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Emenda 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Biex jintlaħaq dan l-għan, il-Kunsill 
Ewropew, waqt laqgħa tiegħu fit-8 u d-9 
ta’Marzu 2007 fi Brussell, approva l-għan 
tal-Komunità ta’ tnaqqis bi 30 % ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sa l-2020 
meta mqabbel ma’ l-1990 bħala l-
kontribut tiegħu għal ftehim global u 
komprensiv għall-perjodu wara l-2012, 
sakemm pajjiżi żviluppati oħrajn 
jimpenjaw ruħhom ukoll fi tnaqqis ta’ 
emissjonijiet komparabbli, u sakemm il-
pajjiżi li huma l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost dawk li qed jiżviluppaw 
jimpenjaw ruħhom biex jikkontribwixxu 
b'mod adegwat skond ir-responsabbiltajiet 
u l-kapaċitajiet tagħhom.

(3) Biex jintlaħaq dan l-għan, il-Kunsill 
Ewropew, waqt laqgħa tiegħu fit-8 u d-9 
ta’Marzu 2007 fi Brussell, approva l-għan 
tal-Komunità ta’ tnaqqis bi 30 % ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sa l-2020 
meta mqabbel ma’ l-1990 bil-għan li 
jintlaħaq ftehim global u komprensiv 
għall-perjodu wara l-2012, sakemm pajjiżi 
żviluppati oħrajn jimpenjaw ruħhom ukoll 
fi tnaqqis ta’ emissjonijiet komparabbli, u 
sakemm il-pajjiżi li huma l-aktar 
ekonomikament avvanzati fost dawk li qed 
jiżviluppaw jimpenjaw ruħhom biex 
jikkontribwixxu b'mod adegwat skond ir-
responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet tagħhom.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-għan iddikjarat ta’ l-UE hu li l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra jitnaqqsu b’20% mil-livell 
ta’ l-1990. Huwa biss jekk jintlaħaq ftehim internazzjonali post-Kyoto li l-Unjoni tkun tista’ 
tieħu l-passi biex tikseb tnaqqis addizzjonali ta’ sa 30% mil-livell ta’ l-1990. 

Emenda 22
Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Kif saħaq il-Panel Internazzjonali 
dwar il-Bidla fil-Klima (IPCC), l-enerġija 
nukleari għandha sehem deċiżiv fil-ġlieda 
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kontra l-bidla fil-klima. Flimkien ma’ l-
enerġiji li jiġġeddu, sa 60% ta’ l-enerġija 
tagħna tista’ tiġi minn produzzjoni bla 
CO2 sas-sena 2020.  L-enerġija nukleari 
tista’ tipproduċi l-parti l-kbira ta’ l-
elettriku bbażat fuq l-art b’mod effiċjenti 
mil-lat ta’ spejjeż, filwaqt li l-enerġiji li 
jiġġeddu jintużaw għall-ħinijiet meta d-
domanda tkun imdaqqsa jew għolja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Franza għandha proporzjon għoli ta’ elettriku prodott permezz ta’ l-enerġija nukleari, u fil-
fatt diġà għandha emissjonijiet inqas ta’ CO2  ras għal ras mill-ġirien tagħha. Jekk il-ġlieda 
kontra l-bidla fil-klima se tittieħed bis-serjetà mingħajr ma jipperikolaw il-kompetittività, l-
iżvilupp ta’ l-enerġija nukleari hu inevitabbli fid-dawl ta’ l-ispiża konsiderevolment ogħla 
tas-sorsi ta’ l-enerġija li tiġġedded. Dan se jiggarantixxi wkoll is-sigurtà tal-provvista.

Emenda 23
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fl-
2005, li hija l-aħħar sena li għaliha hemm 
disponibbli dejta verifikata dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra.

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond is-sena bażi 
stipulata għal kull Stat Membru fil-
Protokoll ta’ Kyoto għall-Konvenzjoni 
Qafas tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-UE u l-Istati Membri rratifikaw il-Protokoll ta’ Kyoto u huma impenjati għall-
implimentazzjoni. Dan hu l-ewwel protokoll multilaterali li jorbot, imsawwar fil-qafas ta’ l-
usa’ koperazzjoni internazzjonali, bl-għan li jonqsu l-effetti tal-bidla dinjija fil-klima. Hu 
xieraq li wieħed jiddefinixxi l-obbligi tal-ħarsien tal-klima b'relazzjoni mal-valuri 
fundamentali u jistipulahom f’sistema trasparenti u integrata għall-perjodi konsekuttivi ta’ 
referenza u fir-rigward ta’ l-impenji dinjija u ta’ l-UE.

Adlib Express Watermark



AM\732191MT.doc 5/73 PE409.501v01-00

MT

Emenda 24
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fl-
2005, li hija l-aħħar sena li għaliha hemm 
disponibbli dejta verifikata dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra.

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fl-
1990, skond il-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew tar-Rebbiegħa ta’ l-2008, 
filwaqt li tiġi meqjusa l-ħtieġa li tkun 
żgurata ekwità bejn l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-1990 tintuża bħala sena ta’ referenza sabiex tkun żgurata aktar ekwità 
bejn l-Istati Membri, u sabiex jiġu rikonoxxuti l-isforzi mgħoddija ta’ xi stati membri li bejn l-
1990 u l-2005 naqqsu l-emissjonijiet b’mod sinjifikanti.  Dan ikun ukoll skond ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew li talab għal sistema ġdid ta’ qsim ta’ l-isforzi 
sabiex jiġu rikonoxxuti u meqjusa l-kisbiet mgħoddija ta’ l-istati membri. L-1990 tintuża 
bħala s-sena ta' referenza fil-qafas tal-Protokoll ta' Kyoto, kif ukoll mill-UE meta tistipula l-
miri tagħha għat-tnaqqis.

Emenda 25
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fl-
2005, li hija l-aħħar sena li għaliha hemm 
disponibbli dejta verifikata dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra.

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fl-
1990, b’konformità mal-Protokoll ta’ 
Kyoto.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri qed jikkonformaw b’mod skrupluż ma’ l-obbligi tagħhom skond il-protokoll 
ta’ Kyoto, u naqqsu ħafna l-emissjonijiet tagħhom ta’ CO2; xi Stati Membri, mill-banda l-
oħra, iffirmaw il-protokoll iżda m’għamlu l-ebda progress.  Mhux aċċettabbli li l-ewwel 
grupp jiġi kkastigat filwaqt li t-tieni grupp jiġi ppremjat.

Emenda 26
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati 
Membri. L-Istati Membri li bħalissa 
għandhom PGD per capita relattivament 
baxx, u għalhekk għandhom aspettativi 
għoljin għat-tkabbir tal-PGD, jistgħu 
jżidu fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
tagħhom meta mqabbla ma’ l-2005, iżda 
għandhom jillimitaw din iż-żieda fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

(7) L-isforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom iqisu t-tnaqqis nett fl-
emissjonijiet ta' gassijiet serra miksuba 
bejn is-snin ta' bażi ta' l-Istati Membri kif 
stipulati fl-aħħar ta' l-ewwel perjodu ta' 
kontabilità, u jkunu bbażati fuq il-
prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli madwar il-Komunità, filwaqt li 
jitqies il-prinċipju ta’ responsabilitajiet 
komuni iżda divrenzjati fir-relazzjonijiet 
kemm mal-pajjiżi żviluppati u dawk li qed 
jiżviluppaw, kif ukoll ma’ l-Istati Membri 
ta’ l-Unjoni Ewropea. B'hekk, kull Stat 
Membru jrid jikseb tnaqqis uniformi fl-
emissjonijiet ta' gassijiet serra meta 
mqabbla mas-sena bażi relevanti fil-
Protokoll ta' Kyoto.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-UE u l-Istati Membri għamlu impenn speċifiku, u huma obbligati permezz ta' firxa ta' 
leġiżlazzjoni domestika, li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' Kyoto li 
japplikaw għalihom. Tnaqqis konġunt ta’ l-emissjonijiet totali ta’ gassijiet serra m’għandhom 
jipprovdu eżenzjoni minn dan l-impenn. Skond dawn l-obbligi, kull parteċipant għandu 
jippreżenta riżultati li jistgħu jiġu verifikati ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-obbligi tagħhom sa l-
2005.
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Emenda 27
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri.
L-Istati Membri li bħalissa għandhom 
PGD per capita relattivament baxx, u 
għalhekk għandhom aspettativi għoljin 
għat-tkabbir tal-PGD, jistgħu jżidu fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħhom 
meta mqabbla ma’ l-2005, iżda għandhom 
jillimitaw din iż-żieda fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra biex jikkontribwixxu għall-
impenn tat-tnaqqis globali tal-Komunità. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom 
PGD per capita relattivament għoli 
jkollhom inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom 
tal-gassijiet serra meta mqabbla ma’ l-
2005.

L-isforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqiesu l-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri
u l-livelli relattivi per capita ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jidher ġust li mil-lat ambjentali, l-Istati Membri bl-ogħla livell ta’ emissjonijiet ta’ CO2 ras 
għal ras għandu jkollhom jagħmlu sforz akbar biex jiġġieldu l-bidla fil-klima. 

Emenda 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri (7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
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għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri.
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettativi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-2005, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri, ir-
rikonoxximent tal-kisbiet li jkunu għamlu 
mil-lat ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet, u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri.
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettativi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-1990, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-1990.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjal li l-1990 tintuża bħala sena ta’ referenza sabiex tkun żgurata aktar ekwità 
bejn l-Istati Membri, u sabiex jiġu rikonoxxuti l-isforzi tal-passat ta’ xi stati membri li bejn l-
1990 u l-2005 naqqsu l-emissjonijiet b’mod sinjifikanti.  Dan ikun ukoll skond ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew li talab għal sistema ġdid ta’ qsim ta’ l-isforzi 
sabiex jiġu rikonoxxuti u meqjusa l-kisbiet mgħoddija ta’ l-istati membri. L-1990 tintuża 
bħala s-sena ta' referenza fil-qafas tal-Protokoll ta' Kyoto, kif ukoll mill-UE meta tistipula l-
miri tagħha għat-tnaqqis.

Emenda 29
Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-

(7) L-isforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies id-
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PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettativi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-2005, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

Dħul Gross Nazzjonali (Gross National 
Income – GNI) per capita relattiv ta’ l-
Istati Membri. L-Istati Membri li bħalissa 
għandhom GNI per capita relattivament 
baxx, u għalhekk għandhom aspettativi 
għoljin għat-tkabbir tal-GNI, jistgħu jżidu 
fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħhom 
meta mqabbla ma’ l-1990, iżda għandhom 
jillimitaw din iż-żieda fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra biex jikkontribwixxu għall-
impenn tat-tnaqqis globali tal-Komunità. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom GNI
per capita relattivament għoli jkollhom 
inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-
gassijiet serra meta mqabbla ma’ l-1990.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-1990 għandha tkun is-sena ta’ referenza, għax xi Stati Membri għamlu sforzi konsiderevoli 
ta’ tnaqqis bejn l-1990 u l-2005. Il-GNI jintuża biex jiġu kkalkulati r-riżorsi proprji ta’ l-UE, 
u huwa bażi aktar oġġettiva mill-GDP.

Emenda 30
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom 
PGD per capita relattivament baxx, u 
għalhekk għandhom aspettativi għoljin 
għat-tkabbir tal-PGD, jistgħu jżidu fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħhom 
meta mqabbla ma’ l-2005, iżda għandhom 
jillimitaw din iż-żieda fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra biex jikkontribwixxu għall-

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv tar-reġjuni ta’ kull 
wieħed mill-Istati Membri, meta wieħed 
iqis il-fatt li l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra jvarja bejn reħjun u ieħor. Reġjuni
li bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament baxx, u għalhekk għandhom 
aspettativi għoljin għat-tkabbir tal-PGD, 
jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra tagħhom meta mqabbla ma’ l-2005, 
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impenn tat-tnaqqis globali tal-Komunità. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom 
PGD per capita relattivament għoli 
jkollhom inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom 
tal-gassijiet serra meta mqabbla ma’ l-
2005.

iżda għandhom jillimitaw din iż-żieda fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. Reġjuni li bħalissa 
għandhom PGD per capita relattivament 
għoli jkollhom inaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom tal-gassijiet serra meta mqabbla 
ma’ l-2005.

Or. ro

Emenda 31
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 
għal aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' 
l-2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-2005. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

(8) It-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra għandu jsir bejn l-2013 u l-2020, fejn 
kull Stat Membru jitħalla jittrasferixxi 
ammont daqs 2 % tal-limitu ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta' dak l-
Istat Membru mis-sena ta’ wara u Stat 
Membru li għandu emissjonijiet inqas minn 
dak il-limitu jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis 
żejjed ta’ l-emissjonijiet għas-sena ta’ 
wara.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-proposta tinvolvi li l-Istati Membri jkollhom rata uniformi ta’ tnaqqis, il-firxa 
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ta’ tnaqqis stipulata fil-premessa 8 tal-proposta oriġinali mhix relevanti.

Emenda 32
Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-2005. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
1990, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-1990. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
5% tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra ta' dak l-Istat Membru mis-sena ta’ 
wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara. L-Istati 
Membri li l-emissjonijiet tagħhom jilħqu 
l-limitu kull sena mill-2012 sa l-2020 jew 
li jkunu taħt il-valur fil-mira għall-2020 
għandhom ikunu jistgħu jinnegozjaw it-
tfaddil żejjed tagħhom ta’ l-emissjonijiet, 
u b’hekk jgħinu lill-Istati Membri l-oħra 
jilħqu l-limiti u l-miri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-1990 għandha tkun is-sena ta’ referenza, għax xi Stati Membri għamlu sforzi konsiderevoli 
ta’ tnaqqis bejn l-1990 u l-2005. L-Istati Membri jeħtieġu aktar flessibilità fit-twettiq ta’ l-
obbligi tagħhom.  Għaldaqstant, 5% jinħass aktar xieraq minn 2%. In-negozju bejn l-Istati 
Membri għandu jintuża biex joħloq aktar flessibilità.
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Emenda 33
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-2005. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
1990, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-1990. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara. Stat 
Membru li l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra tiegħu jkunu taħt il-limitu matul 
kwalunkwe sena bejn l-2013 u l-2020, jew 
taħt il-livell ta' mira għall-2020, għandu 
jkun permess ukoll li jinnegozja l-eċċess 
fit-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tiegħu ma' 
Stati Membri oħra, sabiex jgħinhom ħalli 
jilħqu l-limiti jew il-miri tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-1990 tintuża bħala sena ta’ referenza sabiex tkun żgurata ekwità bejn l-
Istati Membri, u sabiex jiġu rikonoxxuti l-isforzi ta’ dawk li bejn l-1990 u l-2005 naqqsu l-
emissjonijiet b’mod sinjifikanti.  L-1990 tintuża bħala s-sena ta’ referenza fil-qafas tal-
Protokoll ta’ Kyoto.
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Minħabba li l-mira ta’ 20% hi għan kollettiv ta’ l-UE, it-tnaqqis fl-emissjonijiet għandu jsir fi 
kwalunkwe post fl-UE fejn ikun l-aktar effettiv mil-lat ta’ spejjeż. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jittrasferixxu l-kisbiet żejda lil Stati oħra, filwaqt li jkunu suġġetti għall-
kontrolli xierqa. Dan għandu jipprovdi wkoll inċentivi għall-Istati Membri sabiex jiksbu 
eċċess ta’ tnaqqis.

Emenda 34
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-2005. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 30% inqas mil-livelli ta' l-1990, 
u l-ebda Stat Membru m'għandu jitħalla 
jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-
2020 għal aktar minn 30% ogħla mil-livelli 
ta' l-1990. It-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra għandu jsir bejn l-2013 u l-
2020, fejn kull Stat Membru jitħalla 
jittrasferixxi ammont daqs 3% tal-limitu ta' 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta' dak l-
Istat Membru mis-sena ta’ wara u Stat 
Membru li għandu emissjonijiet inqas minn 
dak il-limitu jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis 
żejjed ta’ l-emissjonijiet għas-sena ta’ 
wara.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-limitu massimu ta’ l-emissjonijiet jogħla minn 20% għal 30% fid-dawl tat-tibdil tas-sena 
ta’ referenza (li oriġinarjameent kienet l-2005) għall-1990.
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Emenda 35
Anni Podimata

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 
għal aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' 
l-2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-2005. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m'għandu jitħalla jżid l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % ogħla mil-livelli ta' l-
2005. It-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra għandu jsir bejn l-2013 u l-
2020, fejn kull Stat Membru jitħalla 
jittrasferixxi ammont daqs 2 % tal-limitu 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta' dak 
l-Istat Membru mis-sena ta’ wara u Stat 
Membru li għandu emissjonijiet inqas minn 
dak il-limitu jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis 
żejjed ta’ l-emissjonijiet għas-sena ta’ 
wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm ebda raġuni biex jiġu stipulati limiti massimi għat-tnaqqis.  Ħafna Stati Membri 
għandhom il-potenzjal u/jew l-inċentivi politiċi biex jinvestu f’ekonomija ta' enerġija bla 
karbonju.

Emenda 36
Anni Podimata

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall- (9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-

Adlib Express Watermark



AM\732191MT.doc 15/73 PE409.501v01-00

MT

Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li l-politiki tagħhom dwar l-
akkwist ta’ dawn il-krediti jtejbu l-firxa 
ġeografika ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq 
ta' ftehim internazzjonali fil-ġejjieni dwar 
it-tibdil fil-klima.

Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom 
jimpenjaw ruħhom għal sforzi sabiex 
jittaffew l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u 
għaldaqstant għandhom jiżguraw li mill-
inqas 50% ta’ dawn il-krediti jinxtraw 
minn Pajjiżi l-Inqas Żviluppati (LDCs) u 
mill-Istati Gżejjer Żgħar li qed jiżviluppaw 
(SIDS), sabiex itejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-klima se tagħmel ħsara preċiżament lil dawk il-pajjiżi u popli li huma l-inqas 
responsabbli mill-ikkawżar tagħha, u l-inqas imħejjija biex jitrattaw il-konsegwenzi tagħha, 
bħal-LCDs u l-SIDS. Il-pajjiżi industrijalizzati, fosthom l-UE, għandhom ir-responsabilità 
attwali u storika, kif ukoll il-mezzi finanzjarji u teknoloġiċi, li jieħdu azzjoni effettiva biex 
jindirizzaw il-bidla fil-klima.

Emenda 37
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
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partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ 
dawn il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima.

partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li mill-inqas 50% ta’ dawn il-krediti 
jinxtraw mill-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati 
(LDCs) sabiex itejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. Il-proġetti kollha f’pajjiżi terzi 
għandhom jiggarantixxu t-trasferiment 
ta’ teknoloġiji ġodda u mingħajr 
karbonju, u għandhom jikkonformaw ma’ 
kriterji ta’ livell għoli ta’ kwalità li 
jiggarantixxu l-addizzjonalità u l-integrità 
ambjentali tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwota għall-ammont ta’ krediti għal proġetti ta’ CDM fl-LDCs hi metodu tajba sabiex ikun 
żgurat l-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu koperti b’mod aktar wiesa’ u ekwi mis-CDM.  L-
LDCs m’għandhomx biżżejjed proġetti ta’ CDM, u huma l-aktar vulnerabbli jew għandhom l-
inqas kapaċità li jadattaw ruħhom għall-bidla fil-klima.

Studji riċenti jindikaw li sa 40% tal-proġetti attwali ta’ CDM mhumiex addizzjonali, u kienu 
se jsiru xorta. Xi kultant l-integrità ambjentali u l-kontribut għall-iżvilupp sostenibbli huma 
dubjużi. Għaldaqstant il-proġetti jridu jikkonformaw ma’ standards li jiżguraw l-
addizzjonalità / il-kwalità.
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Emenda 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ 
dawn il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima.

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-intrapriżi kollha fl-Unjoni li 
qed jaħdmu fuq proġetti għal tnaqqis fl-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra f’pajjiżi 
terzi jirrispettaw ukoll il-kriterji ta’ 
ħarsien ambjentali, benessri soċjali u l-
promozzjoni ta’ valuri Ewropej. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-politiki 
tagħhom dwar l-akkwist ta’ dawn il-krediti 
jtejbu l-firxa ġeografika ġusta tal-proġetti u 
jtejbu l-ilħiq ta' ftehim internazzjonali fil-
ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima.

Or. ro

Emenda 39

Nikolaos Vakalis

Proposta għal deċiżjoni

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
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impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ 
dawn il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima.

impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ 
dawn il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima u li l-krediti jissodisfaw mhux biss 
kriterji stretti ambjentali u soċjali, iżda 
wkoll il-kriterji ta’ addizzjonalità 
konformi mar-rekwiżiti internazzonali tal-
kwalità bħall-‘Gold Standard’. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun żgurat li l-kumpens ikun addizzjonali u ‘ġenwin’, filwaqt li jiżgura li l-użu tal-
krediti fil-fatt jagħti kontribut għal tnaqqis fl-emissjonijiet lokali, filwaqt li fl-istess ħin 
jagħmilha possibbli għall-Istati Membri li jibqa’ jkollhom ċerta flessibilità fl-isforzi tagħhom 
biex jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali ta' l-UE.

Emenda 40
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġu bbilanċjati d-differenzi fl-
ispejjeż għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet li 
jiffaċċjaw Stati Membri differenti billi 
tkun permessa aktar flessibiltà ġeografika 
u, fl-istess ħin, biex titjieb l-effiċjenza 
ġenerali fl-ispejjeż ta' l-impenji totali tal-
Komunità, Stat Membru għandu jkun 
jista' jittrasferixxi parti mill-emissjonijiet 

Adlib Express Watermark



AM\732191MT.doc 19/73 PE409.501v01-00

MT

ta' gassijiet serra allokati lilu lil Stat 
Membru ieħor. Trasferimenti bħal dawn 
ikunu rregolati permezz ta’ ftehima 
bilaterali u t-trasparenza tkun żgurata 
permezz ta' notifika lill-Kummissjoni u r-
reġistrazzjoni ta’ trasferiment bħal dan 
fir-reġistri taż-żewġ Stati Membri involuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta żżid l-effiċjenza mil-lat ta’ spejjeż sabiex tinkiseb il-mira ta’ l-UE filwaqt li 
tirrikonoxxi l-ħtieġa għal tnaqqis domestiku fi ħdan l-UE u tiżgura li l-ispejjeż diverġenti ta’ 
tnaqqis bejn l-Istati Membri ikunu aktar ugwali.

Emenda 41
Miloslav Ransdorf

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
ikunu kapaċi jużaw il-krediti tat-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jsir 
matul il-perjodu 2008-2012 u li jirriżultaw 
minn tipi ta’ proġetti li jkunu aċċettati mill-
Istati Membri kollha matul dak il-perjodu. 
L-Istati Membru għandhom ikunu kapaċi 
wkoll jużaw dawn il-krediti għat-tnaqqis li 
jsir wara il-perjodu 2008-2012 u li 
jirriżultaw minn proġetti reġistrati u 
implimentati matul il-perjodu 2008-2012
u li jirriżultaw mit-tipi ta' proġetti 
(‘kategoriji tal-proġetti’) aċċettati mill-
Istati Membri kollha matul dak il-perjodu.

(10) Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
ikunu kapaċi jużaw il-krediti tat-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jsir 
matul il-perjodu 2008-2012 u li jirriżultaw 
minn tipi ta’ proġetti li jkunu aċċettati 
kwalunkwe Stat Membru matul dak il-
perjodu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaċi jużaw il-krediti 
tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra li jsir matul il-perjodu 2008-2012 u li 
jirriżultaw minn tipi ta’ proġetti li jkunu 
aċċettati kwalunkwe Stat Membru matul 
dak il-perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux relevanti għall-bidla fil-klima jekk l-azzjoni dwar il-klima tittiħidx fi ħdan l-UE jew le.  
L-azzjoni dwar il-klima hi sfida u responsabilità dinjija. Għaldaqstant il-pajjiżi, is-setturi u l-
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gassijiet serra għandhom ikunu integrati f’sistema waħda ta’ azzjoni dwar il-klima – kemm 
jista’ jkun – anke jekk ma tinstab ebda soluzzjoni ideali. Dan ikollu l-effett li jtaffi s-CO2 / 
prezzijiet ta’ l-elettriku, u b’hekk tgawdi l-kompetittività ta’ l-industrija. 

Emenda 42
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
ikunu kapaċi jużaw il-krediti tat-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jsir 
matul il-perjodu 2008-2012 u li jirriżultaw 
minn tipi ta’ proġetti li jkunu aċċettati mill-
Istati Membri kollha matul dak il-perjodu. 
L-Istati Membru għandhom ikunu kapaċi 
wkoll jużaw dawn il-krediti għat-tnaqqis li 
jsir wara il-perjodu 2008-2012 u li 
jirriżultaw minn proġetti reġistrati u 
implimentati matul il-perjodu 2008-2012 u 
li jirriżultaw mit-tipi ta' proġetti (‘kategoriji 
tal-proġetti’) aċċettati mill-Istati Membri 
kollha matul dak il-perjodu.

(10) Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
ikunu kapaċi jużaw il-krediti tat-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jkunu 
nħarġu għal tnaqqis li jkun sar matul il-
perjodu 2008-2012 u li jirriżultaw minn 
tipi ta’ proġetti ta’ enerġija rinnovabbli u 
ta’ effiċjenza min-naħa tad-domanda, 
minbarra proġetti kbar ta’ l-użu tal-
qawwa ta' l-ilma, li kienu aċċettati mill-
Istati Membri kollha matul dak il-perjodu. 
L-Istati Membru għandhom ikunu kapaċi 
wkoll jużaw il-krediti tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra li jkunu saru 
wara il-perjodu 2008-2012 u li jirriżultaw 
minn proġetti li kienu reġistrati u 
implimentati matul il-perjodu 2008-2012 u 
li jirriżultaw mit-tipi ta' proġetti ta’ 
enerġija rinnovabbli u ta’ effiċjenza min-
naħa tad-domanda (‘kategoriji tal-
proġetti’) minbarra proġetti kbar ta’ l-użu 
tal-qawwa ta’ l-ilma li kienu aċċettati mill-
Istati Membri kollha matul dak il-perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonsistenti li jkunu permessi “offsets” fis-setturi industrijali li għandhom tendenza li 
jirrilokaw l-emissjonijiet tal-karbonju. Il-fatt li jkunu magħrufa l-krediti mill-investimenti tas-
CDM f'dawn is-setturi jista' de facto jfisser inċentivi finanzjarji li jippromwovu r-rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju.

Adlib Express Watermark



AM\732191MT.doc 21/73 PE409.501v01-00

MT

Emenda 43
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ftit li xejn mill-proġetti tal-
mekkaniżmu ta’ l-iżvilupp nadif (CDM) 
ġew implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas 
Żviluppati (LDCs). Billi l-Komunità 
tappoġġa l-firxa ġusta tal-proġetti CDM, 
inkluża l-Alleanza Globali dwar it-Tibdil 
fil-Klima tal-Kummissjoni, huwa xieraq li 
tingħata ċertezza dwar l-aċċettazzjoni ta’ 
krediti minn proġetti li jibdew wara l-
perjodu 2008 sa 2012 fl-LDCs, għat-tipi ta’ 
proġetti li kienu aċċettati mill-Istati 
Membri kollha matul il-perjodu 2008 sa 
2012. Dik l-aċċettazzjoni għandha tkompli 
sa l-2020 jew sa l-ilħiq ta' ftehim mal-
Komunità, ikun liema jkun li jiġi l-ewwel.

(11) Ftit li xejn mill-proġetti tal-
mekkaniżmu ta’ l-iżvilupp nadif (CDM) 
ġew implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas 
Żviluppati (LDCs). Billi l-Komunità 
tappoġġa it-tqassim ġust tal-proġetti CDM, 
inkluża l-Alleanza Globali dwar il-Bidla 
fil-Klima tal-Kummissjoni, huwa xieraq li 
tingħata ċertezza dwar l-aċċettazzjoni ta’ 
krediti minn proġetti li jibdew wara l-
perjodu 2008 sa 2012 fl-LDCs, għat-tipi ta’ 
proġetti ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ 
effiċjenza min-naħa tad-domanda, 
minbarra proġetti kbar ta’ l-użu tal-
qawwa ta’ l-ilma li kienu aċċettati mill-
Istati Membri kollha matul il-perjodu 2008 
sa 2012. Dik l-aċċettazzjoni għandha 
tkompli sa l-2020 jew sa l-ilħiq ta' ftehim 
mal-Komunità, ikun liema jkun li jiġi l-
ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonsistenti li jkunu permessi “offsets” fis-setturi industrijali li għandhom tendenza li 
jirrilokaw l-emissjonijiet tal-karbonju. Il-fatt li jkunu magħrufa l-krediti mill-investimenti tas-
CDM f'dawn is-setturi jista' de facto jfisser inċentivi finanzjarji li jippromwovu r-rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju.
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Emenda 44
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex ikun hemm aktar flessibbiltà 
u biex ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw 
krediti addizzjonali mill-proġetti permezz 
ta’ ftehimiet konklużi mill-Komunità ma' 
pajjiżi terzi. Mingħajr ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil 
fil-klima li jiddetermina l-ammont allokat 
għall-pajjiżi żviluppati, proġetti ta’ 
Implimentazzjoni Konġunta (JI) ma 
jistgħux jitkomplew wara l-2012. 
Madankollu, il-krediti tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra li 
jirriżultaw minn proġetti bħal dawn 
għandhom ikomplu jkunu rikonoxxuti 
permezz ta' ftehimiet ma' pajjiżi terzi.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ offsets JI għandu jkun kundizzjonali għal ftehim internazzjonali komprensiv post-
2012. Jekk tintwera rieda li jiġu konklużi ftehimiet bilaterali li jinvolvu l-finanzjament għall-
proġetti anke f’każ ta’ dewmien fil-proċess immexxi mill-UNFCCC, dan jista' jxekkel l-għan li 
jintlaħaq il-ftehim.

Emenda 45
Miloslav Ransdorf

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-

imħassra
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iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara 
l-2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif 
ukoll iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fi ħdan il-Komunità, u 
b’hekk iktar implimentazzjoni ta’ l-
għanijiet Komunitarji dwar l-enerġija 
rinnovabbli, is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-
innovazzjoni u l-kompetittività, huwa 
propost li l-użu annwali mill-Istati 
Membri tal-krediti mill-proġetti ta’ 
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fil-pajjiżi terzi, għandu jkun limitat 
għal 3 % ta’ l-emissjonijiet ta’ kull Stat 
Membru minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005, sakemm 
jintlaħaq ftehim internazzjonali ġdid dwar 
it-tibdil fil-klima. Dan l-ammont huwa 
daqs terz mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-
Istati Membri għandhom jitħallew 
jittrasferixxu l-parti mhux użata ta’ dan l-
ammont għal Stati Membri oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux relevanti għall-bidla fil-klima jekk l-azzjoni dwar il-klima tittiħidx fi ħdan l-UE jew le.  
L-azzjoni dwar il-klima hi sfida u responsabilità dinjija. Għaldaqstant il-pajjiżi, is-setturi u l-
gassijiet serra għandhom ikunu integrati f’sistema waħda ta’ azzjoni dwar il-klima – kemm 
jista’ jkun – anke jekk ma tinstab ebda soluzzjoni ideali. Dan ikollu l-effett li jtaffi s-CO2 / 
prezzijiet ta’ l-elettriku, u b’hekk tgawdi l-kompetittività ta’ l-industrija.

Emenda 46
Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
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serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-
kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi, għandu jkun 
limitat għal 3 % ta’ l-emissjonijiet ta’ kull 
Stat Membru minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005, sakemm 
jintlaħaq ftehim internazzjonali ġdid dwar 
it-tibdil fil-klima. Dan l-ammont huwa 
daqs terz mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-
Istati Membri għandhom jitħallew 
jittrasferixxu l-parti mhux użata ta’ dan l-
ammont għal Stati Membri oħra.

serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-
kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi, għandu jkun 
limitat għal 10% ta’ l-emissjonijiet ta’ kull 
Stat Membru minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE fl-1990, sakemm 
jintlaħaq ftehim internazzjonali ġdid dwar 
it-tibdil fil-klima. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jittrasferixxu l-parti 
mhux użata ta’ dan l-ammont għal Stati
Membri oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-1990 għandha tkun is-sena ta’ referenza, għax xi Stati Membri għamlu sforzi konsiderevoli 
ta’ tnaqqis bejn l-1990 u l-2005. L-Istati Membri jeħtieġu aktar flessibilità fit-twettiq ta’ l-
obbligi tagħhom.  Għaldaqstant, 10% jinħass aktar adegwat minn 3%, minħabba li l-post fejn 
ikun sar it-tfaddil mhux relevanti fil-każ tal-klima. Madankollu, huwa kruċjali għall-
investituri.

Emenda 47
Anni Podimata

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, l-
effiċjenza ta’ l-enerġija,is-sigurtà ta’ l-
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kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi, għandu jkun 
limitat għal 3 % ta’ l-emissjonijiet ta’ kull 
Stat Membru minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005, sakemm 
jintlaħaq ftehim internazzjonali ġdid dwar 
it-tibdil fil-klima. Dan l-ammont huwa 
daqs terz mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-
Istati Membri għandhom jitħallew 
jittrasferixxu l-parti mhux użata ta’ dan l-
ammont għal Stati Membri oħra.

enerġija, l-innovazzjoni u l-kompetittività, 
huwa propost li l-użu annwali mill-Istati 
Membri tal-krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
pajjiżi terzi, għandu jkun limitat għal 3 % 
ta’ l-emissjonijiet ta’ kull Stat Membru 
minn sorsi mhux inklużi fid-Direttiva 
2003/87/KE fl-2005, sakemm jintlaħaq 
ftehim internazzjonali ġdid dwar it-tibdil 
fil-klima. Dan l-ammont huwa daqs terz 
mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-Istati 
Membri għandhom jitħallew jittrasferixxu 
l-parti mhux użata ta’ dan l-ammont lil 
Stati Membri oħra, bil-kundizzjoni li mill-
inqas 50% ta' dawn il-proġetti jiġu 
implimentati fl-LDCs u fl-SIDS.

Or. en

Emenda 48
Miloslav Ransdorf

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) La jintlaħaq ftehim internazzjonali 
fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima, l-Istati 
Membri għandhom jaċċettaw biss krediti 
ta’ tnaqqis ta’ emissjoni mill-pajjiżi li 
jkunu rratifikaw dak il-ftehim u soġġett 
għal approċċ komuni.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux relevanti għall-bidla fil-klima jekk l-azzjoni dwar il-klima tittiħidx fi ħdan l-UE jew le.  
L-azzjoni dwar il-klima hi sfida u responsabilità dinjija. Għaldaqstant il-pajjiżi, is-setturi u l-
gassijiet serra għandhom ikunu integrati f’sistema waħda ta’ azzjoni dwar il-klima – kemm 
jista’ jkun – anke jekk ma tinstab ebda soluzzjoni ideali. Dan ikollu l-effett li jtaffi s-CO2 /
prezzijiet ta’ l-elettriku, u b’hekk tgawdi l-kompetittività ta’ l-industrija.
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Emenda 49
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-progress li jsir fl-implimentazzjoni 
ta’ l-impenji taħt din id-Deċiżjoni 
għandhom ikunu valutati kull sena abbażi 
ta' rapporti sottomessi taħt id-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 280/2004/KE tal-11 ta’ Frar 2004 li 
tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-
monitoraġġ [ta’] l-emissjonijiet ta’ gass 
serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat 
il-Protokoll ta’ Kyoto. Kull sentejn 
għandha ssir valutazzjoni dwar il-progress 
previst u għandha ssir evalwazzjoni 
kompluta ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fl-2016.

(15) Il-progress li jsir fl-implimentazzjoni 
ta’ l-impenji taħt din id-Deċiżjoni 
għandhom ikunu valutati kull sena abbażi 
ta' rapporti sottomessi taħt id-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 280/2004/KE tal-11 ta’ Frar 2004 li 
tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-
monitoraġġ [ta’] l-emissjonijiet ta’ gass 
serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat 
il-Protokoll ta’ Kyoto. Kull sentejn 
għandha ssir valutazzjoni dwar il-progress 
previst u għandha ssir evalwazzjoni 
kompluta ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fl-2016. Il-valutazzjoni għandha 
tinkludi wkoll evalwazzjoni tal-proġetti 
CDM irreġistrati u/jew implimentati mill-
Istati Membri, sabiex ikun verifikat jekk 
humiex konformi mal-kriterji tal-kwalità 
msemmija f’din id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-UE tissorvelja wkoll jekk il-kriterji tal-kwalità għall-proġetti ta’ CDM 
proposti f’din id-Deċiżjoni ikunux qed jiġu rispettati u segwiti mill-Istati Membri.  Il-
konformità ma’ dawn l-istandards iwassal għal proġetti ta’ CDM b’aktar kwalità.

Emenda 50
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-progress li jsir fl-implimentazzjoni 
ta’ l-impenji taħt din id-Deċiżjoni 

(15) Il-progress li jsir fl-implimentazzjoni 
ta’ l-impenji taħt din id-Deċiżjoni 
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għandhom ikunu valutati kull sena abbażi 
ta' rapporti sottomessi taħt id-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 280/2004/KE tal-11 ta’ Frar 2004 li 
tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-
monitoraġġ [ta’] l-emissjonijiet ta’ gass 
serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat 
il-Protokoll ta’ Kyoto. Kull sentejn 
għandha ssir valutazzjoni dwar il-progress 
previst u għandha ssir evalwazzjoni 
kompluta ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fl-2016.

għandhom ikunu valutati kull sena abbażi 
ta' rapporti sottomessi taħt id-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 280/2004/KE tal-11 ta’ Frar 2004 li 
tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-
monitoraġġ [ta’] l-emissjonijiet ta’ gass 
serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat 
il-Protokoll ta’ Kyoto. Dawn ir-rapporti 
għandhom jinkludu projezzjonijiet dwar 
it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-miżuri ppjanati 
fis-setturi ewlenin kollha biex jintlaħqu l-
miri ta’ tnaqqis għall-2050. Kull sentejn 
għandha ssir valutazzjoni dwar il-progress 
previst u għandha ssir evalwazzjoni 
kompluta ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fl-2016. Bħala parti minn din il-
valutazzjoni bijennali, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni u rapport 
dwar il-progress li jkun sar fl-iżgurar li l-
politiki differenti tal-Komunità 
(pereżempju fil-qasam ta' l-agrikoltura, l-
istandards tal-prodotti, il-politiki 
strutturali, ir-riċerka) jikkontribwixxu 
għall-isforz tat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra.

Or. en

Emenda 51
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata biex 
ikun onorat l-impenn tal-Komunità għat-
tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet serra 
stabbilit f’dak il-ftehim, billi jitqies il-
prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata biex 
ikun onorat l-impenn tal-Komunità għat-
tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet serra 
stabbilit f’dak il-ftehim, billi titqies il-bidla 
fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra bejn is-
sena stipulata għall-Istati membri mil-
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sostenibbli madwar il-Komunità. L-
ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
pajjiżi terzi li kull Stat Membru jista’ juża 
għandu jiżdied sa nofs l-isforz addizzjonali 
ta’ tnaqqis minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE.

Protokoll ta’ Kyoto u t-tmiem ta’ l-ewwel 
perjodu ta’ kontabilità, il-prinċipju tas-
solidarjetà, il-ħtieġa għal tkabbir 
ekonomiku sostenibbli madwar il-
Komunità u l-prinċipju ta’ 
responsabilitajiet komuni iżda divrenzjati.
L-ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
fil-pajjiżi terzi li kull Stat Membru jista’ 
juża għandu jiżdied sa nofs l-isforz 
addizzjonali ta’ tnaqqis minn sorsi mhux 
koperti bid-Direttiva 2003/87/KE.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli interni ta’ l-UE iridu jirriflettu wkoll il-prinċipji u l-impenji bażiċi tal-
parteċipazzjoni tagħhom fil-Proċess ta’ Kyoto.  Ir-riżultati miksuba s’issa mill-Istati Membri 
jridu jitqiesu fil-ħolqien ta' miri ġejjiena sabiex il-politika tal-klima tal-UE tibqa’ kredibbli.

Emenda 52
Nikolaos Vakalis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata 
biex ikun onorat l-impenn tal-Komunità 
għat-tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet 
serra stabbilit f’dak il-ftehim, billi jitqies il-
prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli madwar il-Komunità. L-
ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
pajjiżi terzi li kull Stat Membru jista’ juża 
għandu jiżdied sa nofs l-isforz 
addizzjonali ta’ tnaqqis minn sorsi mhux 
koperti bid-Direttiva 2003/87/KE.

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
aġġustament tal-limiti dwar l-emissjonijiet 
għall-Istati Membri biex  ikun onorat l-
impenn tal-Komunità għat-tnaqqis ta’ l-
emissjoniet tal-gassijiet serra stabbilit f’dak 
il-ftehim, billi jitqies il-prinċipju tas-
solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-ħtieġa 
għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità. Il-proposta għandha 
tispeċifika l-ammont ta’ krediti mill-
proġetti tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi li kull Stat 
Membru jista’ juża.  
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Or. el

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament tal-limiti ta’ l-emissjonijiet ta’ l-Istati Membri m’għandux ikun awtomatiku 
f’każ li jkun konkluż ftehim internazzjonali, u b’hekk ikun żgur li ġew meqjusa d-
dispożizzjonijiet tiegħu.

Emenda 53
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex tkun żgurata l-effikaċja 
tagħha, din id-Deċiżjoni għandha 
tipprovdi għal mekkaniżmu li bih Stat 
Membru li jkun qabeż il-mira annwali 
tiegħu ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
jkun suġġett għal piena li tkun daqs dik 
applikabbli għall-istallazzjonijiet skond 
id-Direttiva 2003/87/KE u ammont 
ekwivalenti korrispondenti ta’ CO2 jiġi 
mnaqqas mill-irkant sussegwenti ta’ kwoti 
skond dik id-Direttiva. Kull dħul minn 
pieni bħal dawn għandu jmur ġo fond 
Komunitarju ddedikat għall-finanzjament 
ta' miżuri biex tittaffa l-bidla fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond is-sistema ta’ negozju fl-emissjonijiet, kumpaniji li jonqsu milli jikkonformaw jeħtieġ 
iħallsu multa kif ukoll jagħtu lura l-allokazzjonijiet (mixtrija mis-suq jew mill-irkant ta’ l-ETS 
sakemm ma jibqgħalhomx allokazzjoni ħielsa). Din il-proposta toħloq sistema ġdida ta’ 
konformià għall-emissjonijiet tal-Gvernijiet skond din l-Deċiżjoni.
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Emenda 54
Nikolaos Vakalis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu adottati l-miżuri 
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Deċiżjoni skond id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 
li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti 
fuq il-Kummissjoni. B’mod partikolari, is-
setgħa għandha tkun konferita fuq il-
Kummissjoni biex tadotta, wara l-iffirmar 
ta’ ftehim internazzjonali, miżuri għall-
aġġustament tal-limiti ta’ emissjonijiet ta' 
l-Istati Membri, kif ukoll miżuri għall-użu 
ta' tipi addizzjonali ta’ krediti ta’ proġetti 
skond dak il-ftehim, u biex tadotta wkoll l-
miżuri neċessarji biex ikunu sorveljati t-
tranżazzjonijiet skond din id-Deċiżjoni. 
Peress li dawk il-miżuri għandhom ambitu 
ġenerali u ġew mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Deċiżjoni kif ukoll biex jissupplementaw 
din id-Deċiżjoni biż-żieda jew modifika ta' 
elementi ġodda mhux essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju kif provduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(19) Għandhom jiġu adottati l-miżuri 
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Deċiżjoni skond id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 
li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti 
fuq il-Kummissjoni. B’mod partikolari, is-
setgħa għandha tkun konferita fuq il-
Kummissjoni biex ikunu sorveljati t-
tranżazzjonijiet skond din id-Deċiżjoni. 
Peress li dawk il-miżuri għandhom ambitu 
ġenerali u ġew mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Deċiżjoni kif ukoll biex jissupplementaw 
din id-Deċiżjoni biż-żieda jew modifika ta' 
elementi ġodda mhux essenzjali, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju kif provduta fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament tal-limiti ta’ l-emissjonijiet ta’ l-Istati Membri mgħandux ikun awtomatiku 
f’każ li jkun konkluż ftehim internazzjonali, u b’hekk ikun żgur li ġew meqjusa d-
dispożizzjonijiet tiegħu.
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Emenda 55
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020 
għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn 
sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE u l-evalwazzjoni 
tiegħu.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020 
għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn 
sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE u l-evalwazzjoni 
tiegħu. L-emissjonijiet mit-trasport 
marittimu internazzjonali huma koperti 
sakemm u meta jiddaħħlu fi ħdan l-
ambitu tad-Direttiva 2003/87/KE jew 
kwalunkwe strument legali Komunitarju 
ieħor biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mit-trasport marittimu 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 56
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020 
għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn 
sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE u l-evalwazzjoni 
tiegħu. 

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020 u l-
evalwazzjoni tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sustanza ta’ l-artiklu ma nbidlitx; tneħħiet ir-referenza għall-limitazzjoni ta’ non-ETS.

Emenda 57
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għan ta' din id-Deċiżjoni, għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet kif stipulati fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/87/KE.

Għall-għan ta' din id-Deċiżjoni, għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet relevanti kif 
stipulati fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-dijossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-dijossidu tal-
karbonju, kif determinati skond id-
Direttiva 2003/87/EC.

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-diossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-diossidu tal-karbonju, 
kif determinati skond il-metodoloġiji 
għall-kalkolu tal-emissjonijiet minn sorsi 
u minn ħażniet irregolati mill-Protokoll t’ 
Kyoto.

Or. en

Emenda 58
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għan ta' din id-Deċiżjoni, għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet kif stipulati fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/87/KE.

Għall-għan ta' din id-Deċiżjoni, għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet kif stipulati fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/87/KE.

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
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tad-dijossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-dijossidu tal-
karbonju, kif determinati skond id-
Direttiva 2003/87/EC.

tad-dijossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6), espressi f’termini ta’ 
ekwivalenza mad-dijossidu tal-karbonju.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva msemmija ma tkoprix setturi importanti responsabbli għall-parti l-kbira ta’ l-
emissjonijiet nazzjonali. Minħabba li dan l-abbozz ta’ strument ma jelenkax dak li għandhom 
jagħmlu s-setturi individwali u għandu l-għan li jnaqqas emissjonijiet mhux maħsuba fil-
leġiżlazzjoni msemmija, mhemm ebda raġuni sabiex jiġu definiti s-sorsi.

Emenda 59
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għan ta' din id-Deċiżjoni, għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet kif stipulati fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/87/KE.

Għall-għan ta' din id-Deċiżjoni, għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet relevanti kif 
stipulati fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. ro
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Emenda 60
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Komunità Ewropea, sa l-2020, 
għandha tillimita l-emissjonijiet tagħha 
ta’ gassijiet serra b’talanqas 30% meta 
mqabbla mal-livelli ta' l-1990.
Għall-iskopijiet ta’ din id-Deċiżjoni, l-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn sorsi 
mhux koperti skond id-Direttiva 
2003/87/KE għandhom jitnaqqsu skond 
dan. 
Il-limiti u l-ammonti korrispondenti ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra f’tunnellati 
ta’ ekwivalenti ta’ CO2 għal kull Stat 
Membru għal sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE, għandhom ikunu 
kkalkulati mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Panel Internazzjonali dwar il-Bidla fil-Klima qal b’mod ċar li l-pajjiżi industrijalizzati 
għandhom inaqqsu l-emissjonijiet domestiċi tagħhom b’mill-inqas 25%-40% sabiex jipprovdu 
ċans tajjeb li jkun evitat tisħin dinji ta’ 2 gradi Celsius.   Din il-firxa ġiet approvata mill-UE 
fin-negozjati ta’ l-UE f’Bali s-sena li għaddiet.

Emenda 61
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
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Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi 
fid-Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra għall-kwantità stabbilita
għal dak l-Istat Membru fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qsim ta’ l-isforzi għandu jkun ibbażat fuq limitu massimu nazzjonali għal emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra mis-sorsi kollha, inklużi s-setturi ta' l-ETS.

Emenda 62
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ 
emissjonijiet, kull Stat Membru għandu, sa 
l-2020, jadatta l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’ammont stabbilit 
għal dak l-Istat Membru, filwaqt li tintuża 
l-1990 bħala sena ta’ referenza.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-1990 hi l-ewwel sena applikabbli għall-ikkalkular tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ CO2 
f’pajjiżi firmatarji tal-Protokoll ta’ Kyoto.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 36/73 AM\732191MT.doc

MT

Emenda 63
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-1990.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-1990 tintuża bħala sena ta’ referenza sabiex tkun żgurata aktar ekwità 
bejn l-Istati Membri, u sabiex jiġu rikonoxxuti l-isforzi tal-passat ta’ xi stati membri li bejn l-
1990 u l-2005 naqqsu l-emissjonijiet b’mod sinjifikanti.  Dan ikun ukoll skond ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew li talbu għal sistema ġdid ta’ qsim ta’ l-isforzi 
sabiex jiġu rikonoxxuti u meqjusa l-kisbiet imgħoddija ta’ l-istati membri. L-1990 tintuża 
bħala s-sena ta' referenza fil-qafas tal-Protokoll ta' Kyoto, kif ukoll mill-UE meta tistipula l-
miri tagħha għat-tnaqqis.

Emenda 64
Anni Podimata

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
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gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE mill-inqas bl-
ammont perċentwal stabbilit għal dak l-
Istati Membru fl-Anness għal din id-
Deċiżjoni skond l-emissjonijiet tiegħu fl-
2005.

Or. en

Emenda 65
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ebda krediti minn proġetti ma 
jistgħu jintużaw għall-implimentazzjoni 
ta’ l-obbligi skond dan l-artikolu, sakemm 
ma jkunx garantit tnaqqis globali ta’ 30% 
fl-emissjonijiet domestiċi Komunitarji ta’ 
gassijiet serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi użu kontinwu tal-mekkaniżmi esterni mtejba jista’ jkun possibbli wara l-konklużjoni tal-
ftehim internazzjonali post-2012, dawn il-krediti m’għandhomx jintużaw biex inaqqsu l-isforzi 
domestiċi meħtieġa ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet mill-UE.

Emenda 66
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet totali tiegħu ta’ gassijiet 
serra fl-2013 minn sorsi mhux koperti 

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li l-
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bid-Direttiva 2003/87/KE ma jaqbżux il-
medja annwali ta’ emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta’ dak l-Istat Membru 
minn dawk is-sorsi matul l-2008, l-2009 u 
l-2010, kif irrappurtat u verifikat skond 
id-Direttiva 2003/87/KE u d-
Deċiżjoni 280/2004/KE.

emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness. Rigward id-definizzjoni 
tal-punt tat-tluq ta' din il-limitazzjoni 
lineari, kull Stat Membru jista' jagħżel 
bejn iż-żewġ għażliet li ġejjin:

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness.

- jew il-mira definita għal dak l-Istat 
Membru fil-Protokoll ta’ Kyoto; jew

- l-emissjonijiet annwali medji ta’ gassijiet 
serra ta’ dak l-Istat Membru waqt is-snin 
2008, 2009 u, kif irrapurtati u verifikati 
skond id-Deċiżjoni 280/2004/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanza taż-żewġ subparagrafi ma nbidlitx, iżda tneħħew ir-referenzi għal-limitazzjoni 
tan-non-ETS. Il-limitazzjoni lineari tkun imsejsa fuq l-impenji ta’ Kyoto bħala punt tat-tluq. 
Madankollu, billi l-użu tal-krediti tal-mekkaniżmu flessibbli sabiex jiġu ssodisfati l-impenji ta’ 
Kyoto x’aktarx li jinbidel fil-perjodu ta’ wara Kyoto, jiġifieri wara l-2012, jeħtieġ li tinżamm 
il-possibiltà li tintgħażel il-medja tas-snin 2008-2010.

Emenda 67
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet totali tiegħu ta’ gassijiet serra 
fl-2013 minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE ma jaqbżux il-medja 
annwali ta’ emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ dak l-Istat Membru minn dawk is-sorsi 
matul l-2008, l-2009 u l-2010, kif 

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet totali tiegħu ta’ gassijiet serra 
fl-2013 minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE ma jaqbżux il-medja 
annwali ta’ emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ dak l-Istat Membru minn dawk is-sorsi 
matul l-2008, l-2009 u l-2010, kif 
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irrappurtat u verifikat skond id-
Direttiva 2003/87/KE u d-
Deċiżjoni 280/2004/KE.

irrappurtat u verifikat skond id-
Direttiva 2003/87/KE u rrappurtat skond 
id-Deċiżjoni 280/2004/KE.

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness.

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
biex ikun żgurat li dawk l-emissjonijiet ma 
jaqbżux il-livell massimu għal dak l-Istat 
Membru fl-2020, kif spjegat fl-Anness.

Or. en

Emenda 68
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet totali tiegħu ta’ gassijiet serra 
fl-2013 minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE ma jaqbżux il-medja 
annwali ta’ emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ dak l-Istat Membru minn dawk is-sorsi 
matul l-2008, l-2009 u l-2010, kif 
irrappurtat u verifikat skond id-
Direttiva 2003/87/KE u d-
Deċiżjoni 280/2004/KE. 

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet totali tiegħu ta’ gassijiet serra 
fl-2013 minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE ma jaqbżux il-medja 
annwali ta’ emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ dak l-Istat Membru minn dawk is-sorsi 
matul l-2008, l-2009 u l-2010, kif 
irrappurtat u verifikat skond id-
Direttiva 2003/87/KE u kif hu ddikjarat 
skond id-Deċiżjoni 280/2004/KE. 

Or. ro

Emenda 69
Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, imħassar
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kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra b’mod lineari biex ikun żgurat li 
dawk l-emissjonijiet ma jaqbżux il-livell 
massimu għal dak l-Istat Membru fl-2020, 
kif spjegat fl-Anness.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis lineari ma jqisx l-imbuttaturi jew l-iżviluppi teknoloġiċi, li ma jipproċedux b’mod 
lineari. Barra minn hekk, japplika l-prinċipju tas-sussidjarjetà. L-obbjettiv irid ikun il-fattur 
deċiżiv.

Emenda 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-
Artikolu 4, kull Stat Membru 
għandu jillimita kull sena dawk l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li 
dawk l-emissjonijiet ma jaqbżux 
il-livell massimu għal dak l-Istat 
Membru fl-2020, kif spjegat fl-
Anness.

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-
Artikolu 4, kull Stat Membru 
għandu jillimita kull sena dawk l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra 
biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell 
massimu għal dak l-Istat Membru 
fl-2020, kif spjegat fl-Anness.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

 Sabiex jonqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, jeħtieġ isir investiment f’teknoloġiji effiċjenti 
fl-enerġija u li ma jniġġsux: l-Istati Membri kollha għandu jkollhom l-opportunità li jużaw 
dan it-tip ta’ teknoloġiji fuq il-bażi ta’ pjan ta’ investiment b’indikaturi li jistgħu jitkejlu u 
mudell mhux lineari li fl-aħħar tal-perjodu ta' investiment, jista' jikseb l-istess livell ta' 
emissjonijiet bħall-mudell lineari propost mill-Kummissjoni.  
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Emenda 71
Alyn Smith

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skond il-paragrafu ta’ 
implimentazzjoni 2, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-limitazzjoni ta’ l-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra tagħhom 
tqis il-limitazzjonijiet speċifiċi ta’ territorji 
li għandhom ostakoli ġeografiċi u 
demografiċi permamenti u severi.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qsim tal-piżijiet għandu jirrifletti l-għanijiet Komunitarji għall-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali.

Emenda 72
Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 5% tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara jew 
jittrasferixxihom lil Stat Membru ieħor, li 
jista' juża l-kwantità trasferita sabiex 
jilħaq il-limitu ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra tiegħu għas-sena li matulha 
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jkun iġġenerat l-eċċess fit-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni korrispondenti ta’ l-emendi għall-premessi.

Emenda 73
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 1% tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal diversi Stati Membri trasferiment ta’ 2% jirrappreżenta parti ewlenija mill-obbligu 
tagħhom ta’ tnaqqis, u għalhekk jipperikola tnaqqis lineari veru. Jekk minflok jintuża 1% 
bħala l-kwantità massima, ikun hemm ċertezza akbar li fil-fatt l-emissjonijiet ta’ l-Istati 
Membri se jibdew jonqsu.
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Emenda 74
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-emissjonijiet ta’ Stat membru 
jkunu ogħla mil-limitu stipulat fil-
paragrafu 2, dan l-Istat Membru jridu 
jikkumpensa għal dan in-nuqqas fis-sena 
ta’ wara billi jimmultiplika l-eċċess ta’ 
emissjonijiet tas-sena ta’ qabel bil-fattur 
tat-tnaqqis klimatiku addizzjonali 
obbligatorju ta’ 1.3. Jekk l-emissjonijiet 
ta’ Stat Membru jkunu inqas mil-limitu 
fil-paragrafu 2, jista’ jittrasferixxi t-
tnaqqis żejjed ta’ l-emissjonijiet għas-sena 
ta' wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li dak li jgħodd verament fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima huwa l-ammont totali ta’ 
tnaqqis ta’ emissjonijiet, il-multi waħedhom m’humiex biżżejjed. Il-Kummissjoni għandha 
tapplika l-istess fattur ta’ restawrazzjoni ta’ 1.3, li jintuża wkoll fil-mekkaniżmu ta’ 
konformità tal-Protokoll ta’ Kyoto. 

Emenda 75
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Paragrafu 3a (ġdid).
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għall-perjodu 2008-2012, skond il-
Protokoll ta’ Kyoto jew, jekk ikun hemm 
dewmien fl-iffirmar ta’ konvenzjoni 
internazzjonali ġdida dwar il-bidla fil-
klima, sakemm din il-konvenzjoni ġdida 
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tidħol fis-seħħ, it-tnaqqis fl-emissjonijiet 
miksub bħala riżultat ta’ l-attivitajiet tal-
proġetti, kif stipulat fl-Artikolu 17 tal-
Protokoll ta’ Kyoto, u skond l-Artikolu 3 
tal-Protokoll ta’ Kyoto, il-kwoti ttrasferiti 
minn Stat Membru ieħor bħala parti mill-
kwoti annwali ta’ emissjonijiet li ma 
jkunux intużaw, għandhom ikunu 
supplimentati b’miżuri domestiċi meħuda 
mill-Istati Membri.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll ta’ Kyoto jgħid li l-mekkaniżmi ta’ flessibilità għandhom ikunu supplimentari 
għal miżuri nazzjonali kruċjalment importanti. L-ispeċifikar tan-natura supplimentari ta’ 
miżuri ta’ flessibilità fid-Deċiżjoni hu ġġustifikat sabiex jevita sitwazzjonijiet fejn l-Istati 
Membri jista’ jkun li ma jkunux jistgħu jwettqu l-obbligi li jidħlu fis-seħħ sussegwentement. 

Emenda 76
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-emissjonijiet Komunitarji tal-
gassijiet serra minn setturi li m’humiex 
koperti mid-Direttiva 2003/87/KE 
għandhom ikomplu jonqsu kull sena wara 
l-2020, ħaġa li sa l-2050 tkun wasslet għal 
tnaqqis globali ta’ 80% meta mqabbel 
mal-livelli ta’ l-1990, bl-objettiv aħħari li 
jitneħħew għalkollox l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mill-użu tal-fjuwils fossili fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni 
għandha teżamina sa l-2011 jekk huwiex 
xieraq li l-mira Komunitarja ta’ tnaqqis 
tkun iddivrenzjata għal perjodu ulterjuri, 
inkella l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw it-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
annwali tagħhom koperti minn din id-
Deċiżjoni permezz ta’ fattur ta’ tnaqqis 
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uniformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-UE għandha l-għan li tirrispetta l-obbjettiv tagħha ta’ 2 gradi, diġà għandha tkun qed 
tibda tpoġġi l-emissjonijiet tagħha fuq trajettorja b’medda itwal ta’ żmien. Il-Kunsill dwar l-
Ambjent diġà indika li l-emissjonijiet ta’ l-UE għandhom jitnaqqsu b’sa 80% sa l-2050.

Emenda 77
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Sabiex ikun żgurat li jitwettaq ill-
potenzjal li jitnaqqas il-konsum ta’ l-
enerġija fl-UE b’20% sa l-2020, il-mira 
indikattiva tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza Enerġetika: Inwettqu l-
Potenzjal (COM(2006)545 għandha ssir 
obbligatorja għall-Istati Membri. 
Il-Kummissjoni għandha tipproponi 
miżuri għal dan il-għan sa mhux aktar 
tard mill-2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni ta’ l-enerġija hi l-aktar mod effiċjenti għall-ispejjeż sabiex tiġi trattata l-
bidla fil-klima, iżda l-mira ta’ l-effiċjenza stipulata mill-UE hi l-uniku obbjettiv ta’ l-2020 li 
ma jorbotx legalment. Il-kisba tal-potenzjal ta’ l-Ewropa fis-settur trid tkun l-għan primarju 
bħala l-ewwel pass lejn atmosfera stabbli, l-interess ta’ l-ekonomija ta’ l-UE u l-benessri taċ-
ċittadini tagħha. L-uniku mod ta’ kif dan il-fokus jista’ jiġi żgurat hu billi l-mira ta’ l-
effiċjenza enerġetika tinbidel f’obbjettiv li jorbot legalment.
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Emenda 78
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi 
parti mill-allokazzjoni tiegħu ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra permessa 
skond l-Artikolu 3, paragrafi 1 u 2 lil Stat 
Membru ieħor. L-Istat Membri li 
jakkwista l-allokazzjoni  ta’ emissjonijiet 
jista’ jużaha biex jissodisfa l-obbligi 
tiegħu skond l-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 79
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta’ krediti mill-attivitajiet tal-
proġetti.

L-użu ta’ krediti mill-attivitajiet tal-
proġetti u t-trasferiment ta’ l-eċċess tat-
tnaqqis fl-emissjonijiet nazzjonali.

Or. en

Emenda 80
Miloslav Ransdorf

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a sa c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
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Diċembru 2012 minn tipi ta’ proġetti li 
jkunu ġew aċċettati mill-Istati Membri
kollha skond id-Direttiva 2003/87/KE 
matul il-perjodu 2008 sa 2012.

Diċembru 2012 minn tipi ta’ proġetti li 
jkunu ġew aċċettati minn kwalunkwe Stat 
Membru skond id-Direttiva 2003/87/KE 
matul il-perjodu 2008 sa 2012.

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 minn 
proġetti li jkunu reġistrati matul il-
perjodu 2008 sa 2012 li t-tip ta' proġett 
tagħhom ikun aċċettat mill-Istati Membri 
kollha skond id-Direttiva 2003/87/KE 
matul il-perjodu 2008 sa 2012.

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 li t-tip 
ta' proġett tagħhom ikun aċċettat minn 
kwalunkwe Stat Membru skond id-
Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012.

(c) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet li jinkiseb minn proġetti 
implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati 
li t-tip ta’ proġett tagħhom ikun aċċettat 
mill-Istati Membri kollha skond id-
Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012, sakemm dawk il-pajjiżi 
jirratifikaw ftehim mal-Komunità jew sa l-
2016, ikun liema jkun li jiġi l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux relevanti għall-bidla fil-klima jekk l-azzjoni dwar il-klima tittiħidx fi ħdan l-UE jew le.  
L-azzjoni dwar il-klima hi sfida u responsabilità dinjija. Għaldaqstant il-pajjiżi, is-setturi u l-
gassijiet serra għandhom ikunu integrati f’sistema waħda ta’ azzjoni dwar il-klima – kemm 
jista’ jkun – anke jekk ma tinstab ebda soluzzjoni ideali. Dan ikollu l-effett li jtaffi s-CO2 / 
prezzijiet ta’ l-elettriku, u b’hekk tgawdi l-kompetittività ta’ l-industrija.

Emenda 81
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 –paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
Diċembru 2012 minn tipi ta’ proġetti li 
jkunu ġew aċċettati mill-Istati Membri 

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
Diċembru 2012.
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kollha skond id-Direttiva 2003/87/KE 
matul il-perjodu 2008 sa 2012.

Or. en

Emenda 82
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 –paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
Diċembru 2012 minn tipi ta’ proġetti li 
jkunu ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha skond id-Direttiva 2003/87/KE 
matul il-perjodu 2008 sa 2012.

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) maħruġa fir-rigward 
ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
Diċembru 2012 minn tipi ta’ proġetti ta’ 
enerġija rinnovabbli u ta’ effiċjenza min-
naħa tad-domanda li jkunu ġew aċċettati 
mill-Istati Membri kollha skond id-
Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012, minbarra CERs ġejjin minn 
proġetti kbar ta’ l-użu tal-qawwa ta' l-
ilma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonsistenti li jkunu permessi “offsets” fis-setturi industrijali li għandhom tendenza li 
jirrilokaw l-emissjonijiet tal-karbonju. Il-fatt li jkunu magħrufa l-krediti mill-investimenti tas-
CDM f'dawn is-setturi jista' de facto jfisser inċentivi finanzjarji li jippromwovu r-rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju. Proġetti ta’ enerġija rinnovabbli u effiċjenza min-naħa tad-
domanda huma ġarantiti li ma jirrappreżentawx l-esportazzjoni ta’ l-attivitajiet industrijali 
ta’ l-UE. 
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Emenda 83
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 minn 
proġetti li jkunu reġistrati matul il-perjodu 
2008 sa 2012 li t-tip ta' proġett tagħhom 
ikun aċċettat mill-Istati Membri kollha 
skond id-Direttiva 2003/87/KE matul il-
perjodu 2008 sa 2012.

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 minn 
proġetti li jkunu reġistrati matul il-perjodu 
2008 sa 2012. 

Or. en

Emenda 84
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 minn 
proġetti li jkunu reġistrati matul il-perjodu 
2008 sa 2012 li t-tip ta' proġett tagħhom 
ikun aċċettat mill-Istati Membri kollha 
skond id-Direttiva 2003/87/KE matul il-
perjodu 2008 sa 2012.

(b) CERs maħruġa fir-rigward tat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 
minn proġetti ta’ enerġija rinnovabbli u 
ta’ effiċjenza min-naħa tad-domanda li 
jkunu ġew reġistrati matul il-perjodu 2008 
sa 2012 li t-tip ta' proġett tagħhom ikun ġie 
aċċettat mill-Istati Membri kollha skond id-
Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012, minbarra CERs ġejjin minn 
proġetti kbar ta’ l-użu tal-qawwa ta' l-
ilma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonsistenti li jkunu permessi “offsets” fis-setturi industrijali li għandhom tendenza li 
jirrilokaw l-emissjonijiet tal-karbonju. Il-fatt li jkunu magħrufa l-krediti mill-investimenti tas-
CDM f'dawn is-setturi jista' de facto jfisser inċentivi finanzjarji li jippromwovu r-rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju. Proġetti ta’ enerġija rinnovabbli u effiċjenza min-naħa tad-
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domanda huma ġarantiti li ma jirrappreżentawx l-esportazzjoni ta’ l-attivitajiet industrijali 
ta’ l-UE. 

Emenda 85
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet li jinkiseb minn proġetti 
implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati li 
t-tip ta’ proġett tagħhom ikun aċċettat mill-
Istati Membri kollha skond id-
Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012, sakemm dawk il-pajjiżi 
jirratifikaw ftehim mal-Komunità jew sa l-
2016, ikun liema jkun li jiġi l-ewwel.

(c) CERs maħruġa fir-rigward ta’ tnaqqis 
ta’ emissjonijiet li jinkiseb minn proġetti 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ effiċjenza 
min-naħa tad-domanda implimentati fil-
Pajjiżi l-Inqas Żviluppati li t-tip ta’ proġett 
tagħhom ikun ġie aċċettat mill-Istati 
Membri kollha skond id-
Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012, minbarra CERs ġejjin minn 
proġetti kbar ta’ l-użu tal-qawwa ta' l-
ilma, sakemm dawk il-pajjiżi jkunu 
rratifikaw ftehima mal-Komunità jew sa l-
2020, liema minnhom tiġi l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonsistenti li jkunu permessi “offsets” fis-setturi industrijali li għandhom tendenza li 
jirrilokaw l-emissjonijiet tal-karbonju. Il-fatt li jkunu magħrufa l-krediti mill-investimenti tas-
CDM f'dawn is-setturi jista' de facto jfisser inċentivi finanzjarji li jippromwovu r-rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju. Proġetti ta’ enerġija rinnovabbli u effiċjenza min-naħa tad-
domanda huma ġarantiti li ma jirrappreżentawx l-esportazzjoni ta’ l-attivitajiet industrijali 
ta’ l-UE. 
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Emenda 86
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet li jinkiseb minn proġetti 
implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati li 
t-tip ta’ proġett tagħhom ikun aċċettat 
mill-Istati Membri kollha skond id-
Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012, sakemm dawk il-pajjiżi 
jirratifikaw ftehim mal-Komunità jew sa l-
2016, ikun liema jkun li jiġi l-ewwel.

(c) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet li jinkiseb minn proġetti 
implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati 
matul il-perjodu 2008 sa 2012, sakemm 
dawk il-pajjiżi jirratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, ikun liema jkun li 
jiġi l-ewwel.

Or. en

Emenda 87
Nikolaos Vakalis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ dawn 
il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika ġusta tal-
proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil tal-klima.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ dawn 
il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika ġusta tal-
proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil tal-klima u li 
l-krediti jissodisfaw mhux biss kriterji 
stretti ambjentali u soċjali, iżda wkoll il-
kriterji ta’ addizzjonalità konformi mar-
rekwiżiti internazzonali tal-kwalità bħall-
‘Gold Standard’.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun żgurat li l-kumpens ikun addizzjonali u ‘ġenwin’, filwaqt li jiżgura li l-użu tal-
krediti fil-fatt jagħti kontribut għal tnaqqis fl-emissjonijiet lokali, filwaqt li fl-istess ħin 
jagħmilha possibbli għall-Istati Membri li jibqa’ jkollhom ċerta flessibilità fl-isforzi tagħhom 
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biex jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali ta' l-UE.

Emenda 88
Anni Podimata

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ dawn 
il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika ġusta tal-
proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil tal-klima.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-inqas 50% ta’ dawn il-krediti jinxtraw 
mil-LDCs u mis-SIDS sabiex itejbu l-firxa 
ġeografika ġusta tal-proġetti u jtejbu l-
ilħuq ta' ftehim internazzjonali fil-ġejjieni 
dwar it-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 89
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ dawn 
il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika ġusta tal-
proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil tal-klima.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en
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Emenda 90
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li l-politiki tagħhom 
dwar l-akkwist ta’ dawn il-krediti 
jtejbu l-firxa ġeografika ġusta tal-
proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima.

L-Istati Membri jridu jiżguraw li 
l-politiki tagħhom dwar l-akkwist 
ta’ dawn il-krediti jtejbu l-firxa 
ġeografika ġusta tal-proġetti u 
jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għal ċarezza u preċiżjoni.

Emenda 91
Miloslav Ransdorf

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara li jiġi konkluż ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil 
fil-klima, l-Istati Membri jistgħu jużaw 
biss is-CERs mill-pajjiżi terzi li jkunu 
rratifikaw il-ftehim.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux relevanti għall-bidla fil-klima jekk l-azzjoni dwar il-klima tittiħidx fi ħdan l-UE jew le.  
L-azzjoni dwar il-klima hi sfida u responsabilità dinjija. Għaldaqstant il-pajjiżi, is-setturi u l-
gassijiet serra għandhom ikunu integrati f’sistema waħda ta’ azzjoni dwar il-klima – kemm 
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jista’ jkun – anke jekk ma tinstab ebda soluzzjoni ideali. Dan ikollu l-effett li jtaffi s-CO2 / 
prezzijiet ta’ l-elettriku, u b’hekk tgawdi l-kompetittività ta’ l-industrija.

Emenda 92
Dragoş Florin David

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara li jiġi konkluż ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima, l-Istati Membri jistgħu jużaw biss 
is-CERs mill-pajjiżi terzi li jkunu 
rratifikaw il-ftehim.

3. Wara li jiġi konkluż ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima, l-Istati Membri jistgħu jużaw biss 
is-CERs u l-ERUs mill-pajjiżi terzi li 
jkunu rratifikaw il-ftehim.

Or. en

Emenda 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara li jiġi konkluż ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima, l-Istati Membri jistgħu jużaw biss 
is-CERs mill-pajjiżi terzi li jkunu 
rratifikaw il-ftehim.

3. Wara li jiġi konkluż ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima, l-Istati Membri jistgħu jużaw biss 
is-CERs u l-ERUs mill-pajjiżi terzi li 
jkunu rratifikaw il-ftehim.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fil-kalkoli għandhom jitqiesu s-CERs kif ukoll l-ERUs. 
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Emenda 94
Miloslav Ransdorf

Proposta għal deċiżjoni
Article 4 – paragraph 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-użu annwali tal-krediti minn kull Stat 
Membru skond il-paragrafi 1, 2 u 3 
mgħandux jaqbeż l-ammont ta’ 3 % ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru mhux kopert bid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005.

imħassar

Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi l-
parti mhux użata ta’ dak l-ammont għal 
Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux relevanti għall-bidla fil-klima jekk l-azzjoni dwar il-klima tittiħidx fi ħdan l-UE jew le.  
L-azzjoni dwar il-klima hi sfida u responsabilità dinjija. Għaldaqstant il-pajjiżi, is-setturi u l-
gassijiet serra għandhom ikunu integrati f’sistema waħda ta’ azzjoni dwar il-klima – kemm 
jista’ jkun – anke jekk ma tinstab ebda soluzzjoni ideali. Dan ikollu l-effett li jtaffi s-CO2 / il-
prezzijiet ta’ l-elettriku, u b’hekk tgawdi l-kompetittività ta’ l-industrija.

Emenda 95
Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-użu annwali tal-krediti minn kull Stat 
Membru skond il-paragrafi 1, 2 u 3 
mgħandux jaqbeż l-ammont ta’ 3 % ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru mhux kopert bid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005.

4. L-użu annwali tal-krediti minn kull Stat 
Membru skond il-paragrafi 1, 2 u 3 
mgħandux jaqbeż l-ammont ta’ 10% ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru mhux kopert bid-
Direttiva 2003/87/KE fl-1990.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni korrispondenti ta’ l-emenda għal premessa 13.

Emenda 96
Robert Goebbels

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-użu annwali tal-krediti minn kull Stat 
Membru skond il-paragrafi 1, 2 u 3 
mgħandux jaqbeż l-ammont ta’ 3 % ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru mhux kopert bid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005.

4. L-użu annwali tal-krediti minn kull Stat 
Membru skond il-paragrafi 1, 2 u 3 
mgħandux jaqbeż l-ammont ta’ 4% ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru mhux kopert bid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konsistenza ma’ l-Emenda 5 għal premessa (13).

Emenda 97
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-użu annwali tal-krediti minn kull Stat 
Membru skond il-paragrafi 1, 2 u 3 
mgħandux jaqbeż l-ammont ta’ 3 % ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru mhux kopert bid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005. Kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi l-parti mhux 
użata ta’ dak l-ammont għal Stat Membru 
ieħor.

4. L-użu annwali tal-krediti minn kull Stat 
Membru skond il-paragrafi 1, 2 u 3 
mgħandux jaqbeż l-ammont ta’ 3 % ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru mhux kopert bid-
Direttiva 2003/87/KE fl-1990. Kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi l-parti mhux 
użata ta’ dak l-ammont għal Stat Membru 
ieħor.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-1990 tintuża bħala sena ta’ referenza sabiex tkun żgurata aktar ekwità 
bejn l-Istati Membri, u sabiex jiġu rikonoxxuti l-isforzi tal-passat ta’ xi stat membri li bejn l-
1990 u l-2005 naqqsu l-emissjonijiet b’mod sinjifikanti.  Dan ikun ukoll skond ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew li talab għal sistema ġdid ta’ qsim ta’ l-isforzi 
sabiex jiġu rikonoxxuti u meqjusa l-kisbiet imgħoddija ta’ l-istati membri. L-1990 tintuża 
bħala s-sena ta'r eferenza fil-qafas tal-Protokoll ta' Kyoto, kif ukoll mill-UE meta tistipula l-
miri tagħha għat-tnaqqis.

Emenda 98
Robert Goebbels

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru jista’ 
jittrasferixxi l-parti mhux użata ta’ 
dak l-ammont għal Stat Membru 
ieħor.

Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi l-parti 
mhux użata ta’ dak l-ammont għal Stat 
Membru ieħor, jew jgħaddiha għal mas-
sena ta’ wara. Fi Stati Membri effettwati 
b’mod sinjifikanti minn tranżitu 
internazzjonali bit-toroq, l-użu annwali 
tal-krediti jista’ jirdoppja. Il-Kummissjoni 
għandha tipproponi regoli oġġettivi sabiex 
jiġi determinat il-livell ta’ tranżitu 
internazzjonali bit-toroq li minnhom, dan 
it-tip ta’ krediti addizzjonali jkunu jistgħu 
jintużaw mill-Istati Membri konċernati.  
Dawn ir-regoli għandhom jiġu miftehma 
skond l-Artikolu 9(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċerti Stati Membri huma obbligati jappoġġaw densità għolja ta’ tranżitu internazzjonali bit-
toroq, li jirriżulta f’emissjonijiet ogħla ta’ CO2 fil-livell nazzjonali: madankollu, skond il-
prinċipju tal-moviment ħieles huma m’għandhom l-ebda għażla. Dawn l-Istati Membri 
għandu jkollhom l-għażla li jkunu jistgħu ipattu għall-emissjonijiet minn trakkijiet u karozzi fi 
tranżitu billi jixru krediti supplimentari.
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Emenda 99
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri se jużaw biss krediti 
ta’ proġetti minn enerġija rinnovabbli u 
proġetti ta’ effiċjenza min-naħa ta’ l-użu 
finali li jikkonformaw ma' kriterji ta’ 
kwalità għolja li jiggarantixxu l-
addizzjonalità tal-proġetti kif ukoll il-
kontribut tagħhom għall-iżvilupp 
sostenibbli. Il-kriterji tal-kwalità 
għandhom mill-inqas jikkonformaw mal-
“gold standard” jew l-ekwivalenti. Il-
krediti minn proġetti idroelettriċi taħt 
10MW biss għandhom ikunu permessi, u 
biss jekk ikunu konformi mal-Kriterji tal-
Kummissjoni Dinjija dwar id-Digi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Gold Standard jista’ jintuża bħala standard tal-kwalità għas-CDMs, għax hi 
organizzazzjoni indipendenti, trasparenti, u rikonoxxuta b’mod internazzjonali li tagħmel 
“benchmarking” ta’ proġetti ta’ kwalità għolja. L-istandard hu ristrett għall-proġetti ta’ 
enerġija rinnovabbli u ta’ effiċjenza min-naħa ta’ l-użu finali, li jirrikjedi li l-proġetti jsegwu 
interpretazzjoni konservattiva tat-test ta’ l-addizzjonalità tal-UNFCCC.

Minħabba li proġetti idroelettriċi kbar sikwit jinvolvu impatti soċjali u ambjentali devastanti, 
il-kriterji prposti mill-kummissjoni Dinjija dwar id-Digi għandhom jintużaw biex jevitaw dan 
it-tip ta’ impatti.

Emenda 100
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri se jużaw biss krediti 
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ta’ proġetti minn enerġija rinnovabbli u 
proġetti ta’ effiċjenza min-naħa ta’ l-użu 
finali li jikkonformaw ma' kriterji ta’ 
kwalità għolja li jiggarantixxu l-
addizzjonalità tal-proġetti kif ukoll il-
kontribut tagħhom għall-iżvilupp 
sostenibbli. Il-kriterji tal-kwalità 
għandhom mill-inqas jikkonformaw mal-
“gold standard” jew l-ekwivalenti. Il-
krediti minn proġetti idroelettriċi taħt 
10MW biss għandhom ikunu permessi, u 
biss jekk ikunu konformi mal-Kriterji tal-
Kummissjoni Dinjija dwar id-Digi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Gold Standard hi organizzazzjoni indipendenti, trasparenti, u rikonoxxuta b’mod 
internazzjonali li tagħmel “benchmarking” ta’ proġetti ta’ kwalità għolja. L-istandard hu 
ristrett għall-proġetti ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ effiċjenza min-naħa ta’ l-użu finali, li 
jirrikjedi li l-proġetti jsegwu interpretazzjoni konservattiva tat-test ta’ l-addizzjonalità tal-
UNFCCC. Jirrikjedi wkoll evidenza minn parti terza akkreditata għall-UNFCCC li l-proġett 
qed jagħti kontribut reali għall-iżvilupp sostenibbli, inkluż il-provvediment ta’ benefiċċji 
soċjali.

Emenda 101
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw 
dwar l-emissjonijiet annwali tagħhom 
minn sorsi mhux koperti permezz tad-
Direttiva 2003/87/KE, dwar kwalunkwe 
transfer ta’ eċċess ta’ emissjonijiet 
magħmul jew riċevut skond l-Artikolu 3, 
paragrafi (3) u (3a) u dwar l-użu tal-
krediti skond l-Artikolu 4, sal-31 ta’ 
Marzu tas-sena ta’ wara. 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li temenda r-rekwiżiti ta’ 
monitoraġġ u rappurtar skond id-
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Deċiżjoni 280/2004/KE fid-dawl tal-
esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 
tivverifika r-rapporti qabel l-aħħar ta’ 
April ta’ wara x-xahar li fih ir-rapporti 
jkunu jridu jiġu ppreżentati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri għandu jiġi applikat monitoraġġ, rappurtar u verifikazzjoni solidi u 
indipendenti annwalment u fi żmien xieraq. Dan l-aspett importanti mhux speċifikat b’mod 
ċar fil-proposta tal-Kummissjoni, u għaldaqstant għandu jkun magħmul aktar espliċitu.
Sabiex ikun żgurat tnaqqis annwali jeħtieġ isir rappurtar annwali u fi żmien xieraq. Id-
Deċiżjoni għandha tagħmilha possibbli lill-Kummissjoni li tevalwa fuq bażi annwali jekk l-
Istat Membru jkunx konformi mad-Deċiżjoni. Għaldaqstant, ir-rappurtar preċiż u fi żmien 
xieraq jeħtieġ ikun obbligatorju.

Emenda 102
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sentejn, bil-bidu bl-emissjonijiet 
irrappurtati għall-2013, il-valutazzjoni 
għandha tinkludi wkoll il-progress previst 
tal-Komunità u ta’ l-Istati Membri lejn l-
onorar ta’ l-impenji tagħhom taħt din id-
Deċiżjoni. L-Istati Membri għandhom 
jissottomettu aġġornament tal-progress 
ippjanat qabel l-1 ta’ Lulju 2016.

Kull sena, bil-bidu bl-emissjonijiet 
irrappurtati għall-2013, il-valutazzjoni 
għandha tinkludi wkoll il-progress previst 
tal-Komunità u ta’ l-Istati Membri lejn l-
onorar ta’ l-impenji tagħhom taħt din id-
Deċiżjoni. L-Istati Membri għandhom 
jissottomettu aġġornament tal-progress 
ippjanat qabel l-1 ta’ Lulju 2014 u għal 
kull sena sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni għandha tintroduċi qafas ta’ żmien iċken għall-valutazzjoni tal-progress ta’ l-
Istati Membri billi l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tinbeda qabel milli kien propost, u billi 
ssir fuq bażi annwali.
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Emenda 103
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Rapport dwar il-miżuri tal-Komunità 

għall-appoġġ ta' l-implimentazzjoni ta' l-
impenji

1. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fejn tispeċifika passi ulterjuri li 
għandhom jittieħdu fil-livell Komunitarju 
sabiex jiġi żgurat l-ilħuq ta' l-impenji tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet imniżżla f'din 
id-Deċiżjoni u l-mira ta’ l-effiċjenza 
stipulata mill-Kunsill Ewropew f’Marzu 
2007. B'mod partikolari, ir-rapport 
għandu jinkludi:
a) valutazzjoni tal-progress magħmul 
mill-Istati Membri fir-rigward ta’ titjib fl-
effiċjenza ta’ l-eenrġija;
b) ir-riżultati ta' l-eżami ta' l-adegwatezza 
ta' direttiva dwar ċertifikati bojod, 
speċifikati fl-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 
2006/32/KE, b'mod partikolari dan ir-
rapport għandu joħloq il-potenzjal għal 
skema ta' kummerċjalizzazzjoni ta' 
ċertfikati bojod obbligatorja madwar il-
Komunità;
c) proposti dettaljati għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mid-djar u minn bini 
kummerċjali permezz ta' standards 
imtejba ta' prodotti u ta' bini, bil-għan li 
jiġi żgurat li d-djar ġodda kollha u l-bini 
kummerċjali kollu ma jipproduċux 
karbonju sa l-2020;
d) valutazzjoni ta’ l-impatt tal-politiki 
settorjali ta’ l-UE dwar l-emissjonijiet 
Komunitarji ta’ gassijiet serra tal-
Komunità u l-potenzjal ta’ tnaqqis ta’ l-
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emissjonijiet relatat ma' dawn il-politiki;
2. Il-Kummissjoni għandha tressaq dan 
ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sa l-1 ta' Settembru 2009. 
Għandha tressaq, sat-30 ta’ Ġunju 2010, 
proposti leġiżlattivi xierqa biex ikun 
żgurat li tintlaħaq il-mira Komunitarja ta’ 
effiċjenza ta' l-enerġija għall-2020 li ġiet 
deċiża mill-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 
2007, u li politiki Komunitarji oħra 
jikkontribwixxu b’mod adegwat għall-
kisba ta’ miri relatati mal-politika tal-
klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-emenda 17 tar-rapporteur għall-opinjoni, billi żżid dispożizzjonijiet sabiex 
ikun żgurat li l-mira stipulata mill-Kunsill Ewropew f’Marzu 2007 biex titjieb l-effiċjenza ta’
l-enerġija Komunitarja b’20% sa l-2020, tkun implimentata u milħuqa f'leġiżlazzjoni ta' l-UE 
li torbot.

Emenda 104
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-Impatt ta’ miżuri Komunitarji fuq l-

impenji ta’ l-Istati Membri għall-obbjettiv 
ġenerali tal-Komunità.

1. Fejn il-politiki u l-miżuri Komunitarji 
proposti jistgħu b’mod sinjifikanti 
jagħmlu impatt fuq il-kisba ta’ impenji 
tal-Komunità u ta’ l-Istati Membri tagħha 
għal tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra, il-valutazzjoni tal-impatt 
regolatorju ta’ kull proposta mill-
Kummissjoni għandha tinkludi 
kwantifikazzjoni ta’ l-impatt, jekk ikun 
hemm impatt, fuq l-emissjonijiet ta’ 
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gassijiet serra għall-Komunità, u fir-
rigward ta’ kull Stat Membru.
2. Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport 
sal-31 ta’ Diċembru 2010, u darba kull 
tliet snin sussegwentement, dwar l-impatt 
tal-politiki u tal-miżuri Komunitarji, 
immirati sabiex jillimitaw l-emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra, fuq l-isforz tal-
Komunità u ta’ kull Stat Membru sabiex 
jillimitaw l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni sistematika ta’ kwistjonijiet relatati mal-bidla fil-klima fil-politiki attwali u 
ġejjiena ta’ l-UE hi essenzjali sabiex tkun żgurata l-koerenza u l-effiċjenza fl-azzjoni fil-livell 
ta’ l-UE. Il-bidla fil-klima saret kwistjoni orizzontali u għandha tkun trattata bħala tali. 
Għaldaqstant jeħtieġ li b’mod regolari jiġi evalwat l-impatt tal-politiki Komunitarji fuq l-
isforzi tat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra li qed tagħmel il-Komunità kollha kemm 
hi kif ukoll kull Stat Membru.

Emenda 105
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Finanzjament ġdid Komunitarju għal 

teknoloġiji ta' livell baxx tal-karbonju u li 
jkunu effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija 

(1) Parti mid-dħul li jiġi mill-irkantar ta' 
allowances taħt l-iskema Komunitarja, 
speċifikata fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 
2003/87/KEE, għandha tiġi investita fil-
livell Komunitarju għal:
a) il-promozzjoni u l-użu ta' miżuri ta' 
karbonju baxx u ta' effiċjenza fl-użu ta' l-
enerġija fi djar u f'bini kommunali;

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 64/73 AM\732191MT.doc

MT

b) promozzjoni u applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u prattiki tat-trasport 
b'karbonju baxx u effiċjenti fl-użu ta' l-
enerġija.
(2) L-għan tal-fond għandu jkun li jiġi 
influwenzat kemm jista' jkun il-
finanzjament mis-settur privat.
(3) Il-Kumissjoni għandha tressaq 
proposti speċifiċi għad-daqs, it-tħaddim u 
l-iffokar ta' fond bħal dan sat-30 ta' 
Ġunju 2010.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-investiment ta’ proporzjon mid-dħul ta’ l-ETS f’fond hu obbjettiv li għandu jkun appoġġat. 
Il-fond għandu jintuża biex jappoġġa investiment fl-effiċjenza ta’ l-enerġija f’binjiet 
kommunali, aktar milli dawk finanzjarji.

Emenda 106
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Mekkaniżmu ta’ konformità

1. Fejn l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ Stat Membru li ġejjin minn sorsi li 
m’humiex koperti skond id-Direttiva 
2003/87/KE jaqbżu l-limitu annwali ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skond l-
Artikolu 3 ta’ din id-Deċiżjoni, dak l-Istat 
Membru għandu jħallas multagħall-
emissjonijiet żejda li tkun ekwivalenti 
għall-ammont determinat fl-Artikolu 16 
tad-Direttiva 2003/87/KE. Il-multagħall-
emissjonijiet żejda għandha titħallas 
f’fond tal-Komunità ddedikat għall-
finanzjament ta’ miżuri sabiex tittaffa l-
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bidla fil-klima.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tistabbilixxi l-fond Komunitarju 
msemmi fil-paragrafu 1. Dawk il-miżuri, 
li tfasslu sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Deċiżjoni billi jżidu 
magħha, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
hemm referenza għaliha fl-Artikolu 9(2).
3. Minbarra l-paragrafu 1 it-total li bih 
huwa maqbuż il-limitu f’tunnellati ta’ l-
ekwivalenti tad-dijossidu karboniku 
għandu jitnaqqas mill-kwantità 
sussegwenti tal-kwoti rkantati mill-Istat 
Membru skond l-Artikolu 10(2) tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-emenda 17 tar-rapporteur għall-opinjoni, billi żżid dispożizzjonijiet sabiex 
ikun żgurat li l-mira stipulata mill-Kunsill Ewropew f’Marzu 2007 biex titjieb l-effiċjenza ta’ 
l-enerġija Komunitarja b’20% sa l-2020, tkun implimentata u milħuqa f'leġiżlazzjoni ta' l-UE 
li torbot.

Emenda 107
Nikolaos Vakalis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Wara l-iffirmar mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil tal-klima li 
għandu jwassal għal tnaqqis mandatorju li 
jaqbeż dak skond l-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
biex tiġi emendata din id-Deċiżjoni lill-PE 
u lill-Kunsill.

2. Mis-sena wara l-iffirmar tal-ftehim 
imsemmi fil-paragrafu 1, l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra fil-Komunità minn sorsi 
mhux koperti taħt id-
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Direttiva 2003/87/KE fl-2020 skond l-
Artikolu 3(1) għandhom jitkomplu 
jitnaqqsu b'ammont daqs it-tnaqqis 
addizzjonali globali ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mill-Komunità mis-sorsi 
kollha stabbiliti fil-ftehim internazzjonali 
għall-Komunità, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis totali tal-Komunità ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għas-sena 
2020 li jikkontribwixxu għalih l-Istati 
Membri permezz ta’ tnaqqis ta’ 
emissjonijiet tal-gassijiet serra minn sorsi 
mhux koperti fid-Direttiva 2003/87/KE 
skond l-Artikolu 3.

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

Meta l-Komunità tiffirma ftehim internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, din id-Deċiżjoni 
jeħtieġ tiġi emendata biex tqis is-sitwazzjoni l-ġdida.

Emenda 108
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jżidu l-użu 
tagħhom tal-krediti tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra msemmija 
fl-Artikolu 4(4) minn pajjiżi terzi li jkunu 
rratifikaw il-ftehim imsemmi fil-
paragrafu 1 u skond il-paragrafu 5 sa 
nofs it-tnaqqis addizzjonali li jsir skond il-
paragrafu 2.

imħassar

Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi l-
parti mhux użata ta’ dak l-ammont għal 
Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-krediti tal-proġetti għandu jkun allokat b’mod supplimentari, u jieħu post l-isforzi 
domestiċi ta’ tnaqqis kif definiti fl-Artikolu 3. Sabiex tkun żgurata l-innovazzjoni teknoloġika 
meħtieġa għat-tnaqqis ħafna ikbar fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra wara l-2020, u l-
inċentivar adegwat ta’ pajjiżi li qed jitfaċċaw sabiex jiżviluppaw b’mod pożittiv mil-lat ta’ 
ambjent, l-UE jeħtieġ li tmexxi permezz ta’ l-eżempju.  Jekk l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jittrasferixxu l-krediti, dan iservi biex inaqqas l-inċentiva għall-innovazzjoni.
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Emenda 109
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
Twessigħ ta’ l-ambitu tad-

Direttiva 2003/87/KE
L-ammont massimu ta’ emissjonijiet taħt 
l-Artikolu 3 ta’ din id-Deċiżjoni għandu 
jkun aġġustat skond l-ammont ta' kwoti 
għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra li 
jingħataw skond l-Artikolu 11 tad-
Direttiva 2003/87/KE li jirriżulta minn 
bidla fil-firxa tas-sorsi taħt dik id-
Direttiva wara l-approvazzjoni finali mill-
Kummissjoni tal-pjanijiet dwar l-
allokazzjoni annwali għall-perjodu 2008 
sa 2012 skond id-Direttiva 2003/87/KE. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika l-figuri 
li jirriżultaw minn dak it-tibdil.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-ambitu ta’ din id-Direzzjoni se jinkludi l-ETS, aktar milli jkun kumplimentari 
bħalma hu l-każ bħalissa, m’hemmx ħtieġa għal mekkaniżmu ta’ aġġustament biex iqis 
kwalunkwe żieda skond l-ETS, għax bl-ebda mod mhu se jinfluwenza l-kwantitajiet tal-miri 
nazzjonali totali.

Emenda 110
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport ta’ 
valutazzjoni ta’ l-implimentazzjoni ta’ din 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni għandha tintroduċi qafas ta’ żmien iċken għall-evalwazzjoni tal-progress ta’ l-
Istati Membri billi l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tinbeda qabel milli kien propost, u billi 
ssir fuq bażi annwali.

Emenda 111
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-proposta magħmula rigward l-Artikolu 3, hu mixtieq li jitneħħa l-anness dwar il-
limiti ta' emissjonijiet ta' CO2 stipulati mill-Istati Membri.

Emenda 112
Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Anness – kolonna 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Limiti ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ l-Istat Membru sa l-2020 kif imqabbel 
mal-livelli ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2005 minn sorsi mhux koperti mid-

Limiti ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ l-Istat Membru sa l-2020 kif imqabbel 
mal-livelli ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-1990 minn sorsi mhux koperti mid-
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Direttiva 2003/87/KE Direttiva 2003/87/KE

(Il-figuri jeħtieġ li jerġgħu jiġu kkalkulati)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sena ta’ referenza għandha tkun l-1990. Il-Kummissjoni qed tintalab terġa’ tikkalkula l-
figuri skond dan.

Emenda 113
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness

Test propost mill-Kummissjoni

Limiti ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra ta’ l-Istat 

Membru sa l-2020 kif 
imqabbel mal-livelli ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2005 minn sorsi 

mhux koperti mid-
Direttiva 2003/87/KE

L-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta’ l-Istat 

Membru fl-2020, wara l-
implimentazzjoni ta’ l-

Artikolu 3

(f’tunnellati ekwivalenti 
ta’ CO2)

Il-Belġju -15% 70954356
Il-Bulgarija 20% 35161279

Ir-Repubblika Ċeka 9% 68739717
Id-Danimarka -20% 29868050
Il-Ġermanja -14% 438917769
L-Estonja 11% 8886125
L-Irlanda -20% 37916451
Il-Greċja -4% 64052250
Spanja -10% 219018864
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Franza -14% 354448112
L-Italja -13% 305319498
Ċipru -5% 4633210

Il-Latvja 17% 9386920
Il-Litwanja 15% 18429024

Il-Lussemburgu -20% 8522041
L-Ungerija 10% 58024562

Malta 5% 1532621
L-Olanda -16% 107302767

L-Awstrija -16% 49842602
Il-Polonja 14% 216592037

Il-Portugall 1% 48417146
Ir-Rumanija 19% 98477458
Is-Slovenja 4% 12135860

Is-Slovakkja 13% 23553300
Il-Finlandja -16% 29742510
L-Iżvezja -17% 37266379

Ir-Renju Unit -16% 310387829

Emenda

L-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta’ l-Istat 

Membru fl-2020, wara l-
implimentazzjoni ta’ l-

Artikolu 3

(f’tunnellati ekwivalenti 
ta’ CO2)

Limiti ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra ta’ l-

Istati Membri sa l-2020, 
mqabbla mal-mira tal-

Protokoll ta’ Kyoto

(setturi ETS + setturi 
mhux ETS)
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(setturi ETS + setturi 
mhux ETS)

Il-Belġju 110.535 -18%
Il-Bulgarija 100.043 -18%

Ir-Repubblika Ċeka 146.541 -18%
Id-Danimarka 45.402 -18%
Il-Ġermanja 798.368 -18%
L-Estonja 32.155 -18%
L-Irlanda 51.526 -18%
Il-Greċja 109.662 -18%
Spanja 273.256 -18%
Franza 462.419 -18%
L-Italja 396.270 -18%
Ċipru -18%

Il-Latvja 19.546 -18%
Il-Litwanja 32.278 -18%

Il-Lussemburgu 7.774 -18%
L-Ungerija 88.948 -18%

Malta -18%
L-Olanda 164.207 -18%

L-Awstrija 56.394 -18%
Il-Polonja 434.302 -18%

Il-Portugall 62.638 -18%
Ir-Rumanija 213.093 -18%
Is-Slovenja 15.355 -18%

Is-Slovakkja 54.355 -18%
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Il-Finlandja 58.223 -18%
L-Iżvezja 61.531 -18%

Ir-Renju Unit 559.581 -18%

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond din il-proposta, biex jintlaħaq l-għan li l-proposta tal-Kummissjoni stipulat għall-2020, 
ikun jeħtieġ tnaqqis komuni ta’ 18% għal kull Stat Membru f’relazzjoni mal-miri tagħhom 
skond il-Protokoll ta’ Kyoto.  L-ETS tibqa’ l-istess bħal tal-proposta tal-Kummissjoni –
COM(2008)0016 finali - COD 2008/0013. Ċipru u Malta mhumiex pajjiżi ta’ l-Anness I u 
m’għandhomx miri tal-Protokoll ta’ Kyoto. Il-figuri tagħhom għandhom għaldaqstant jiġu 
negozjati.
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