet, jekk ir-rapporti 
sottomessi mill-operaturi jew l-
ispezzjonijiet imwettqa juru nuqqas ta’ 
konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess 
jew jekk issir konxja b’xi nuqqas ieħor 
mill-operatur milli jissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-permess. Wara l-irtirar 
ta’ permess, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess ġdid jew tagħlaq is-sit 
tal-ħżin. Sadanittant, l-awtorità kompetenti 
għandha tieħu r-responsabbiltà għas-sit tal-
ħżin inkluż l-obbligazzjonijiet legali kollha 
li jirriżultaw. Safejn huwa possibbli, l-
ispejjeż magħmula għandhom jiġu rkuprati 
mingħand l-operatur preċedenti.

tirtira l-permess għall-ħżin inter alia jekk 
tkun ġiet notifikata b’irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet sinifikanti, jekk 
ir-rapporti sottomessi mill-operaturi jew l-
ispezzjonijiet imwettqa juru nuqqas ta’ 
konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess 
jew jekk issir konxja b’xi nuqqas ieħor 
mill-operatur milli jissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-permess. Wara l-irtirar 
ta’ permess, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess ġdid jew tagħlaq is-sit 
tal-ħżin. Sadanittant, l-awtorità kompetenti 
għandha tieħu r-responsabbiltà għas-sit tal-
ħżin inkluż l-obbligazzjonijiet legali kollha 
li jirriżultaw. Safejn huwa possibbli, l-
ispejjeż magħmula għandhom jiġu rkuprati 
mingħand l-operatur preċedenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandha jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 46
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-monitoraġġ huwa essenzjali biex 
jiġi valutat jekk is-CO2 injettat qiegħedx 
iġib ruħu kif mistenni, jekk ikunx hemm xi 
migrazzjoni jew tnixxija, u jekk xi tnixxija 
identifikata tkunx qiegħda tagħmel ħsara 
lill-ambjent jew lis-saħħa tal-bniedem.
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li matul il-fażi 
operazzjonali, l-operatur jimmonitorja l-
kumpless tal-ħżin u l-faċilitajiet ta’ 
injezzjoni fuq il-bażi ta’ pjan ta’ 

(21) Il-monitoraġġ huwa essenzjali biex 
jiġi valutat jekk is-CO2 injettat qiegħedx 
iġib ruħu kif mistenni, jekk ikunx hemm xi 
migrazzjoni jew tnixxija, u jekk xi tnixxija 
identifikata tkunx qiegħda tagħmel ħsara 
lill-ambjent jew lis-saħħa tal-bniedem.
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li matul il-fażi 
operazzjonali, l-operatur jimmonitorja l-
kumpless tal-ħżin u l-faċilitajiet ta’ 
injezzjoni fuq il-bażi ta’ pjan ta’ 
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monitoraġġ iddisinjat skond rekwiżiti 
speċifiċi ta’ monitoraġġ. Il-pjan għandu 
jiġi sottomess lill- u jiġi approvat mill-
awtorità kompetenti.

monitoraġġ iddisinjat skond rekwiżiti 
speċifiċi ta’ monitoraġġ. Il-pjan għandu 
jiġi ppreżentat lill-awtorità kompetentiu u 
għandu jiġi approvat minnha. Fil-każ ta' 
ħżin ġeoloġiku taħt qiegħ il-baħar, il-
monitoraġġ għandu jkompli jiġi adattat 
għall-inċertezza u d-diffikultajiet 
operazzjonali assoċjati ma' l-immaniġġjar 
tat-teknoloġija CCS fl-ambjent tal-baħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin taħt qiegħ il-baħar għandu jiġi mmonitorjat b'aktar attenzjoni minħabba d-
diffikultajiet tiegħu, mhux l-inqas fir-rigward tal-kxif ta' tnixxija, u minħabba l-vulnerailità 
partikulari ta' l-ekosistemi tal-baħar.

Emenda 47
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet li 
jkopru r-responsabbiltà għall-ħsara lill-
ambjent lokali u għall-ħsara lill-klima, li 
jirriżultaw minn kwalunkwe nuqqas ta’ 
ġbir permanenti. Ir-responsabbiltà għall-
ħsara ambjentali (ħsara lill-speċji protetti u 
lill-ambjenti naturali, l-ilma u l-art) hija 
regolata mid-Direttiva 2004/35/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
t’April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, li għandha tiġi applikata għat-
tħaddim ta’ siti tal-ħżin skond id-Direttiva 
preżenti. Ir-responsabbiltà għall-ħsara lill-
klima li tirriżulta minn tnixxijiet hija 
koperta bl-inklużjoni ta’ siti tal-ħżin fid-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 

(23) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet li 
jkopru r-responsabbiltà għall-ħsara lill-
ambjent lokali u għall-ħsara lill-klima, li 
jirriżultaw minn kwalunkwe nuqqas ta’ 
ġbir permanenti. Ir-responsabbiltà għall-
ħsara ambjentali (ħsara lill-speċji protetti u 
lill-ambjenti naturali, l-ilma u l-art) hija 
regolata mid-Direttiva 2004/35/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, li għandha tiġi applikata għat-
trasport tas-CO2 għal skopijiet ta' ħżin 
ġeoloġiku u għat-tħaddim ta’ siti tal-ħżin 
skond id-Direttiva preżenti. Ir-
responsabbiltà għall-ħsara lill-klima li 
tirriżulta minn tnixxijiet hija koperta bl-
inklużjoni ta’ siti tal-ħżin fid-Direttiva 
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2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju 
ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
ġewwa l-Komunità u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE, li teħtieġ li 
jiġu ċeduti kwoti ta’ l-iskambju ta’ l-
emissjonijiet għal kwalunkwe emissjonijiet 
imnixxija. Barra minn hekk, din id-
Direttiva għandha tistabbilixxi l-
obbligazzjoni fuq l-operatur li jieħu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet fuq il-bażi ta’ pjan 
ta’ miżuri korrettivi sottomess lill- u 
approvat mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti. Fejn l-operatur jonqos milli 
jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, dawn il-
miżuri għandhom jittieħdu mill-awtorità 
kompetenti, li għandha tirkupra l-ispejjeż 
mingħand l-operatur.

2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li 
tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ 
kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
ġewwa l-Komunità u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE, li teħtieġ li 
jiġu ċeduti kwoti ta’ l-iskambju ta’ l-
emissjonijiet għal kwalunkwe emissjonijiet 
imnixxija. Barra minn hekk, din id-
Direttiva għandha tistabbilixxi l-
obbligazzjoni fuq l-operatur li jieħu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet fuq il-bażi ta’ pjan 
ta’ miżuri korrettivi ppreżentat lill-awtorità 
kompetentiu u għandu jiġi approvat 
minnha. Fejn l-operatur jonqos milli jieħu 
l-miżuri korrettivi meħtieġa, dawn il-
miżuri għandhom jittieħdu mill-awtorità 
kompetenti, li għandha tirkupra l-ispejjeż 
mingħand l-operatur. L-ispejjes biex tiġi 
rrimedjata l-ħsara lill-ambjent waqt il-
ġarr u l-ħżin fil-fażi operattivi, ta' l-
għeluq u ta' wara l-għeluq, jekk ma 
jkunux koperti mill-istrumenti msemmija 
hawn fuq, jew f'każ li s-sigurtà
finanzjarja ma tkunx disponibbli jew ma 
tkunx adegwata, u biex tiġi rimedjata 
wkoll il-ħsara ċivili tradizzjonali lill-
proprjetà, lis-saħħa eċċ. f'każ li s-sigurtà 
finanzjarja ma tkunx disponibbli jew ma 
tkunx adegwata, għandhom ikunu koperti 
minn fond li għandu jkun iffinanzjat 
permezz tal-kontribuzzjonijiet ta' l-
operaturi tas-sit tal-ħżin, u li għandu jkun 
immaniġġjat mill-awtorità kompetenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġarr, bħala parti integrali mill-proċess CCS, għandu jkun espressament rikonoxxut li 
jikkostitwixxi l-għan tad-Direttiva. Minbarra l-aċċess għan-netwerk, id-Direttiva għandha 
tagħmel dispożizzjonijiet fir-rigward tar-responsabilità f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġarr tas-
CO2 għal skopijiet ta' ħżin. Sabiex jikkomplementa r-responsabilità u d-dispożizzjonijiet ta' 
siġurtà finanzjarja, u sakemm dawn ma jkunux japplikaw, fond speċjali għandu jkopri l-
ispejjeż ta' miżuri korrettivi, il-kumpens għal ħsara kkawżata lil partijiet terzi jew lill-ambjent 
u l-monitoraġġ wara t-trasferiment tar-responsabilità. Dan il-fond għandu jiġi stabbilit 
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permezz tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji ta' l-operaturi, fuq il-mudell tal-fondi 
dekommissjonati għall-impjanti ta' l-enerġija nukleari.

Emenda 48
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet li 
jkopru r-responsabbiltà għall-ħsara lill-
ambjent lokali u għall-ħsara lill-klima, li 
jirriżultaw minn kwalunkwe nuqqas ta’ 
ġbir permanenti. Ir-responsabbiltà għall-
ħsara ambjentali (ħsara lill-speċji protetti u 
lill-ambjenti naturali, l-ilma u l-art) hija 
regolata mid-Direttiva 2004/35/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
t’April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, li għandha tiġi applikata għat-
tħaddim ta’ siti tal-ħżin skond id-Direttiva 
preżenti. Ir-responsabbiltà għall-ħsara lill-
klima li tirriżulta minn tnixxijiet hija 
koperta bl-inklużjoni ta’ siti tal-ħżin fid-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 
2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju 
ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
ġewwa l-Komunità u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE, li teħtieġ li 
jiġu ċeduti kwoti ta’ l-iskambju ta’ l-
emissjonijiet għal kwalunkwe emissjonijiet 
imnixxija. Barra minn hekk, din id-
Direttiva għandha tistabbilixxi l-
obbligazzjoni fuq l-operatur li jieħu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet fuq il-bażi ta’ pjan 
ta’ miżuri korrettivi sottomess lill- u 
approvat mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti. Fejn l-operatur jonqos milli 
jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, dawn il-
miżuri għandhom jittieħdu mill-awtorità 

(23) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet li 
jkopru r-responsabbiltà għall-ħsara lill-
ambjent lokali u għall-ħsara lill-klima, li 
jirriżultaw minn kwalunkwe nuqqas ta’ 
ġbir permanenti. Ir-responsabbiltà għall-
ħsara ambjentali (ħsara lill-speċji protetti u 
lill-ambjenti naturali, l-ilma u l-art) hija 
regolata mid-Direttiva 2004/35/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
t’April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, li għandha tiġi applikata għat-
tħaddim ta’ siti tal-ħżin skond id-Direttiva 
preżenti. Ir-responsabbiltà għall-ħsara lill-
klima li tirriżulta minn tnixxijiet sinifikanti
hija koperta bl-inklużjoni ta’ siti tal-ħżin 
fid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 
2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju 
ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
ġewwa l-Komunità u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE, li teħtieġ li 
jiġu ċeduti kwoti ta’ l-iskambju ta’ l-
emissjonijiet għal kwalunkwe emissjonijiet 
imnixxija. Barra minn hekk, din id-
Direttiva għandha tistabbilixxi l-
obbligazzjoni fuq l-operatur li jieħu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet sinifikanti fuq il-
bażi ta’ pjan ta’ miżuri korrettivi 
ppreżentat lill-awtorità kompetentiu u 
għandu jiġi approvat minnha. Fejn l-
operatur jonqos milli jieħu l-miżuri 
korrettivi meħtieġa, dawn il-miżuri 
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kompetenti, li għandha tirkupra l-ispejjeż 
mingħand l-operatur.

għandhom jittieħdu mill-awtorità 
kompetenti, li għandha tirkupra l-ispejjeż 
mingħand l-operatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandu jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
teknikament impossibbli u m'huwiex iġġustifikat fuq raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 49
David Hammerstein

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq, l-
operatur għandu jibqa’ responsabbli għall-
manutenzjoni, għall-monitoraġġ u għall-
kontroll, għar-rappurtar, u għall-miżuri 
korrettivi skond ir-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva fuq il-bażi ta’ pjan ta’ wara l-
għeluq sottomess lill- u approvat mill-
awtorità kompetenti kif ukoll għall-
obbligazzjonijiet kollha li jirriżultaw taħt 
leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità rilevanti 
sakemm ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin 
tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti.

(25) Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq, l-
operatur għandu jibqa’ responsabbli għall-
manutenzjoni, għall-monitoraġġ u għall-
kontroll, għar-rappurtar, u għall-miżuri 
korrettivi skond ir-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva fuq il-bażi ta’ pjan ta’ wara l-
għeluq sottomess lill- u approvat mill-
awtorità kompetenti kif ukoll għall-
obbligazzjonijiet kollha li jirriżultaw taħt 
leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità rilevanti 
sakemm ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin 
tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti. L-
operatur għandu jibqa' responsabbli 
għall-inqas għal 50 sena wara l-għeluq 
tas-sit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anki tnixxijiet żgħar fuq perjodu ta' żmien twil jistgħu jpattu għall-effetti pożittivi tal-
mitigazzjoni tal-ħżin tas-CO2; għalhekk huwa importanti li jiġi żgurat li l-monitoraġġ wara l-
għeluq jibqa' sejjer għal perjodu suffiċjenti ta' żmien sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-
ebda tnixxija, u li t-trasferiment ta' responsabilità lill-awtorità kompetenti jseħħ biss wara li 
jkun skada dan il-perjodu. Dispożizzjonijiet simili għall-monitoraġġ wara l-għeluq huma 
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inklużi fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart 
f’terraferma.

Emenda 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin, 
inklużi l-obbligazzjonijiet legali kollha li 
jirriżultaw, għandhom jiġu ttrasferiti lill-
awtorità kompetenti, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tindika li s-
CO2 maħżun se jkun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Għal dan il-għan, l-
operatur għandu jipprepara rapport li 
jiddokumenta li l-kriterju ġie ssodisfat u 
jissottomettih lill-awtorità kompetenti 
għall-approvazzjoni tat-trasferiment. L-
abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni 
kollha għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni, biex tkun tista' toħroġ 
opinjoni dwar l-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom. L-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom iqisu din l-opinjoni 
meta jieħdu deċiżjoni dwar l-
approvazzjoni u għandhom jiġġustifikaw 
kwalunkwe tbegħid mill-opinjoni tal-
Kummissjoni. Bħar-reviżjoni ta’ abbozzi 
ta’ permessi tal-ħżin fil-livell tal-
Komunità, ir-reviżjoni ta’ abbozzi ta’ 
deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni għandha 
tgħin biex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti tad-
Direttiva madwar il-Komunità u wkoll 
ittejjeb il-fiduċja pubblika fis-CCS, 
speċjalment fil-fażi bikrija ta’ l-
implimentazzjoni tad-Direttiva.

(26) Ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin, 
inklużi l-obbligazzjonijiet legali kollha li 
jirriżultaw, għandhom jiġu ttrasferiti lill-
awtorità kompetenti, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tindika li s-
CO2 maħżun se jkun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Għal dan il-għan, l-
operatur għandu jipprepara rapport li 
jiddokumenta li l-kriterju ġie ssodisfat u 
jissottomettih lill-awtorità kompetenti 
għall-approvazzjoni tat-trasferiment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u s-sussidjarjetà.

Emenda 51
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin, 
inklużi l-obbligazzjonijiet legali kollha li 
jirriżultaw, għandhom jiġu ttrasferiti lill-
awtorità kompetenti, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tindika li s-
CO2 maħżun se jkun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Għal dan il-għan, l-
operatur għandu jipprepara rapport li 
jiddokumenta li l-kriterju ġie ssodisfat u 
jissottomettih lill-awtorità kompetenti 
għall-approvazzjoni tat-trasferiment. L-
abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni 
kollha għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni, biex tkun tista' toħroġ 
opinjoni dwar l-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom. L-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom iqisu din l-opinjoni 
meta jieħdu deċiżjoni dwar l-approvazzjoni 
u għandhom jiġġustifikaw kwalunkwe 
tbegħid mill-opinjoni tal-Kummissjoni.
Bħar-reviżjoni ta’ abbozzi ta’ permessi tal-
ħżin fil-livell tal-Komunità, ir-reviżjoni ta’ 
abbozzi ta’ deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni 
għandha tgħin biex tiġi żgurata l-
konsistenza fl-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti tad-Direttiva madwar il-
Komunità u wkoll ittejjeb il-fiduċja 
pubblika fis-CCS, speċjalment fil-fażi 
bikrija ta’ l-implimentazzjoni tad-
Direttiva.

(26) Ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin,
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti, jekk u meta l-evidenza kollha 
disponibbli tindika li s-CO2 maħżun se 
jkun miġbur kompletament għall-futur 
indefinit. Għal dan il-għan, l-operatur 
għandu jipprepara rapport li jiddokumenta 
li l-kriterju ġie ssodisfat u jissottomettih 
lill-awtorità kompetenti għall-
approvazzjoni tat-trasferiment. L-abbozzi 
tad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni kollha 
għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni, biex tkun tista' toħroġ 
opinjoni dwar l-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom. L-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom iqisu din l-opinjoni 
meta jieħdu deċiżjoni dwar l-approvazzjoni 
u għandhom jiġġustifikaw kwalunkwe 
tbegħid mill-opinjoni tal-Kummissjoni.
Bħar-reviżjoni ta’ abbozzi ta’ permessi tal-
ħżin fil-livell tal-Komunità, ir-reviżjoni ta’ 
abbozzi ta’ deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni 
għandha tgħin biex tiġi żgurata l-
konsistenza fl-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti tad-Direttiva madwar il-
Komunità. F'termini legali simili għal 
dawk taħt il-proċess ta' l-għoti tal-
permess, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw trasparenza u responsabilità fl-
approvazzjoni tat-trasferiment billi 
jipprovdu aċċess adegwat u effettiv għal 
informazzjoni, drittijiet ta' parteċipazzjoni 
pubblika u aċċess għall-ġustizzja għall-
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pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara t-trasferiment, ir-responsabilità għall-monitoraġġ tgħaddi għand l-awtorità kompetenti, 
iżda l-ispejjeż ta' monitoraġġ, u kif ukol l-ipsejjeż għall-miżuri korrettivi u l-kumpens għal 
ħsara kkawżata lil partijiet terzi jew lill-ambjent għandhom ikunu koperti minn fond speċjali. 
L-involviment tal-pubbliku, f'konformità mal-Konvenzjoni Aarhus u l-istrument relevanti tal-
KE, għandhom jiżguraw trasparenza u għarfien tal-pubbliku dwar is-CCS.

Emenda 52
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, 
il-monitoraġġ għandu jitħalla jieqaf, iżda 
għandu jiġi attivat mill-ġdid jekk instabu 
tnixxigħat jew irregolaritajiet sinifikanti.
Ma għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
ispejjeż imġarrba mill-awtorità kompetenti 
mill-operatur ta’ qabal wara li r-
responsabbiltà tkun ġiet ittrasferita.

(27) Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, 
il-monitoraġġ għandu jkompli għall-50 
sena sussegwenti. Jekk jiġu identifikati 
irregolaritajiet jew tnixxijiet sinifikanti, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu 
l-miżuri korrettivi neċessarji. Fil-każ li l-
għeluq tas-sit tal-ħżin ikun ibbażat fuq 
informazzjoni mhux eżatta jew falza, l-
operatur għandu jibqa' responsabbli 
għall-ispejjeż tal-miżuri korrettivi u għall-
ħsara eventwali kkawżata lis-saħħa tal-
bniedem u lill-ambjent. Fil-każijiet l-oħra 
kollha, l-ispejjeż relevanti għandhom 
ikunu koperti mill-fond imsemmi hawn 
fuq, iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet ta' 
l-operaturi u mmaniġġjat mill-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ wara t-trasferiment ta' responsabilità huwa meħtieġ biex jilqa' bħala garanzija 
addizzjonali. Waqt dan il-perjodu, sakemm l-għeluq ma jkunx ibbażat fuq informazzjoni mhux 
eżatta jew falza, l-ispejjeż tal-monitoraġġ, jew il-kumpens għall-ħsara kkawżata lil partijiet 
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terzi jew lill-ambjent, ma jibqgħux jiġu koperti mill-operatur, iżda minn fond speċjali, bħal 
ma jiġri fil-każ tal-fondi dekommissjonati għall-impjanti ta' l-enerġija nukleari.

Emenda 53
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, 
il-monitoraġġ għandu jitħalla jieqaf, iżda 
għandu jiġi attivat mill-ġdid jekk instabu 
tnixxigħat jew irregolaritajiet sinifikanti. 
Ma għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
ispejjeż imġarrba mill-awtorità kompetenti 
mill-operatur ta’ qabal wara li r-
responsabbiltà tkun ġiet ittrasferita. 

(27) Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, 
il-monitoraġġ għandu jitħalla jieqaf, iżda 
għandu jiġi attivat mill-ġdid jekk instabu 
tinixxijiet sinifikanti jew irregolaritajiet 
sinifikanti. Ma għandu jkun hemm l-ebda 
rkupru ta’ ispejjeż imġarrba mill-awtorità 
kompetenti mill-operatur ta’ qabal wara li 
r-responsabbiltà tkun ġiet ittrasferita. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandha jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Għandha ssir dispożizzjoni finanzjarja 
sabiex tiżdied il-fiduċja li l-
obbligazzjonijiet ta’ l-għeluq u ta’ wara l-
għeluq, l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw 
mill-inklużjoni taħt id-Direttiva 
2003/87/KE, u l-obbligazzjonijiet taħt din 
id-Direttiva li jittieħdu miżuri korrettivi 

(28) Għandha ssir dispożizzjoni finanzjarja 
sabiex tiżdied il-fiduċja li l-
obbligazzjonijiet ta l-għeluq u ta wara l-
għeluq, l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw 
mill-inklużjoni taħt id-Direttiva 
2003/87/KE, u l-obbligazzjonijiet taħt din 
id-Direttiva li jittieħdu miżuri korrettivi 
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f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet, ikunu jistgħu jiġu ssodisfati.L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet finanzjarji, f’forma ta’ 
garanzija finanzjarja jew kwalunkwe mezz 
ekwivalenti ieħor, isiru mill-applikant 
qabel is-sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni 
għall-permess.

fkaż ta irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet, ikunu jistgħu jiġu ssodisfati.L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet finanzjarji, fforma ta 
garanzija finanzjarja jew kwalunkwe mezz 
ekwivalenti ieħor, isiru mill-applikant 
qabel l-użu tal-ħżin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis ta' l-ispejjeż.

Emenda 55
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Għandha ssir dispożizzjoni finanzjarja 
sabiex tiżdied il-fiduċja li l-
obbligazzjonijiet ta’ l-għeluq u ta’ wara l-
għeluq, l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw 
mill-inklużjoni taħt id-Direttiva
2003/87/KE, u l-obbligazzjonijiet taħt din 
id-Direttiva li jittieħdu miżuri korrettivi 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet, ikunu jistgħu jiġu ssodisfati.L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet finanzjarji, f’forma ta’ 
garanzija finanzjarja jew kwalunkwe mezz 
ekwivalenti ieħor, isiru mill-applikant 
qabel is-sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni 
għall-permess.

(28) Għandha ssir dispożizzjoni finanzjarja 
sabiex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet ta’
l-għeluq u ta wara l-għeluq, l-
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttivi 2003/87/KE u 
2004/35/KE, u l-obbligazzjonijiet taħt din 
id-Direttiva li jittieħdu miżuri korrettivi 
fkaż ta irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet, ikunu jistgħu jiġu ssodisfati.L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet finanzjarji, fforma ta 
garanzija finanzjarja jew kwalunkwe mezz 
ekwivalenti ieħor, isiru mill-applikant 
qabel is-sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni 
għall-permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà finanzjarja hija għodda essenzjali biex jiġi żgurat li l-operaturi jissodisfaw l-
obbligi tagħhom skond din id-Direttiva. Għandhom ikunu koperti wkoll l-ispejjeż tar-rimedju 
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ambjentali skond id-Direttiva dwar ir-Responsabilità Ambjentali.

Emenda 56
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Għandha ssir dispożizzjoni finanzjarja 
sabiex tiżdied il-fiduċja li l-
obbligazzjonijiet ta’ l-għeluq u ta’ wara l-
għeluq, l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw 
mill-inklużjoni taħt id-Direttiva 
2003/87/KE, u l-obbligazzjonijiet taħt din 
id-Direttiva li jittieħdu miżuri korrettivi 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet, ikunu jistgħu jiġu ssodisfati.L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet finanzjarji, f’forma ta’ 
garanzija finanzjarja jew kwalunkwe mezz 
ekwivalenti ieħor, isiru mill-applikant 
qabel is-sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni 
għall-permess.

(28) Għandha ssir dispożizzjoni finanzjarja 
sabiex tiżdied il-fiduċja li l-
obbligazzjonijiet ta’ l-għeluq u ta’ wara l-
għeluq, l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw 
mill-inklużjoni taħt id-Direttiva 
2003/87/KE, u l-obbligazzjonijiet taħt din 
id-Direttiva li jittieħdu miżuri korrettivi 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet sinifikanti, ikunu jistgħu jiġu 
ssodisfati. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dispożizzjonijiet finanzjarji, 
f’forma ta’ garanzija finanzjarja jew 
kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, isiru 
mill-applikant wara s-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-depożitu ta' garanzija finanzjarja jeħtieġ ammont sostanzjali ta' kapital. Ma hemmx 
ġustifikazzjoni biex il-fondi msemmija jkunu disponibbli sa minn qabel ma jkun hemm l-
applikazzjoni għall-permess tal-ħżin (wieħed għandu jżomm f'moħħu li l-applikazzjoni tista' 
ma tintlaqax).

Emenda 57
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-aċċess għan-netwerks tat-trasport (29) L-aċċess għan-netwerks tat-trasport 
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tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jista’ jsir 
kundizzjoni għad-dħul fi jew għat-tħaddim 
kompetittiv ġewwa s-suq intern ta’ l-
elettriku u tas-sħana, skond il-prezzijiet 
relattivi tal-karbonju u s-CCS. Huwa 
għalhekk xieraq li jsiru arranġamenti għall-
utenti potenzjali biex jiksbu dan it-tip ta’ 
aċċess. Dan għandu jsir b’mod li għandu 
jiġi ddeterminat minn kull Stat Membru, 
b’applikazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ aċċess 
ġust u miftuħ u billi jitqiesu inter alia l-
kapaċità tat-trasport u tal-ħżin li hija 
disponibbli jew li tista’ raġonevolment 
tkun disponibbli kif ukoll il-proporzjon ta’ 
l-obbligazzjonijiet tagħha ta’ tnaqqis tas-
CO2 skond strumenti legali internazzjonali 
u leġiżlazzjoni tal-Komunità intenzjonata li 
tikseb il-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2.
L-Istati Membri għandhom ukoll 
jistabbilixxu mekkaniżmi tar-riżoluzzjoni
tat-tilwim li jippermettu riżoluzzjoni rapida 
ta’ tilwim dwar l-aċċess għan-netwerks tat-
trasport u s-siti tal-ħżin tas-CO2.

tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jista’ jsir 
kundizzjoni għad-dħul fi jew għat-tħaddim 
kompetittiv ġewwa s-suq intern ta’ l-
elettriku u tas-sħana, skond il-prezzijiet 
relattivi tal-karbonju u s-CCS. Huwa 
għalhekk xieraq li jsiru arranġamenti għall-
utenti potenzjali biex jiksbu dan it-tip ta’ 
aċċess. Dan ifisser li l-operaturi tat-
trasport għandhom ikunu separati għal 
kollox kemm mill-operaturi tas-sit tal-ħżin 
kif ukoll mill-utenti (jiġifieri, il-ġeneraturi 
ta' l-enerġija). Dawn ta' l-aħħar 
għandhom iħallsu l-ispejjeż tal-ġarr tas-
CO2  mill-ġbir sas-sit tal-ħżin. Il-
kundizzjonijiet ta' l-aċċess għan-netwerks 
tat-trasport u għas-siti tal-ħżin għandhom 
jiġu ddeterminati minn kull Stat Membru, 
b’applikazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ aċċess 
ġust u miftuħ u billi jitqiesu inter alia l-
kapaċità tat-trasport u tal-ħżin li hija 
disponibbli jew li tista’ raġonevolment 
tkun disponibbli kif ukoll il-proporzjon ta’ 
l-obbligazzjonijiet tagħha ta’ tnaqqis tas-
CO2 skond strumenti legali internazzjonali 
u leġiżlazzjoni tal-Komunità intenzjonata li 
tikseb il-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2.
L-Istati Membri għandhom ukoll 
jistabbilixxu mekkaniżmi għas-soluzzjoni
tat-tilwim li jippermettu soluzzjoni rapida 
ta’ tilwim dwar l-aċċess għan-netwerks tat-
trasport u s-siti tal-ħżin tas-CO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat l-aċċess ġust u ugwali għat-trasport, l-utenti u l-operaturi tat-trasport 
għandhom ikunu entitajiet separati, f'termini legali u ekonomiċi. L-Istati Membri huma 
responsabbli biex jistabbilixxu l-qafas meħtieġ sabiex jintlaħaq suq miftuħ bħal dan, filwaqt li 
l-utenti għandhom jibqgħu għal kollox responsabbli għall-ispejjeż rilevanti tal-ġarr.
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Emenda 58
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet biex 
jiġi żgurat li f’każijiet ta’ transport
transkonfinali tas-CO2, siti tal-ħżin 
transkonfinali jew kumplessi tal-ħżin 
transkonfinali, l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
l-Istati Membri kkonċernati jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u tal-
leġiżlazzjoni l-oħra kollha tal-Komunità 
b’mod konġunt.

(30) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet biex 
jiġi żgurat li f’każijiet ta’ trasport
transkonfinali tas-CO2, siti tal-ħżin 
transkonfinali jew kumplessi tal-ħżin 
transkonfinali, l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
l-Istati Membri kkonċernati jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u tal-
leġiżlazzjoni l-oħra kollha tal-Komunità 
b’mod konġunt, kif ukoll tal-ftehimiet 
internazzjonali li tagħhom huma 
firmatarji l-Istati Membri u/jew il-
Komunità. L-Artikolu 7 tad-Direttiva 
85/337/KEE għandu japplika wkoll f'dan 
il-każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ tat-trasport u tas-siti tal-ħżin transkonfinali, l-Istati Membri kollha, u l-pubbliku 
nazzjonali, għandhom ikunu involuti b'mod effettiv fit-teħid ta' deċiżjonijiet rilevanti.

Emenda 59
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi u żżomm reġistru tas-siti tal-
ħżin magħluqa kollha u tal-kumplessi tal-
ħżin tal-madwar, inklużi mapep li juru 
safejn dawn iwasslu li għandhom jitqiesu 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-
proċeduri ta’ ppjanar u ta’ approvazzjoni 
rilevanti. Ir-reġistru għandu jiġi rrappurtat 

(31) L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi u żżomm reġistru tas-siti tal-
ħżin miftuħa u magħluqa kollha u tal-
kumplessi tal-ħżin ta' l-inħawi, inklużi 
mapep li juru safejn dawn iwasslu li 
għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti fil-proċeduri ta’ 
ppjanar u ta’ approvazzjoni rilevanti. Ir-
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lill-Kummissjoni wkoll. reġistru għandu jiġi rrappurtat lill-
Kummissjoni wkoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi t-tħaddim tas-siti tal-ħżin jista' jkun għat-tul, jinħtieġ li jkun hemm reġistru ta' dawn is-
siti wkoll, fl-interess kemm tas-sikurezza kif ukoll tat-trasparenza.

Emenda 60
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penalitajiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skond din id-Direttiva.
Dawk il-penalitajiet għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(33) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penalitajiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skond din id-Direttiva.
Dawn il-penalitajiet għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. Għal 
ksur serju ta' l-obbligi marbuta ma' 
permess li jkun ħareġ skond din id-
Direttiva, fosthom l-obbligu li jittieħdu 
miżuri korrettivi u li jirriżultaw f'CO2 li 
jgħaddi fil-ħamrija, fl-arja jew fl-ilma, l-
operaturi għandu jkollhom ukoll ir-
responsabilità kriminali skond it-termini 
tad-Direttiva 2008/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar il-
ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-liġi 
kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva li għadha kemm ġiet adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill dwar il-
ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-liġi kriminali tikkostitwixxi l-espressjoni diretta fil-livell tal-
KE tal-prinċipju tal-pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi fil-qasam tal-liġijiet ambjentali 
u għalhekk il-kamp ta' applikazzjoni tagħha għandu jitwessa' biex ikopri l-attivitajiet ta' l-
operaturi tas-siti tal-ħżin.
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Emenda 61
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-Direttiva 85/337/KEE għandha tiġi 
emendata biex tkopri l-ġbir u t-trasport tan-
nixxiegħat tas-CO2 għall-iskopijiet tal-ħżin 
ġeoloġiku kif ukoll is-siti tal-ħżin skond 
din id-Direttiva. Id-Direttiva 96/61/KE 
għandha tiġi emendata biex tkopri l-ġbir 
tan-nixxiegħat tas-CO2 għall-iskopijiet tal-
ħżin ġeoloġiku mill-impjanti koperti minn 
dik id-Direttiva. Id-Direttiva 2004/35/KE 
għandha tiġi emendata biex tkopri t-
tħaddim tas-siti tal-ħżin skond din id-
Direttiva.

(35) Id-Direttiva 85/337/KEE għandha tiġi 
emendata biex tkopri l-ġbir u t-trasport tan-
nixxigħat tas-CO2 għall-iskopijiet tal-ħżin 
ġeoloġiku kif ukoll is-siti tal-ħżin skond 
din id-Direttiva. Id-Direttiva 96/61/KE 
għandha tiġi emendata biex tkopri l-ġbir 
tan-nixxigħat tas-CO2 għall-iskopijiet tal-
ħżin ġeoloġiku mill-impjanti koperti minn 
dik id-Direttiva. Id-Direttiva 2004/35/KE 
għandha tiġi emendata biex tkopri l-ġarr 
tas-CO2 għall-iskopijiet ta' ħżin ġeoloġiku 
u t-tħaddim tas-siti tal-ħżin skond din id-
Direttiva.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala parti integrali mill-proċess tas-CCS, il-ġarr għandu jkun rikonoxxut espressament 
bħala li jikkostitwixxi l-għan tad-Direttiva.

Emenda 62
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) It-tranżizzjoni għal ġenerazzjoni ta’ l-
elettriku b’ammont baxx ta’ karbonju 
teħtieġ li jsiru investimenti ġodda fil-
ġenerazzjoni ta’ l-elettriku mill-
karburanti fossili b’mod li jiffaċilita 
tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet. Għal 
dan il-għan, id-Direttiva 2001/80/KE tal-

(37) Id-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 
2001 dwar il-limitazzjoni ta’ l-emissjonijiet 
ta’ ċertu tniġġis fl-arja minn impjanti kbar 
tal-kombustjoni għandha tiġi emendata 
biex tirrikjedi li l-impjanti kollha tal-
kombustjoni, li għalihom il-liċenzja tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta’ l-
emissjonijiet ta’ ċertu tniġġis fl-arja minn 
impjanti kbar tal-kombustjoni għandha tiġi 
emendata biex tirrikjedi li l-impjanti kollha 
tal-kombustjoni, li għalihom il-liċenzja tal-
kostruzzjoni oriġinali jew il-liċenzja 
oriġinali biex joperaw tkun ingħatat wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
ikollhom spazju xieraq fis-sit ta’ l-
istallazzjoni għat-tagħmir neċessarju biex 
jinġabar u jiġi kkompressat is-CO2 u li d-
disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u networks 
tat-trasport xierqa, kif ukoll il-vijabbiltà 
teknika tal-konverżjoni għall-ġbir tas-CO2, 
ikunu ġew valutati. 

kostruzzjoni oriġinali jew il-liċenzja 
oriġinali biex joperaw tkun ingħatat wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
ikollhom spazju xieraq fis-sit ta’ l-
istallazzjoni għat-tagħmir neċessarju biex 
jinġabar u jiġi kkompressat is-CO2 u li d-
disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u networks 
tat-trasport xierqa, kif ukoll il-vijabbiltà 
teknika tal-konverżjoni għall-ġbir tas-CO2, 
ikunu ġew valutati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku permezz tal-fjuwils fossili hija kontradittorja 
fiha nnifisha għall-għan ta' l-UE li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda 63
Anni Podimata

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) It-tranżizzjoni għal ġenerazzjoni ta’ l-
elettriku b’ammont baxx ta’ karbonju 
teħtieġ li jsiru investimenti ġodda fil-
ġenerazzjoni ta’ l-elettriku mill-karburanti 
fossili b’mod li jiffaċilita tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet. Għal dan il-
għan, id-Direttiva 2001/80/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta’ l-
emissjonijiet ta’ ċertu tniġġis fl-arja minn 
impjanti kbar tal-kombustjoni għandha tiġi 
emendata biex tirrikjedi li l-impjanti kollha 
tal-kombustjoni, li għalihom il-liċenzja tal-

(37) It-tranżizzjoni għal ġenerazzjoni ta’ l-
elettriku b’ammont baxx ta’ karbonju 
teħtieġ l-ewwel u qabel kollox li jsiru 
investimenti ġodda f'forom alternattivi ta' 
l-enerġija bħall-enerġija li tiġġedded u, it-
tieni, fil-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku mill-
karburanti fossili b’mod li jiffaċilita 
tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet. Għal 
dan il-għan, id-Direttiva 2001/80/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta’ l-
emissjonijiet ta’ ċertu tniġġis fl-arja minn 
impjanti kbar tal-kombustjoni għandha tiġi 
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kostruzzjoni oriġinali jew il-liċenzja 
oriġinali biex joperaw tkun ingħatat wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
ikollhom spazju xieraq fis-sit ta’ l-
istallazzjoni għat-tagħmir neċessarju biex 
jinġabar u jiġi kkompressat is-CO2 u li d-
disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u networks 
tat-trasport xierqa, kif ukoll il-vijabbiltà 
teknika tal-konverżjoni għall-ġbir tas-CO2, 
ikunu ġew valutati. 

emendata biex tirrikjedi li l-impjanti kollha 
tal-kombustjoni, li għalihom il-liċenzja tal-
kostruzzjoni oriġinali jew il-liċenzja 
oriġinali biex joperaw tkun ingħatat wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
ikollhom spazju xieraq fis-sit ta’ l-
istallazzjoni għat-tagħmir neċessarju biex 
jinġabar u jiġi kkompressat is-CO2 u li d-
disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u networks 
tat-trasport xierqa, kif ukoll il-vijabbiltà 
teknika tal-konverżjoni għall-ġbir tas-CO2, 
ikunu ġew valutati. 

Or. el

Emenda 64
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għall-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-
karbonju (minn hawn 'il quddiem "CO2").

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għall-ġarr tas-CO2 għall-iskopijiet ta' ħżin 
ġeoloġiku u għall-ħżin ġeoloġiku tad-
dijossidu tal-karbonju (minn hawn 'il 
quddiem "CO2").

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala parti integrali mill-proċess tas-CCS, il-ġarr għandu jkun rikonoxxut espressament 
bħala li jikkostitwixxi l-għan tad-Direttiva.
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Emenda 65
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa l-ġbir 
permanenti tas-CO2 b’mod li jipprevjeni 
jew inaqqas kemm jista’ jkun l-effetti
negattivi fuq l-ambjent u kwalunkwe riskju 
li jirriżulta għas-saħħa tal-bniedem.

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa li 
jinġabar b'mod permanenti u sikur is-CO2 

taħt l-art b’mod li jipprevjeni r-riskji
negattivi fuq l-ambjent u l-effetti fuq is-
saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità ma' l-għan tagħha li ttaffi l-bidla fil-klima, id-Direttiva għandu jkollha d-
dispożizzjonijiet kollha meħtieġa sabiex is-CO2 jinġabar b'mod permanenti u sikur taħt l-art, 
u għandha tistabbilixxi li ma jkun hemm l-ebda riskju ta' effetti negattivi fuq l-ambjent u fuq 
is-saħħa bħala kundizzjoni ewlenija għall-ħżin tas-CO2.

Emenda 66
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa l-ġbir 
permanenti tas-CO2 b’mod li jipprevjeni 
jew inaqqas kemm jista’ jkun l-effetti 
negattivi fuq l-ambjent u kwalunkwe riskju 
li jirriżulta għas-saħħa tal-bniedem.

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa l-ġbir 
permanenti tas-CO2 b’mod li jipprevjeni 
jew inaqqas l-effetti negattivi fuq l-ambjent 
u kwalunkwe riskju li jirriżulta għas-saħħa 
tal-bniedem.

Or. el
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Emenda 67
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħżin ġeoloġiku tas-CO2 fit-territorju ta’ l-
Istati Membri, fiż-żoni ekonomiċi 
esklussivi tagħhom u fil-pjattaformi 
kontinentali tagħhom skond it-tifsira tal-
Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS).

1. Din id-Direttiva għandha tapplika biss 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 fit-territorju 
ta’ l-Istati Membri, fiż-żoni ekonomiċi 
esklużivi tagħhom u fil-pjattaformi 
kontinentali tagħhom skond it-tifsira tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS). L-irkupru 
msaħħaħ ta' l-idrokarburi għandu jkun 
eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva għandu jkun limitat għall-KE. Billi d-Direttiva 
għandha l-għan li sservi ta' għodda għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra b'konformità mal-mira vinkolanti, ikun kontradittorju li fil-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha jidħol l-irkupru msaħħaħ ta' l-idrokarburi, li jwassal biex jiġu prodotti ammonti żejda 
ta' fjuwils fossili li, meta jinħarqu, jarmu s-CO2 fl-atmosfera.

Emenda 68
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ħżin tas-CO2 f’formazzjonijiet 
ġeoloġiċi li jestendu lil hinn miż-żona 
msemmija f’paragrafu 1 m’għandhiex tkun 
permessa.

3. Il-ħżin ġeoloġiku tas-CO2, li jnkludi l-
ħżin taħt qiegħ il-baħar, lil hinn miż-żona 
msemmija f’paragrafu 1 m’għandux ikun 
permess. Barra minn hekk, il-ħżin tas-
CO2 taħt qiegħ il-baħar għandu jsir 
f'konformità mal-ftehimiet 
internazzjonali, li tagħhom huma 
firmatarji l-Istati Membri u/jew il-
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Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tapplika biss għall-ħżin ġeoloġiku fil-KE, u għandha tirrispetta r-regoli 
u l-ftehimiet f'dan il-qasam, bħall-Protokoll ta' l-1996 tal-Konvenzjoni ta' Londra.

Emenda 69
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-ħżin tas-CO2 fil-kolonna ta’ l-ilma 
m’għandux ikun permess.

4. Il-ħżin tas-CO2 fil-kolonna ta' l-ilma fiż-
żona msemmija fil-paragrafu 1 jew lil 
hinn minnha m'għandux ikun permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin fil-kolonna ta' l-ilma għandu jkun ipprojbit kullimkien, kemm fil-blata kontinentali ta' 
l-Istati Membri kemm f'żoni ekonomiċi esklużivi, kif ukoll fl-ibħra miftuħa.

Emenda 70
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "irkupru msaħħaħ ta' l-idrokarburi" 
tfisser l-irkupru ta' idrokarburi oħra 
barra dawk prodotti b'mod naturali bl-
injezzjoni tal-fluwidi jew b'mezzi oħra;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi l-irkupru msaħħaħ taż-żejt huwa eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 
jinħtieġ li tingħata definizzjoni aktar ċara ta' dan il-proċess.

Emenda 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) 'sit tal-ħżin' tfisser formazzjoni 
ġeoloġika speċifika użata għall-ħżin 
ġeoloġiku tas- CO2;

(3) 'sit tal-ħżin' tfisser parti speċifika minn
formazzjoni ġeoloġika li hija suffiċjenti
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni.

Emenda 72
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) 'sit tal-ħżin' tfisser formazzjoni 
ġeoloġika speċifika użata għall-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2;

(3) 'sit tal-ħżin' tfisser żona definita, jew 
aktar minn waħda, f'formazzjoni 
ġeoloġika speċifika użata għall-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-siti tal-ħżin m'humiex l-istess bħall-formazzjonijiet ġeoloġiċi, imma jistgħu jkunu parti 
minnhom.
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Emenda 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) 'tnixxija' tfisser kwalunkwe rilaxx ta’ 
CO2 mill-kumpless tal-ħżin;

(5) 'tnixxija' tfisser rilaxx sinifikanti ta’ 
CO2 mill-kumpless tal-ħżin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni u adozzjoni għad-deskrizzjoni tal-Kummissjoni b'referenza għar-rapport 
speċjali ta' l-IPCC dwar is-CCS.

Emenda 74
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) 'tnixxija' tfisser kwalunkwe rilaxx ta’ 
CO2 mill-kumpless tal-ħżin;

(5) 'tnixxija' tfisser kwalunkwe rilaxx 
sinifikanti ta’ CO2 mill-kumpless tal-ħżin;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandu jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.
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Emenda 75
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) 'permess għall-esplorazzjoni' tfisser 
deċiżjoni bil-miktub u motivata li 
tawtorizza l-esplorazzjoni maħruġa mill-
awtorità kompetenti skond ir-rekwiżiti ta’ 
din id-Direttiva;

(8) 'permess għall-esplorazzjoni' tfisser 
deċiżjoni bil-miktub u motivata li 
tawtorizza l-esplorazzjoni f'formazzjoni 
ġeoloġika li tkun instabet li ma tkunx 
adattata skond il-kundizzjonijiet stipulati 
fl-Artikolu 4, maħruġa mill-awtorità 
kompetenti skond ir-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun espliċitu li l-permessi għall-esplorazzjoni jistgħu jingħataw biss fejn il-kriterji 
għall-għażla tas-sit ikunu ġew issodisfati.

Emenda 76
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) 'operatur tat-trasport' tfisser kull 
persuna fiżika jew legali, privata jew 
pubblika li tkun separata għal kollox mill-
operatur tas-sit tal-ħżin u mill-utent 
(jiġifieri, il-ġeneratur ta' l-enerġija) u li 
topera jew tikkontrolla l-ġarr tas-CO2

għas-sit tal-ħżin jew lil min ikun ġie 
ddelegat il-poter ekonomiku deċiżiv fuq il-
funzjonament tekniku tas-sit tal-ħżin 
skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ġarr huwa parti integrali mis-CCS u jikkostitwixxi wieħed mill-għanijiet tad-Direttiva 
attwali. Għall-kjarifika, l-operaturi tal-ġarr għandhom ikunu definiti u distinti mill-operaturi 
tas-siti tal-ħżin, li għalihom tapplika sistema legali differenti.

Emenda 77
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'il-permess għall-ħżin' tfisser deċiżjoni 
bil-miktub u motivata li tawtorizza l-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2 f’sit tal-ħżin, maħruġ
mill-awtorità kompetenti skond ir-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva;

(10) 'il-permess għall-ħżin' tfisser deċiżjoni 
bil-miktub u motivata li tawtorizza l-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2 f’sit tal-ħżin, u li jkun 
fiha l-elementi kollha meħtieġa skond l-
Artikolu 9, maħruġa mill-awtorità 
kompetenti skond ir-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ġieħ il-koerenza u l-kompletezza, il-kontenut tal-permess tal-ħżin għandu jkun parti mid-
definizzjoni rilevanti.

Emenda 78
Anni Podimata

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) 'bidla sostanzjali' tfisser bidla li jista’ 
jkollha effetti sinifikanti fuq l-ambjent;

(11) 'bidla sostanzjali' tfisser bidla li jista’ 
jkollha effetti sinifikanti fuq l-ambjent ta' 
l-art u ta' l-ilma, fuq is-saħħa u fuq is-
sikurezza;

Or. el
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Emenda 79
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) 'nixxiegħa tas-CO2' tfisser fluss ta’ 
sustanzi li jirriżulta mill-proċessi tal-ġbir 
tad-dijossidu tal-karbonju;

(12) 'nixxiegħa tas-CO2' tfisser fluss ta’ 
sustanzi li ma jkunx fih anqas minn 98% 
ta' CO2 li jirriżulta mill-proċessi tal-ġbir 
tad-dijossidu tal-karbonju, u li fih ma 
jkunx ġie miżjud xi skart jew xi sustanzi 
oħra sabiex jintremew;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lettertura xjentifika turi li l-integrità tal-ħżin ta' sit tista' tkun effettwata b'mod sinifikanti 
bil-preżenza ta' sustanzi oħra fil-fluss tad-dijossidu tal-karbonju. Minħabba l-inċertezza 
attwali dwar l-effett tal-kompożizzjoni tal-fluss fuq l-istabilità tas-sit u ta' l-infrastruttura 
tiegħu, ikun essenzjali li l-flussi miġbura tad-dijossidu tal-karbonju jkunu ta' l-ogħla purità 
(jiġifieri, l-ogħla purità li tista' tinkiseb u li tista' tinġarr u tiġi injettata b'mod sikur).

Emenda 80
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) 'miżuri korrettivi' tfisser kwalunkwe
miżuri meħuda biex jiġu korretti 
irregolaritajiet sinifikanti jew biex 
jingħalqu tnixxijiet sabiex jiġi mwaqqaf
jew imminimizzat ir-rilaxx tas-CO2 mill-
kumpless tal-ħżin;

(17) 'miżuri korrettivi' tfisser miżuri 
meħuda biex jiġu korretti irregolaritajiet 
sinifikanti sabiex tiġi evitata jew imwaqqfa 
kull tnixxija;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandu jkollha l-għan li ma jkun hemm l-ebda tnixxija, għaliex anki tnixxijiet 
żgħar maż-żmien jistgħu jpattu għall-effetti pożittivi tal-mitigazzjoni tal-ħżin tas-CO2 .

Emenda 81
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) 'miżuri korrettivi' tfisser kwalunkwe
miżuri meħuda biex jiġu korretti 
irregolaritajiet sinifikanti jew biex 
jingħalqu tnixxijiet sabiex jiġi mwaqqaf
jew imminimizzat ir-rilaxx tas-CO2 mill-
kumpless tal-ħżin;

(17) 'miżuri korrettivi' tfisser miżuri 
meħuda biex jiġu korretti irregolaritajiet 
sinifikanti jew biex jingħalqu tnixxijiet 
sabiex jiġi evitat jew imwaqqaf ir-rilaxx 
tas-CO2 mill-kumpless tal-ħżin;

Or. el

Emenda 82
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) 'miżuri korrettivi' tfisser kwalunkwe
miżuri meħuda biex jiġu korretti 
irregolaritajiet sinifikanti jew biex 
jingħalqu tnixxijiet sabiex jiġi mwaqqaf 
jew imminimizzat ir-rilaxx tas-CO2 mill-
kumpless tal-ħżin;

(17) 'miżuri korrettivi' tfisser miżuri 
meħuda biex jiġu korretti irregolaritajiet 
sinifikanti jew biex jingħalqu tnixxijiet 
sinifikanti sabiex jiġi mwaqqaf jew 
imminimizzat ir-rilaxx tas-CO2 mill-
kumpless tal-ħżin;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandu jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.
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Emenda 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 3 – punt 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) "sistema idrawlika" (hydraulic 
unit) tfisser spazju tal-pori mqabbad 
b'mod idrawliku fejn il-komunikazzjoni 
tal-pressjoni tista' titkejjel b'mezzi tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħaddim ta' faċilitajiet tal-ħżin differenti fl-istess sistema idrawlika b'mod inevitabbli jħalli
impatt fuq il-faċilitajiet l-oħra li jitħaddmu fis-sistema idrawlika. F'sistema idrawlika waħda, 
il-permessi tal-ħżin jistgħu jinħarġu biss lil operatur wieħed kull darba.

Emenda 84
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Formazzjoni ġeoloġika għandha tiġi 
magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk taħt 
il-kundizzjonijiet ta’ l-użu proposti ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, u jekk l-ebda impatti negattivi 
sinifikanti fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa 
ma jkunu probabbli li jiġru.

2. Formazzjoni ġeoloġika għandha tiġi 
magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk taħt 
il-kundizzjonijiet ta’ l-użu proposti ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, jekk ma jeżisti l-ebda riskju ta'
impatti negattivi fuq l-ambjent jew fuq is-
saħħa, u jekk l-użu tagħha għall-ħażna 
tas-CO2 ma jkunx qiegħed jikkompeti 
b'mod dirett ma' xi użu attwali jew 
potenzjali marbut ma' l-enerġija, fosthom 
dak strateġiku għas-sigurtà tal-provvista 
ta' l-enerġija ta' l-UE (eż. il-ħżin tal-gass) 
jew l-użu ta' sorsi ta' enerġija li jiġġeddu 
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(eż. ġeotermiċi).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' sit għall-ħżin tas-CO2 m'għandu jikkomprometti la l-użu tas-sorsi ta' l-enerġija li 
jiġġeddu, li għalih l-UE stabbiliet mira vinkolanti, u lanqas għażliet oħra li huma kruċjali 
għas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija.

Emenda 85
Anni Podimata

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Formazzjoni ġeoloġika għandha tiġi
magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk taħt 
il-kundizzjonijiet ta’ l-użu proposti ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, u jekk l-ebda impatti negattivi
sinifikanti fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa 
ma jkunu probabbli li jiġru. 

2. Formazzjoni ġeoloġika għandha tiġi 
magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk taħt 
il-kundizzjonijiet ta’ l-użu proposti ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, u jekk l-ebda impatt negattiv
sinifikanti fuq l-ambjent fl-art u fl-ilma
jew fuq is-saħħa ma jkunu probabbli li 
jiġru. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Ta' min jenfasizza li l-implikazzjonijiet probabbli ta' l-implimentazzjoni ta' din it-teknoloġija 
jistgħu jeffettwaw mhux biss l-ambjent ta' l-art u ta' taħt l-art imma wkoll dak ta' l-ilma.

Emenda 86
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l- 2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
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proċeduri għall-għoti tal-permessi għall-
esplorazzjoni jkunu miftuħa għall-entijiet
kollha li jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa 
u li l-permessi jingħataw fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati.

proċeduri għall-għoti tal-permessi għall-
esplorazzjoni jkunu miftuħa għall-entitajiet
kollha li jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa 
u li l-permessi jingħataw fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tevita t-tagħwiġ fil-kompetizzjoni fis-suq intern tal-ħżin tas-
CO2.

Emenda 87
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jitqiesu l-opinjonijiet tal-pubbliku waqt il-
proċess ta' l-għoti tal-permess għall-
esplorazzjoni. Għal dan il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku 
jkollu aċċess xieraq u effikaċi għall-
informazzjoni, għad-drittijiet tal-
parteċipazzjoni  u għall-aċċess għall-
ġustizzja, skond id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-Direttiva 85/337/KEE kif 
ukoll tad-Direttiva 2003/4/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Konvenzjoni ta' Aarhus u ma' l-istrumenti rilevanti ta' l-UE dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika, il-pubbliku għandu jkun involut b'mod 
effettiv fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-permessi rilevanti għall-esplorazzjoni. Dan l-
involviment għandu jiżgura li jkun hemm trasparenza u aktar għarfien tal-pubbliku dwar is-
CCS.
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Emenda 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-permessi għall-esplorazzjoni 
għandhom jingħataw għal żona u volum 
limitat u għal massimu ta’ sentejn, li 
jkunu jistgħu jiġġeddu darba għal 
massimu ta’ sentejn.

3. Il-permessi għall-esplorazzjoni 
għandhom jingħataw għal żona u volum 
limitat u għal perjodu li jkun meħtieġ biex 
isiru l-attivitajiet li għalihom jingħata l-
permess għall-esplorazzjoni. Il-permess 
għall-esplorazzjoni jista' jkun imtawwal. 
Qabel ma jiggarantixxu l-permessi għall-
esplorazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu arranġamenti sabiex ikun żgurat 
li l-permess ma jiġix użat b'mod illegali 
biex ixekkel l-investimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis tal-burokrazija fil-proċedura tal-permessi għall-esplorazzjoni u l-garanzija ta' l-
investimenti.

Emenda 89
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-permessi għall-esplorazzjoni 
għandhom jingħataw għal żona u volum 
limitat u għal massimu ta’ sentejn, li jkunu 
jistgħu jiġġeddu darba għal massimu ta’ 
sentejn.

3. Il-permessi għall-esplorazzjoni
għandhom jingħataw għal żona u volum 
limitat u għal massimu ta’ tliet snin, li 
jkunu jistgħu jiġġeddu għal tliet snin kull 
darba, u għat-tul ta' żmien meħtieġ biex 
issir l-esplorazzjoni tas-sit tal-ħżin 
prospettiv.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' żmien li qiegħed jiġi propost attwalment jista' jkun qasir wisq f'ċerti 
okkażjonijiet, u għalhekk jinħtieġ ukoll li jsir kontroll kull tant żmien fuq l-operatur permezz 
tat-tiġdid tal-permess. Din l-emenda tipprova toħloq bilanċ, sabiex ikun żgurat li l-
esplorazzjoni twassal għall-ħżin sikur tas-CO2.

Emenda 90
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-detentur ta’ permess għall-
esplorazzjoni għandu jkollu l-uniku dritt li 
jesplora il-kumpless ta’ ħżin tas-CO2 
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ebda użijiet konfliġġenti tal-
kumpless ma jiġu permessi matul il-
perjodu ta’ validità tal-permess.

4. Id-detentur ta’ permess għall-
esplorazzjoni għandu jkollu d-dritt uniku li 
jesplora l-kumpless ta’ ħżin tas-CO2
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-użijiet konfliġġenti tal-
kumpless ma jiġux permessi matul il-
perjodu ta’ validità tal-permess. Jekk, wara 
li l-esplorazzjoni titlesta b'suċċess, id-
detentur tal-permess ta' esplorazzjoni 
jitfa' applikazzjoni għal permess għall-
ħżin, dan il-permess għandu jingħatalu 
trattament preferenzjali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji ta' l-esplorazzjoni jinvestu somom sostanzjali biex jagħmlu stħarriġ dwar il-
ġeoloġija tas-sit, bir-riskju ta' riżultat negattiv. Din l-emenda għandha l-għan li tkattar ir-
rieda tal-kumpaniji li jistħarrġu dwar il-ġeoloġija tas-siti biex jevalwaw kemm huma adattati 
għall-ħżin tas-CO2.
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Emenda 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-detentur ta’ permess għall-
esplorazzjoni għandu jkollu l-uniku dritt li 
jesplora il-kumpless ta’ ħżin tas-CO2 
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ebda użijiet konfliġġenti tal-
kumpless ma jiġu permessi matul il-
perjodu ta’ validità tal-permess.

4. Id-detentur ta’ permess għall-
esplorazzjoni għandu jkollu d-dritt uniku li 
jesplora l-kumpless ta’ ħżin tas-CO2
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-użijiet konfliġġenti tal-
kumpless ma jiġux permessi matul il-
perjodu ta’ validità tal-permess. Wara dan 
il-perjodu, il-permess għall-esplorazzjoni 
tas-CO2 jista' jew jinqaleb għal permess 
għall-ħżin tas-CO2 jew ma jibqax validu 
għaż-żona sħiħa koperta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esplorazzjoni hija marbuta ma' spejjeż kbar. Sabiex jinħolqu l-inċentivi għall-investiment, 
jinħtieġ li jkun żgurat li l-esplorazzjoni b'suċċess tkun marbuta ma' permess għall-ħżin tas-
CO2.

Emenda 92
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri għall-għoti tal-permessi għall-
ħżin jkunu miftuħa għall-entijiet kollha li 
jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-
permessi jingħataw fuq il-bażi ta’ kriterji 
objettivi ppubblikati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri għall-għoti tal-permessi għall-
ħżin ikunu miftuħa għall-entitajiet kollha li 
jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-
permessi jingħataw fuq il-bażi ta’ kriterji 
objettivi ppubblikati u mhux 
diskriminatorji. L-operaturi tas-siti tal-
ħżin għandhom ikunu separati għal 
kollox mill-utenti (jiġifieri, il-ġeneraturi 
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ta' l-enerġija).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li toħloq kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u li tevita t-tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fis-suq tal-ħżin tas-CO2.

Emenda 93
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jitqiesu l-opinjonijiet tal-pubbliku waqt il-
proċess ta' l-għoti tal-permess għall-ħżin.
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-pubbliku jkollu 
aċċess xieraq u effikaċi għall-
informazzjoni, għad-drittijiet tal-
parteċipazzjoni u għall-aċċess għall-
ġustizzja, skond id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-Direttiva 85/337/KEE kif 
ukoll tad-Direttiva 2003/4/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Konvenzjoni ta' Aarhus u ma' l-istrumenti rilevanti ta' l-UE dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika, il-pubbliku għandu jkun involut b'mod 
effettiv fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-permessi rilevanti għall-ħżin. Dan l-
involviment għandu jiżgura li jkun hemm trasparenza u aktar għarfien tal-pubbliku dwar is-
CCS.
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Emenda 94
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jirrifjutaw permessi għall-ħżin għal 
raġunijiet serji. Rifjut bħal dan għandu 
jkun issostanzjat b'mod xieraq.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jirrifjutaw il-permessi 
għall-ħżin jekk ikun hemm raġunijiet serji għal dan, bħan-nuqqas min-naħa ta' l-applikant li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa jew il-kriterji ta' l-oġġettivi li jkunu magħrufa. 

Emenda 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-detentur ta’ permess għall-ħżin 
għandu jkollu d-dritt uniku li jaħżen is-
CO2 fis-sit tal-ħżin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użijiet 
konfliġġenti tas-sit tal-ħżin ma jiġux 
permessi matul il-perjodu ta’ validità tal-
permess tal-ħżin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ li l-kompetenzi u r-responsabilità għar-riskji jkunu kklassifikati.
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Emenda 96
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ebda sit tal-ħżin ma jiġi mħaddem minn 
żewġ operaturi jew aktar fl-istess ħin. 
Għandu jkun iggarantit l-aċċess ugwali 
għas-sit tal-ħżin lill-utenti potenzjali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha l-għan li tiżgura li sit tal-ħżin jintuża minn operatur wieħed, 
sabiex ikunu evitati kwistjonijiet ta' demarkazzjoni dwar il-kompetenza u r-responsabilità.

Emenda 97
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) id-disponibilità ta' trasport li 
jgħaqqad is-sit ma' postijiet ta' ġbir 
prospettivi, kif ukoll il-vijabilità 
ekonomika tiegħu, filwaqt li titqies id-
distanza tas-sit tal-ħżin minn postijiet bħal 
dawn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibilità tat-trasport hija essenzjali u għandha titqies b'mod espliċitu meta jiġi biex 
jintgħażel is-sit tal-ħżin. Id-distanzi tat-trasport għandhom jitqiesu wkoll, billi l-ġarr tas-CO2
għal distanza ta' aktar minn 100 kilometru sas-sit tal-ħżin jista' ma jkunx vijabbli 
ekonomikament.
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Emenda 98
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) pjan ta’ miżuri korrettivi propost skond 
l-Artikolu 16(2);

(6) pjan ta’ miżuri korrettivi propost skond 
l-Artikolu 16(2), fosthom miżuri ta' 
evakwazzjoni f'emerġenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa sabiex jitħarsu 
ħajjiet umani fil-każ ta' inċident.

Emenda 99
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) prova tal-garanzija finanzjarja jew 
mezz ieħor ekwivalenti kif meħtieġ taħt l-
Artikolu 19;

(9) prova ta' garanzija finanzjarja 
suffiċjenti jew mezz ieħor ekwivalenti kif 
meħtieġ taħt l-Artikolu 19;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija finanzjarja hija għodda importanti biex jiġi żgurat li l-operaturi jissodisfaw l-
obbligi tagħhom skond din id-Direttiva, u għalhekk għandha tiġi stabbilita għal livell xieraq.
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Emenda 100
Anni Podimata

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 1 – subpunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ġestjoni tas-sit tal-ħżin tkun se tkun 
f’idejn persuna naturali li hija teknikament 
kompetenti u affidabbli biex tmexxi s-sit; 
żvilupp u taħriġ professjonali u tekniku ta’ 
din il-persuna u ta’ l-istaff kollu jkun 
ipprovdut; 

(b) il-ġestjoni tas-sit tal-ħżin għandha tkun 
f’idejn persuna fiżika li hija 
finanzjarjament, teknikament u 
ambjentalment kompetenti u affidabbli 
biex tmexxi s-sit; żvilupp u taħriġ 
professjonali u tekniku ta’ din il-persuna u 
ta’ l-istaff kollu jkun ipprovdut; 

Or. el

Emenda 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ġestjoni tas-sit tal-ħżin tkun se tkun 
f’idejn persuna naturali li hija teknikament 
kompetenti u affidabbli biex tmexxi s-sit; 
żvilupp u taħriġ professjonali u tekniku ta’ 
din il-persuna u ta’ l-istaff kollu jkun 
ipprovdut; 

(b) il-ġestjoni tas-sit tal-ħżin għandha tkun 
f’idejn persuna fiżika jew legali li hija 
teknikament kompetenti u affidabbli biex 
tmexxi s-sit; żvilupp u taħriġ professjonali 
u tekniku ta’ din il-persuna u ta’ l-istaff 
kollu jkun ipprovdut; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Persuni legali wkoll jistgħu jidħlu għar-responsabilità..
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Emenda 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ma jkunux ħarġu permessi oħra 
għall-ħżin fis-sistema idrawlika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħaddim ta' faċilitajiet tal-ħżin differenti fl-istess sistema idrawlika b'mod inevitabbli jħalli 
impatt fuq il-faċilitajiet l-oħra li jitħaddmu fis-sistema idrawlika. F'sistema idrawlika waħda, 
il-permessi tal-ħżin jistgħu jinħarġu biss lil operatur wieħed kull darba.

Emenda 103
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-Kummissjoni tkun ħarġet l-opinjoni 
tagħha fuq l-abbozz tal-permess skond l-
Artikolu 10(1);

imħassar 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Opinjoni obbligatorja min-naħa tal-Kummissjoni ġġib magħha aktar burokrazija.
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Emenda 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-Kummissjoni tkun ħarġet l-opinjoni 
tagħha fuq l-abbozz tal-permess skond l-
Artikolu 10(1); 

(2) il-Kummissjoni tista' toħroġ, fuq talba 
ta' l-Istati Membri, l-opinjoni tagħha fuq l-
abbozz tal-permess skond l-Artikolu 10(2);

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u s-sussidjarjetà.

Emenda 105
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) l-awtorità kompetenti tkun qieset din l-
opinjoni skond l-Artikolu 10(2).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Opinjoni obbligatorja min-naħa tal-Kummissjoni ġġib magħha aktar burokrazija.
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Emenda 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) l-awtorità kompetenti tkun qieset din l-
opinjoni skond l-Artikolu 10(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u s-sussidjarjetà.

Emenda 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-lokalizzazzjoni u d-delimitazzjoni 
preċiża tas-sit tal-ħżin u tal-kumpless tal-
ħżin;

(2) il-lokalizzazzjoni u d-delimitazzjoni 
preċiża tas-sit tal-ħżin, tal-kumpless tal-
ħżin u tas-sistema idrawlika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħaddim ta' faċilitajiet tal-ħżin differenti fl-istess sistema idrawlika b'mod inevitabbli jħalli 
impatt fuq il-faċilitajiet l-oħra li jitħaddmu fis-sistema idrawlika. F'sistema idrawlika waħda, 
il-permessi tal-ħżin jistgħu jinħarġu biss lil operatur wieħed kull darba.
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Emenda 108
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ir-rekwiżit li tiġi nnotifikata l-awtorità 
kompetenti f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet, il-pjan ta’ miżuri 
korrettivi approvat u l-obbligazzjoni li jiġi 
implimentat il-pjan ta’ miżuri korrettivi 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet skond l-Artikolu 16;

(6) ir-rekwiżit li tiġi nnotifikata l-awtorità 
kompetenti f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet sinifikanti, il-pjan 
ta’ miżuri korrettivi approvat u l-
obbligazzjoni li jiġi implimentat il-pjan ta’ 
miżuri korrettivi f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet sinifikanti skond 
l-Artikolu 16;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandu jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox. Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 10 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reviżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-abbozzi 
tal-permessi għall-ħżin

It-trażmissjoni ta' permessi għall-ħżin u 
ta' rifjuti għall-ħżin 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u s-sussidjarjetà.
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Emenda 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tal-permessi
għall-ħżin kollha, l-applikazzjonijiet għall-
permessi u kwalunkwe materjal ieħor 
meqjus mill-awtorità kompetenti meta 
tadotta l-abbozz tad-deċiżjoni tagħha. Fi 
żmien sitt xhur mis-sottomissjoni 
tagħhom lill-Kummissjoni, il-
Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni dwar 
l-abbozzi tal-permessi.

1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-permessi għall-ħżin li 
jkunu ħarġu jew bl-applikazzjonijiet li 
jkunu ġew irrifjutati għall-permessi għall-
ħżin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u s-sussidjarjetà.

Emenda 111
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tal-permessi 
għall-ħżin kollha, l-applikazzjonijiet għall-
permessi u kwalunkwe materjal ieħor 
meqjus mill-awtorità kompetenti meta 
tadotta l-abbozz tad-deċiżjoni tagħha. Fi 
żmien sitt xhur mis-sottomissjoni tagħhom 
lill-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista'
toħroġ opinjoni dwar l-abbozzi tal-
permessi. 

1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tal-permessi 
għall-ħżin kollha, l-applikazzjonijiet għall-
permessi u kwalunkwe materjal ieħor 
meqjus mill-awtorità kompetenti meta 
tadotta l-abbozz tad-deċiżjoni tagħha. Fi 
żmien sitt xhur mis-sottomissjoni tagħhom 
lill-Kummissjoni, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ opinjoni dwar l-abbozzi 
tal-permessi. 
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Or. el

Emenda 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni d-deċiżjoni 
finali tagħha, filwaqt li tistqarr ir-
raġunijiet tagħha jekk tiddevja mill-
opinjoni tal-Kummissjoni.

2. L-Istati Membri jistgħu jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tal-permessi 
kollha għall-ħżin, l-applikazzjonijiet 
għall-permessi u kwalunkwe materjal 
ieħor meqjus mill-awtorità kompetenti 
meta tadotta l-abbozz tad-deċiżjoni 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis fil-burokrazija u sussidjarjetà.

Emenda 113
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ebda bidla sostanzjali ma tiġi implimentata 
mingħajr permess għall-ħżin ġdid maħruġ 
f’konformità ma’ din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ebda bidla sostanzjali ma tiġi implimentata 
mingħajr permess għall-ħżin ġdid maħruġ 
f’konformità ma’ din id-Direttiva. Id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE 
għandhom japplikaw ukoll f'dan il-każ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' permess ġdid, għandha ssir evalwazzjoni ta' l-impatt ambjentali mill-ġdid skond il-
ħtiġijiet tad-Direttiva KE relevanti. 

Emenda 114
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
indikaturi ambjentali kwalitattivi u 
kwantitattivi speċifiċi, flimkien ma' 
prezzijiet, li fil-każ li jinqabżu jkun 
irriżulta tibdil sostanzjali.  L-indikaturi 
kwalitattivi u kwantitattivi għandhom jiġu 
stabbiliti skond il-miżura regolatorja bi 
skrutinju li jirreferi għaliha l-Artikolu 
28(2).

Or. el

Ġustifikazzjoni

It-terminu "tibdil sostanzjali" huwa pjuttost vag u għalhekk għandom jiġu introdotti indikaturi 
kwalitattivi u kwantitattivi mill-Kummissjoni.

Emenda 115
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk tkun ġiet innotifikata 
b’irregolaritajiet sinifikanti jew bi tnixxijiet 
skond l-Artikolu 16(1);

(a) jekk tkun ġiet innotifikata 
b’irregolaritajiet sinifikanti jew bi tnixxijiet 
jew ġiet magħmula konxja tagħhom skond 
l-Artikolu 16(1);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Informazzjoni ġejja minn sorsi li ma jkunux fil-monitoraġġ formali jistgħu wkoll jiġu 
kkunsidrati mill-awtorità kompetenti. 

Emenda 116
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk tkun ġiet innotifikata 
b’irregolaritajiet sinifikanti jew bi tnixxijiet 
skond l-Artikolu 16(1);

(a) jekk tkun ġiet innotifikata 
b’irregolaritajiet sinifikanti jew bi tnixxijiet 
sinifikanti skond l-Artikolu 16(1);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandu jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 117
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk ir-rapporti sottomessi skond l-
Artikolu 14 jew l-ispezzjonijiet ambjentali 
mwettqa skond l-Artikolu 15 juru nuqqas 
ta’ konformità mal-kundizzjonijiet tal-
permess jew riskji ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet;

(b) jekk ir-rapporti sottomessi skond l-
Artikolu 14 jew l-ispezzjonijiet ambjentali 
mwettqa skond l-Artikolu 15 juru nuqqas 
ta’ konformità mal-kundizzjonijiet tal-
permess jew riskji ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet sinifikanti;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandu jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bla ħsara għall-punti (a) sa (c), kull 
ħames snin.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija.

Emenda 119
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bla ħsara għall-punti (a) sa (c), kull 
ħames snin.

(d) bla ħsara għall-punti (a) sa (c), kull 
għaxar snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni tal-permess għall-ħżin kull ħames snin joħloq inċertezza żejda għall-operatur tal-
kumpless tal-ħżin.
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Emenda 120
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara li permess ikun ġie rtirat skond il-
paragrafu 3, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess għall-ħżin ġdid jew 
tagħlaq is-sit tal-ħżin skond il-punt (c) ta’ 
l-Artikolu 17(1). Sakemm ma jinħariġx 
permess għall-ħżin ġdid, l-awtorità 
kompetenti għandha tieħu r-responsabbiltà 
għas-sit tal-ħżin, inkluż l-obbligazzjonijiet 
legali riżultanti kollha. Sakemm ikun 
possibbli, l-awtorità kompetenti għandha 
tirkupra kwalunkwe spejjeż magħmula 
mingħand l-operatur preċedenti.

4. Wara li permess ikun ġie rtirat skond il-
paragrafu 3, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess għall-ħżin ġdid jew 
tagħlaq is-sit tal-ħżin skond il-punt (c) ta’ 
l-Artikolu 17(1). Sakemm ma jinħariġx 
permess għall-ħżin ġdid, l-awtorità 
kompetenti għandha tieħu r-responsabbiltà 
għas-sit tal-ħżin, inkluż l-obbligazzjonijiet 
legali riżultanti kollha. L-awtorità
kompetenti għandha tirkupra kwalunkwe 
spejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-awtorità kompetenti tassumi r-responsabilità ta' sit minħabba irregolaritajiet, 
tnixxijiet jew nuqqasijiet min-naħa ta' l-operatur, l-ispejjeż xorta waħda għandhom jaqgħu 
f'idejn l-operatur.

Emenda 121
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
kważi kompletament f’dijossidu tal-
karbonju. Għal dan il-għan, l-ebda skart 
jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu miżjuda 
sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra jiġu 
mormija. Madankollu, nixxiegħa tas-CO2 
jista’ jkun fiha sustanzi assoċjati 
inċidentali mis-sors, mill-ġbir jew mill-
proċess ta’ l-injezzjoni. Il-

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
għall-inqas 98% f’dijossidu tal-karbonju.
Għal dan il-għan, l-ebda skart jew ħaġa 
oħra ma jistgħu jiġu miżjuda sabiex dak l-
iskart jew ħaġa oħra jiġu mormija.
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konċentrazzjonijiet ta’ dawk is-sustanzi 
għandhom ikunu anqas minn livelli li 
jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità tas-sit 
tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lettertura xjentifika turi li l-integrità tal-ħżin ta' sit tista' tkun effettwata b'mod sinifikanti 
bil-preżenza ta' sustanzi oħra fil-fluss tad-dijossidu tal-karbonju. Minħabba l-inċertezza 
attwali dwar l-effett tal-kompożizzjoni tal-fluss fuq l-istabilità tas-sit u ta' l-infrastruttura 
tiegħu, ikun essenzjali li l-flussi miġbura tad-dijossidu tal-karbonju jkunu ta' l-ogħla purità 
(jiġifieri, l-ogħla purità li tista' tinkiseb u li tista' tinġarr u tiġi injettata b'mod sikur).

Emenda 122
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
kważi kompletament f’dijossidu tal-
karbonju. Għal dan il-għan, l-ebda skart 
jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu miżjuda 
sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra jiġu 
mormija. Madankollu, nixxiegħa tas-CO2
jista’ jkun fiha sustanzi assoċjati inċidentali 
mis-sors, mill-ġbir jew mill-proċess ta’ l-
injezzjoni. Il-konċentrazzjonijiet ta’ dawk 
is-sustanzi għandhom ikunu anqas minn 
livelli li jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità 
tas-sit tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli.

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
kważi kompletament f’dijossidu tal-
karbonju. Għal dan il-għan, l-ebda skart 
jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu miżjuda 
sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra jiġu 
mormija. Madankollu, nixxiegħa tas-CO2
jista’ jkun fiha sustanzi assoċjati inċidentali 
mis-sors, mill-ġbir jew mill-proċess ta’ l-
injezzjoni. Il-konċentrazzjonijiet ta’ dawk 
is-sustanzi għandhom ikunu determinati 
fuq il-bażi ta' speċifikazzjonijiet 
kwalitattivi u kwantitattivi speċifiċi u 
għandhom ikunu anqas minn livelli li 
jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità tas-sit 
tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
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ispeċifikazzjonijiet kwalitattivi u 
kwantitattivi skond il-miżura regolatorja 
bi skrutinju li jirreferi għaliha l-Artikolu 
28(2).

Or. el

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li l-kriterji u l-proċeduri mhumiex ċari, għal raġunijiet ta' sikurezza huwa 
meħtieġ li ċerti speċifikazzjonijiet kwantitattivi u kwalitattivi jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni.

Emenda 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
kważi kompletament f’dijossidu tal-
karbonju. Għal dan il-għan, l-ebda skart 
jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu miżjuda 
sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra jiġu 
mormija. Madankollu, nixxiegħa tas-CO2
jista’ jkun fiha sustanzi assoċjati inċidentali 
mis-sors, mill-ġbir jew mill-proċess ta’ l-
injezzjoni. Il-konċentrazzjonijiet ta’ dawk 
is-sustanzi għandhom ikunu anqas minn 
livelli li jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità 
tas-sit tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli.

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
kważi kompletament f’dijossidu tal-
karbonju. Għal dan il-għan, l-ebda skart 
jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu miżjuda 
sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra jiġu 
mormija. Madankollu, nixxiegħa tas-CO2 
jista’ jkun fiha sustanzi assoċjati inċidentali 
mis-sors, mill-ġbir jew mill-proċess ta’ l-
injezzjoni u sustanzi neċessarji għat-
trasport minħabba raġunijiet ta' 
sikurezza. Il-konċentrazzjonijiet ta’ dawk 
is-sustanzi għandhom ikunu anqas minn 
livelli li jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità 
tas-sit tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija meħtieġa biex ikun ikkompletat il-kunċett..
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Emenda 124
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-identifikar ta’ tnixxija tas-CO2; (c) l-identifikar ta’ tnixxija sinifikanti tas-
CO2;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandu jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 125
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 13 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ ta' ħżin ġeoloġiku taħt qiegħ 
il-baħar, il-ħtiġijiet ta' monitoraġġ 
stabbiliti fil-paragrafu prċedenti 
għandhom ikomplu jiġu adattati għall-
inċertezza u d-diffikultajiet operazzjonali 
assoċjati ma' l-immaniġġjar tat-
teknoloġija CCS fl-ambjent tal-baħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin taħt qiegħ il-baħar għandu jiġi mmonitorjat b'aktar attenzjoni minħabba d-
diffikultajiet tiegħu, mhux l-inqas fir-rigward tal-kxif ta' tnixxija, u minħabba l-vulnerabilità 
partikolari ta' l-ekosistemi tal-baħar.
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Emenda 126
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk l-awtorità kompetenti tkun ġiet 
innotifikata bi tnixxijiet jew 
b’irregolaritajiet sinifikanti skond l-
Artikolu 16(1);

(a) jekk l-awtorità kompetenti tkun ġiet 
innotifikata bi tnixxijiet sinifikanti jew 
b’irregolaritajiet sinifikanti skond l-
Artikolu 16(1);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandha jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 127
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 16 – titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti 
jew tnixxijiet

Il-miżuri f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti 
jew tnixxijiet sinifikanti

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet, l-operatur jinnotifika 
immedjatament lill-awtorità kompetenti u 
jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet  sinifikanti, l-operatur jinnotifika 
immedjatament lill-awtorità kompetenti u 
jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
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tissuġġerixxi li għandu jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 128
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri korrettivi msemmija 
f’paragrafu 1 għandhom jittieħdu fuq il-
bażi ta’ pjan ta’ miżuri korrettivi sottomess 
lill- u approvat mill-awtorità kompetenti 
skond l-Artikoli 7(6) u 9(6);

2. Il-miżuri korrettivi msemmija 
f’paragrafu 1 għandhom jittieħdu fuq il-
bażi ta’ pjan ta’ miżuri korrettivi sottomess 
lill- u approvat mill-awtorità kompetenti 
skond l-Artikoli 7(6) u 9(6); dawn il-
miżuri għandhom jiġu nnotifikati lill-
Kommissjoni u għandhom isiru pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżgura t-trasparenza, il-Kummissjoni Ewropea u l-pubbliku għandu jkun infurmat dwar 
miżuri korrettivi.

Emenda 129
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond 
paragrafu 1 punti (a) jew (b), l-operatur 
jibqa’ responsabbli għall-manutenzjoni, 
għall-monitoraġġ, għall-kontroll, għar-
rappurtar, u għall-miżuri korrettivi skond 
ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva, kif 
ukoll għall-obbligazzjonijiet kollha 
riżultanti taħt dispożizzjonijiet rilevanti 
oħra tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, 
sakemm ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin 

2. Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond 
paragrafu 1 punti (a) jew (b), l-operatur 
jibqa’ responsabbli għall-manutenzjoni, 
għall-monitoraġġ, għall-kontroll, għar-
rappurtar, u għall-miżuri korrettivi skond 
ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva, kif 
ukoll għall-obbligazzjonijiet kollha 
riżultanti taħt dispożizzjonijiet rilevanti 
oħra tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, 
sakemm ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin 
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tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti 
skond l-Artikolu 18(1) sa (4). L-operatur 
għandu wkoll ikun responsabbli għall-
issiġillar tas-sit tal-ħżin u t-tneħħija tal-
faċilitajiet ta’ injezzjoni.

tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti 
skond l-Artikolu 18(1) sa (4). L-operatur 
għandu wkoll ikun responsabbli għall-
issiġillar tas-sit tal-ħżin u t-tneħħija tal-
faċilitajiet ta’ injezzjoni. L-operatur 
għandu jibqa' responsabbli għall-inqas 
għal 50 sena wara l-għeluq tas-sit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anki tnixxijiet żgħar fuq perjodu ta' żmien twil jistgħu jpattu għall-effetti pożittivi tal-
mitigazzjoni tal-ħżin tas-CO2; għalhekk huwa importanti li jiġi żgurat li l-monitoraġġ wara l-
għeluq jibqa' sejjer għal perjodu suffiċjenti ta' żmien sabiex jiġu żgurat li ma jkun hemm l-
ebda tnixxija, u li t-trasferiment ta' responsabilità lill-awtorità kompetenti jseħħ biss wara li 
jkun skada tali perjodu. Dispożizzjonijiet simili għall-monitoraġġ wara l-għeluq huma inklużi 
fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f’ terraferma.

Emenda 130
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond 
paragrafu 1 punt (c), l-awtorità kompetenti 
għandha tibqa’ responsabbli għall-
manutenzjoni, għall-monitoraġġ, għall-
kontroll, u għall-miżuri korrettivi skond ir-
rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva kif 
ukoll għall-obbligazzjonijiet kollha 
riżultanti taħt dispożizzjonijiet rilevanti 
oħra tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità. Ir-
rekwiżiti ta’ wara l-għeluq skond din id-
Direttiva għandhom jiġu ssodisfati fuq il-
bażi tal-pjan provviżorju ta’ wara l-għeluq 
sottomess lill- u approvat mill-awtorità 
kompetenti skond l-Artikoli 7(7) u 9(7), li 
għandu jkun aġġornat kif meħtieġ.

4. Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond 
paragrafu 1 punt (c), l-awtorità kompetenti 
għandha tibqa’ responsabbli għall-
manutenzjoni, għall-monitoraġġ, għall-
kontroll, u għall-miżuri korrettivi skond ir-
rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva kif 
ukoll għall-obbligazzjonijiet kollha 
riżultanti taħt dispożizzjonijiet rilevanti 
oħra tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità. Ir-
rekwiżiti ta’ wara l-għeluq skond din id-
Direttiva għandhom jiġu ssodisfati fuq il-
bażi tal-pjan provviżorju ta’ wara l-għeluq 
sottomess lill- u approvat mill-awtorità 
kompetenti skond l-Artikoli 7(7) u 9(7), li 
għandu jkun aġġornat kif meħtieġ. L-
operatur għandu jibqa' legalment u 
finanzjarjament responsabbli għas-sit, u 
għandu jżomm il-garanzija finanzjarja 
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jew kull ekwivalenti ieħor skond l-
Artikolu 19(2)(b)(ii). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-awtorità kompetenti tassumi r-responsabilità ta' sit minħabba irregolaritajiet, 
tnixxijiet jew nuqqasijiet min-naħa ta' l-operatur, l-ispejjeż xorta waħda għandhom jaqgħu 
f'idejn l-operatur.

Emenda 131
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha,
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
s-CO2 maħżun se jkun miġbur 
kompletament għall-futur indefinit. Għal 
dan il-għan, l-operatur għandu jipprepara 
rapport li jiddokumenta li dan il-kriterju 
jkun intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

1. Fejn sit tal-ħżin ikun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq għandha
tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti 
wara li jkun skada il-perjodu ta' 50 sena, 
u wara li jkunu ġew soddisfatti l-
kundizzjonijiet kollha stabbiliti fil-
permess tal-ħżin għat-trasferiment tar-
responsabilità. Għal dan il-għan, l-operatur 
għandu jipprepara rapport li jiddokumenta 
li dan il-kriterju jkun intlaħaq u 
jissottomettih lill-awtorità kompetenti 
sabiex din ta’ l-aħħar tapprova t-
trasferiment tar-responsabbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment tar-responsabilità għandu jkun magħmul suġġett għall-obbligu li l-ħtiġijiet tal-
permess tal-ħżin relevanti jkunu soddisfatti.
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Emenda 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni bl-abbozzi tad-
deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni kollha 
mħejjija mill-awtorità kompetenti skond 
il-paragrafu 1, inklużi r-rapporti 
sottomessi mill-operatur u kwalunkwe 
materjal ieħor meqjus mill-awtorità 
kompetenti biex tasal għall-konklużjoni 
tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni fuq 
l-abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ 
approvazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u s-sussidjarjetà.

Emenda 133
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-
awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-
awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien  tnax-il 
xahar mis-sottomissjoni tagħhom lill-
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il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni fuq l-
abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni.

Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' toħroġ 
opinjoni fuq l-abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ 
approvazzjoni. Id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 6(2a) għandhom japplikaw ukoll 
għall-abbozzi ta' deċiżjonijiet ta' 
approvazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment tal-Kummissjoni Ewropea fil-proċess ta' approvazzjoni jiggarantixxi infurzar 
omoġenju u qawwi tad-Direttiva madwar l-UE kollha. Peress li d-deċiżjoni tista' tirriżulta fit-
trasferiment ta' responsabilità lill-awtorità kompetenti, il-pubbliku għandu jkun involut ukoll 
(ara wkoll il-ġustifikazzjoni taħt l-Artikolu 6 (2a).

Emenda 134
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-
awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni fuq l-
abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni. 

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-
awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni għandha toħroġ opinjoni 
fuq l-abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ 
approvazzjoni. 

Or. el

Emenda 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
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Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni d-deċiżjoni 
finali tagħha, filwaqt li tistqarr ir-
raġunijiet tagħha jekk tiddevja mill-
opinjoni tal-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-burokrazija u s-sussidjarjetà.

Emenda 136
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi. 

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-frekwenza tal-
monitoraġġ tista' tkun limitata. 
Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu għal 
darb'oħra jitwettaq bil-frekwenza 
neċessarja kif meħtieġ biex jevalwa l-
kobor tal-problema u l-effettività ta’ miżuri 
korrettivi. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza tal-ħarsien ta' l-ambjent fuq affarijiet oħra u sabiex jiġi żgurat li 
tnixxijiet u irregolaritajiet sinifikanti jkunu jistgħu jinkixfu, il-monitoraġġ għandu jitkompla, 
anki jekk b'inqas frekwenza. 
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Emenda 137
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi.

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ 
għandu jkompli għall-50 sena ta' wara. 
Wara li jintemm dan il-perjodu, jista' 
jieqaf.  Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ wara t-trasferiment ta' responsabilità huwa meħtieġ biex jilqa' bħala garanzija 
addizzjonali.

Emenda 138
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi.

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet sinifikanti jew 
irregolaritajiet sinifikanti, il-monitoraġġ 
għandu jiġi attivat mill-ġdid kif meħtieġ 
biex jevalwa l-kobor tal-problema u l-
effettività ta’ miżuri korrettivi.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett ta' "tnixxija" tista' tinftiehem li qiegħda 
tissuġġerixxi li għandha jkun żgurat li jiġu evitati t-tnixxijiet għal kollox.  Dan huwa 
impossibbli li jsir teknikament u lanqas m'huwa ġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 139
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru 
ta’ l-ispejjeż magħmula mingħand l-
operatur preċedenti wara t-trasferiment 
tar-responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond paragrafi 1 sa 4.

6. Jekk jiġu identifikati irregolaritajiet jew 
tnixxijiet, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi 
neċessarji. Fil-każ li l-għeluq tas-sit tal-
ħżin ikun ibbażat fuq informazzjoni mhux 
eżatta jew falza, l-operatur għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-miżuri korrettivi u jibqa' 
responsabbli għall-ħsara kkawżata għas-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent.  Fil-
każijiet l-oħra kollha, l-ispejjeż għandhom 
ikunu koperti mill-fond stabbilit skond l-
Artikolu 19a, iffinanzjat mill-
kontribuzzjonijiet ta' l-operaturi u 
mmaniġġjat mill-awtorità kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt il-perjodu ta' wara t-trasferiment tar-responsabilità, sakemm l-għeluq ma jkunx ibbażat 
fuq informazzjoni mhux eżatta jew falza, l-ispejjeż tal-monitoraġġ, jew kumpens għall-ħsara 
kkawżata lil partijiet terzi jew lill-ambjent, ma jibqgħux jiġu koperti mill-operatur, iżda minn 
fond speċjali, bħal ma jiġri fil-każ tal-fondi dekommissjonati għall-impjanti ta' l-enerġija 
nukleari.
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Emenda 140
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE u 
d-Direttiva 2004/35/KE jistgħu jintlaħqu.  
Il-garanzija finanzjarja għandha tiġi 
ffissata għal tali livell sabiex tkun koperta 
r-responsabilità għal kwalunkwe ħsara 
kkawżata lil partijiet terzi, kif ukoll l-
ispejjeż biex tiġi rrimedjata l-ħsara 
ambjentali, u fi kwalunkwe każ mhux 
inqas minn EUR [...] biljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija finanzjarja hija għodda importanti biex jiġi żgurat li l-operaturi jilħqu l-
obligazzjonijiet tagħhom skond din id-Direttiva, u għalhekk għandha tiġi stabbilita għal livell 
xieraq. Madankollu, dan il-livell [x] għandu jiġi ddeterminat.
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Emenda 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant wara l-għoti ta' permess għall-
ħżin biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet 
kollha li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ 
skond din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ 
l-għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati spejjeż għolja żejda.

Emenda 142
Norbert Glante

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant wara s-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
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biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu.

biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-depożitu ta' garanzija finanzjarja jeħtieġ ammont sostanzjali ta' kapital. Ma hemmx 
ġustifikazzjoni biex il-fondi msemmija jkunu disponibbli sa minn qabel ma jkun hemm l-
applikazzjoni għall-permess tal-ħżin (wieħed għandu jżomm f'moħħu li l-applikazzjoni tista' 
ma tintlaqax).

Emenda 143
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Ħolqien ta' fond għal miżuri ta' 
monitoraġġ u miżuri korrettivi

Għandu jiġi stabbilit fond bis-saħħa ta' 
kontribuzzjonijiet annwali mħallsa minn 
operatuti tas-siti għall-ħżin, u dan għandu 
jkun immaniġġjat mill-awtorità 
kompetenti. Il-kontribuzzjonijiet ta' l-
operaturi għandhom ikunu proporzjonati 
għall-kapaċità tas-sit għall-ħżin f'unitajiet 
ta' volum ta' CO2 u l-livell ta' riskju 
involut skond il-parametri stabbiliti fl-
Anness I. Il-kontribuzzjonijiet għandhom 
jieqfu wara t-trasferiment tar-
responsabilità lill-awtorità kompetenti. Il-
fond għandu jkun iddestinat li jkopri l-
ispejjeż għall-miżuri ta' monitoraġġ u l-
miżuri korrettivi, kif ukoll l-ispejjeż biex 
tiġi rrimedjata l-ħsara tradizzjonali (p.e. 
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ħsara lis-saħħa, lill-proprjetà, eċċ.) u 
ħsara ambjentali wara t-trasferiment ta' 
responsabilità, u eċċezzjonalment anki 
qabel trasferiment bħal dan, meta r-
responsabilità ma tkunx koperta mid-
Direttiva 2004/35/KE jew id-Direttiva 
2003/87/KE, u/jew il-garanzija finanzjarja 
ma tkunx suffiċjenti jew ma tkunx 
disponibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara t-trasferiment tar-responsabilità, sakemm l-għeluq ma jkunx ibbażat fuq informazzjoni 
mhux eżatta jew falza, l-ispejjeż tal-miżuri korrettivi, jew il-kumpens, m'għandhomx ikunu 
koperti minn fond speċjali bħal ma jiġri fil-każ tal-fondi dekommissjonati għall-impjanti ta' l-
enerġija nukleari. 

Emenda 144
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li utenti 
potenzjali jkunu jistgħu jiksbu aċċess għan-
netwerks tat-trasport u għas-siti tal-ħżin 
tas-CO2 għall-iskopijiet ta’ ħżin ġeoloġiku 
tas-CO2 prodott u miġbur, f’konformità 
ma’ paragrafi 2 sa 4.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li utenti 
potenzjali jkunu jistgħu jiksbu aċċess għan-
netwerks tat-trasport u għas-siti tal-ħżin 
tas-CO2 għall-iskopijiet ta’ ħżin ġeoloġiku 
tas-CO2 prodott u miġbur, f’konformità 
ma’ paragrafi 2 sa 4. Madanakollu, l-
utenti għandhom ikopru l-ispejjeż ta' 
aċċess għal netwerks u siti bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Istati Membri huma responsabbli biex jistabbilixxu l-qafas meħtieġ sabiex 
jintlaħaq suq miftuħ bħal dan, l-utenti għandhom jibqgħu għal kollox responsabbli għall-
ispejjeż rilevanti tat-trasport.
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Emenda 145
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-għanijiet ta’ aċċess ġust u miftuħ, u jqies:

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru u għandu jitwettaq minn 
operaturi tat-trasport li għandhom ikunu 
separati għal kollox kemm mill-operaturi 
tas-sit tal-ħżin kif ukoll mill-utenti 
(jiġifieri, il-ġeneraturi ta' l-enerġija). L-
Istat Membru għandu japplika l-għanijiet 
ta’ aċċess ġust u miftuħ, u jqies:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat l-aċċess ġust u ugwali għat-trasport, l-utenti u l-operaturi tat-trasport 
għandhom ikunu entitajiet separati, f'termini legali u ekonomiċi.

Emenda 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet ta’ transport transkonfinali tas-
CO2, siti tal-ħżin transkonfinali jew 
kumplessi tal-ħżin transkonfinali, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jilħqu r-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva u ta’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità b’mod 
konġunt.

F’każijiet ta’ transport transkonfinali tas-
CO2, siti tal-ħżin transkonfinali jew 
kumplessi tal-ħżin transkonfinali, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jilħqu r-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva u ta’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità b’mod 
konġunt. Għal siti tal-ħżin transkonfinali, 
l-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
għoti ta' permessi hija dik ta' l-Istat 
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Membru li fit-territorju tiegħu l-parti l-
kbira ta-sit tal-ħżin ikun meqjus li jinsab.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tar-responsabilitajiet.

Emenda 147
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ temenda l-annessi. 
Dawk il-miżuri, iddisinjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura regolamentarja 
bl-iskrutinju msemmija fl-Artikolu 28(2).

Il-Kummissjoni tista’ tipproponi emendi 
għall-annessi. Dawk il-miżuri, iddisinjati 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura regolamentarja 
bl-iskrutinju msemmija fl-Artikolu 28(2).

Or. el

Emenda 148
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KE
Artikolu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalihom il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ebda impjant tal-kombustjoni b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalih il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex jopera tingħata wara 
d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva XX/XX/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.(*), 
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Kunsill.(*), ikollhom spazju xieraq fuq is-
sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir meħtieġ 
biex jiġi miġbur u kkompressat is-CO2 u li 
d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u ta’ 
faċilitajiet ta’ transport xierqa, u l-
vijabbiltà teknika tal-konverżjoni għall-
ġbir tas-CO2 jkunu ġew evalwati.

ma għandu jiġi awtorizzat fejn, waqt l-
operazzjoni, iwassal għal emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju fl-atmosfera 
b'eċċess ta' 350 gramma kull 
kilowatt/siegħa tal-produzzjoni ta' 
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-Bord Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima (IPCC), l-awtorità xjentifika dwar il-
bidla fil-klima, CHP ġodda li jiffunzjonaw bil-gass jarmu madwar 300 g CO2/kWh u impjanti 
ġodda b'turbina tal-gass b'ċiklu kkombinat (CCGT) jarmu anqas minn 350 g CO2/kWh bħala 
medja. bil-qbid, dan ta' l-aħħar jista' jinżel saħansitra sa 40 sa 66 g CO2/kWh, filwaqt li 
karbonju polverizzat ġdid b'CCS jista' jkun anqas minn 145 g CO2/kWh. Għalhekk, limitu ta' 
350 g CO2/kWh jidher li huwa pjuttost raġjonevoli għal impjanti ġodda tal-fjuwils fossili 
peress li jippermetti lill-operaturi u l-Istati Membri jagħżlu t-teknoloġija li jixtiequ 
(technology neutral).

Emenda 149
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 33
Direttiva 2004/35/KE
Anness III – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Siti tal-ħżin skond id-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.(*)

14. It-trasport tas-CO2 għal skopijiet ta' 
ħżin ġeoloġku, kif ukoll l-operazzjoni tas-
siti tal-ħżin skond id-Direttiva XX/XX/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 
Għall-iskopijiet tar-responsabilità għat-
trasport, it-terminu "operatur" huwa 
miftiehem kif definit fl-Artikolu 3(9a) tad-
Direttiva XX/XX/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala parti integrali mill-proċess CCS, il-ġarr għandu jkun rikonoxxut espressament bħala li 
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jikkostitwixxi l-għan tad-Direttiva. Ir-responsabilità għall-ħsara ambjentali għandha tapplika 
wkoll għat-trasport tas-CO2 u r-riskji assoċjati.

Emenda 150
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 35 a (ġdid)
Direttiva 2008/xx/KE
Anness A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Fl-Anness A għad-Direttiva 2008/XX/KE 
dwar il-ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-
liġi kriminali għandu jiżdied l-inċiż li ġej:
"It-trasport tas-CO2 għal skopijiet ta' ħżin 
ġeoloġku, kif ukoll l-operazzjoni tas-siti 
tal-ħżin skond id-Direttiva XX/XX/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
ħżin ġeoloġiku ta' dijossidu tal-
karbonju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva li għadha kemm ġiet adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill dwar il-
ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-liġi kriminali tikkostitwixxi l-espressjoni diretta fil-livell tal-
KE tal-prinċipju tal-pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi fil-qasam tal-liġijiet ambjentali 
u għalhekk il-kamp ta' applikazzjoni tagħha għandu jitwessa' biex ikopri l-attivitajiet ta' l-
operaturi tas-siti tal-ħżin.

Emenda 151
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 36 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis- 1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
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seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-[sena wara l-
pubblikazzjoni]. Huma għandhom 
jikkomunikaw immedjatament lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bjen dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-[sentejn wara l-
pubblikazzjoni]. Huma għandhom 
jikkomunikaw immedjatament lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bjen dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. el

Emenda 152
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Artikolu 37 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti reviżjoni proposta fid-dawl 
tar-rapporti li jirreferi għalihom l-
Artikolu 25 u fil-kunsiderazzjoni ta' l-
informazzjoni xjentifika l-aktar reċenti u 
r-riżultati tal-proġetti pilota tal-ħżin ta' 
CO2 u l-isfruttament kummerċjali tat-
teknoloġija tal-qbid u l-ħżin ta' CO2. 

Or. el

Emenda 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatterizzazzjoni u l-valutazzjoni tas-siti 
tal-ħżin msemmija fl-Artikolu 4 għandhom 

Il-karatterizzazzjoni u l-valutazzjoni tas-siti 
tal-ħżin msemmija fl-Artikolu 4 għandhom 
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jitwettqu f’erba’ partijiet skond il-kriterji li 
ġejjin. Derogi minn wieħed jew aktar minn 
dawn il-kriterji huma permessi sakemm il-
kapaċità tal-karatterizzazzjoni u l-
valutazzjoni li jippermettu d-
determinazzjonijiet skond l-Artikolu 4 ma 
tiġiex affetwata.

jitwettqu f’erba’ partijiet skond il-kriterji li 
ġejjin  u fuq il-bażi ta' l-aħjar teknika 
disponibbli. Derogi minn wieħed jew aktar 
minn dawn il-kriterji huma permessi 
sakemm il-kapaċità tal-karatterizzazzjoni u 
l-valutazzjoni li jippermettu d-
determinazzjonijiet skond l-Artikolu 4 ma
tiġiex affetwata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkompleta l-kunċett.

Emenda 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Anness I – l-ewwel pass – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) L-oqsma li jiċċirkondaw il-kumpless 
tal-ħżin li jistgħu jiġu affetwati mill-ħżin 
tas-CO2 fis-sit tal-ħżin;

(h) L-oqsma li jiċċirkondaw il-kumpless 
tal-ħżin li jistgħu jiġu affetwati mill-ħżin 
tas-CO2 fis-sit tal-ħżin, kif ukoll id-
delimitazzjoni tas-sistema idrawlika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħaddim ta' faċilitajiet tal-ħżin differenti fl-istess sistema idrawlika b'mod inevitabbli jħalli 
impatt fuq il-faċilitajiet l-oħra li jitħaddmu fis-sistema idrawlika. F'sistema idrawlika waħda, 
il-permessi tal-ħżin jistgħu jinħarġu biss lil operatur wieħed kull darba.
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Emenda 155
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Anness I – parti 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) L-interazzjonijiet possibbli ma’ 
attivitajiet oħra (eż. l-esplorazzjoni, il-
produzzjoni u l-ħżin ta’ l-idrokarboni, l-
użu ġeotermali ta’ blat li jżomm fih ħafna 
ilma);

(k) L-interazzjonijiet possibbli ma’ 
attivitajiet oħra (eż. l-esplorazzjoni, il-
produzzjoni u l-ħżin ta’ l-idrokarboni, u 
speċjalment il-kompetizzjoni ma' sorsi ta' 
enerġija li jiġġeddu (p.e. l-użu ġeotermali 
ta’ blat li jżomm fih ħafna ilma);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' sit għall-ħżin tas-CO2 m'għandu jikkomprometti la l-użu tas-sorsi ta' l-enerġija li 
jiġġeddu, li għalih l-KE stabbiliet mira vinkolanti, u lanqas għażliet oħra li huma kruċjali 
għas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija tagħha.

Emenda 156
David Hammerstein

Proposta għal direttiva  – att li jemenda
Anness I – parti 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) Il-prossimità għas-sors(i) potenzjali ta’ 
CO2 (inklużi stimi tal-massa totali 
potenzjali tas-CO2 ekonomikament 
disponibbli għall-ħżin).

(l) Il-prossimità għas-sors(i) potenzjali ta’ 
CO2 (inklużi stimi tal-massa totali 
potenzjali tas-CO2 ekonomikament 
disponibbli għall-ħżin, peress li t-traport 
fuq distanzi twal jista' jsir ekonomikament 
mhux vijabbli), kif ukoll id-disponibilità 
ta' netwerk tat-trasport sikur u adekwat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibilità tat-trasport hija essenzjali u għandha titqies b'mod espliċitu meta jiġi biex 
jintgħażel is-sit tal-ħżin. Id-distanzi tat-trasport għandhom jitqiesu wkoll, billi l-ġarr tas-CO2
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għal distanza ta' aktar minn 100 kilometru sas-sit tal-ħżin tista' ma tkunx vijabbli 
ekonomikament.
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