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Emenda 39
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva 96/61/KE16 stabbiliet 
skema għall-iskambju ta' kwoti ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-
Komunità sabiex tippromwovi tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra b'mod 
effettiv fl-ispiża u ekonomikament 
effiċjenti.

(1) Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva 96/61/KE16 stabbiliet 
skema għall-iskambju ta' kwoti ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-
Komunità sabiex tippromwovi tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, mingħajr 
ma tikkawża ħsara lis-saħħa pubblika jew 
lill-ambjent, b'mod effettiv fl-ispiża u 
ekonomikament effiċjenti.

16 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32. Direttiva kif 
emendata bid-Direttiva 2004/101/KE (ĠU L 
338, 13.11.2004, p. 18).

16 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32. Direttiva kif 
emendata bid-Direttiva 2004/101/KE (ĠU L 
338, 13.11.2004, p. 18).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u ta’ l-ambjent huwa prijorità ta’ l-UE.

Emenda 40
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-
Kambjamenti tal-Klima, li kienet approvata 
f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima, li kienet approvata f'isem il-
Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-
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Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Kambjamenti tal-Klima17, 
huwa li tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni indħil 
perikoluż antropoġeniku fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex 
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar 
minn 2°C. L-aħħar rapport Valutattiv tal-
Bord Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-
Klima (IPCC 4AR)18 juri li, sabiex 
jintlaħaq dan il-għan, l-emissjonijiet 
globali ta' gassijiet serra għandhom jilħqu 
l-quċċata tal-limitu sa l-2020. Dan jimplika 
żieda fl-isforzi min-naħa tal-Komunità u l-
involviment malajr ta' pajjiżi żviluppati u l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp fil-proċess tat-tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet.

Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima17, huwa li 
tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera. L-aħħar rapport ta’ 
Evalwazzjoni tal-Bord Intergovernattiv 
dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC 4AR)18 juri 
li, sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-
emissjonijiet globali ta' gassijiet serra 
għandhom jilħqu l-quċċata tal-limitu sa l-
2020. Dan jimplika żieda fl-isforzi min-
naħa tal-Komunità u l-involviment malajr 
ta' pajjiżi żviluppati u l-inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw fil-proċess tat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet.

17 ĠU L 33, 7.2.1994, p. 11.
18 Ir-Raba' Rapport Valutattiv tal-Bord 

Intergovernattiv dwar il-Bidla Klimatika, 
adottat fis-17 ta' Novembru 2007 f'Valenzja, 
Spanja, u disponibbli fuq www.ipcc.ch

17 ĠU L 33, 7.2.1994, p. 11.
18 Ir-Raba' Rapport ta’ Evalwazzjoni tal-Bord 

Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima, 
adottat fis-17 ta' Novembru 2007 f'Valenzja, 
Spanja, u disponibbli fuq www.ipcc.ch

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Skond sorsi xjentifiċi, huwa possibbli, u anke probabbli ħafna, li m’hemm ebda rabta kawżali 
bejn konċentrazzjonijiet ta’ gassijiet serra fl-atmosfera u fluttwazzjonijiet fit-temperaturi 
globali annwali medji tal-wiċċ. F’każ li tiġi konfermata din is-suppożizzjoni, l-ispejjeż u t-telf 
marbutin ma’ miżuri regolatorji għall-futur imbiegħed imposti fuq l-ekonomija Komunitarja 
jfixklu b’mod sever l-iżvilupp dinamiku tagħha, mingħajr ma jġibu magħhom benefiċċji 
tanġibbli, u b’mod indirett, minħabba nuqqas tar-riżorsi meħtieġa, ifixklu l-isforzi biex l-
ekonomija titqiegħed fuq bażi iktar ekoloġika.

Adlib Express Watermark



AM\732961MT.doc 5/90 PE409.565v01-00

MT

Emenda 41
Anders Wijkman

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-
Kambjamenti tal-Klima, li kienet approvata 
f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Kambjamenti tal-Klima, 
huwa li tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni indħil
perikoluż antropoġeniku fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. L-aħħar rapport Valutattiv tal-Bord 
Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima
(IPCC 4AR) juri li, sabiex jintlaħaq dan il-
għan, l-emissjonijiet globali ta' gassijiet 
serra għandhom jilħqu l-quċċata tal-limitu 
sa l-2020. Dan jimplika żieda fl-isforzi 
min-naħa tal-Komunità u l-involviment 
malajr ta' pajjiżi żviluppati u l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp fil-proċess tat-tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet.

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima, li kienet approvata f'isem il-
Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, huwa li 
tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni ndħil
antropoġeniku perikoluż fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ m’għandhiex
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. L-aħħar rapport ta’ Evalwazzjoni tal-
Bord Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-
Klima (IPCC 4AR) juri li, sabiex jintlaħaq 
dan il-għan, l-emissjonijiet globali ta' 
gassijiet serra għandhom jilħqu l-quċċata 
tal-limitu sa l-2020. Sejbiet xjentifiċi 
riċenti juru li l-konċentrazzjoni 
atmosferika tad-dijossidu tal-karbonju 
għandha titnaqqas għal inqas minn 350 
parti għal kull miljun, u li dan jimplika 
tnaqqis b’60% ta’ l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra sa l-2035. Dan jimplika 
żieda fl-isforzi min-naħa tal-Komunità u l-
involviment malajr ta' pajjiżi żviluppati u l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw fil-proċess tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-sitwazzjoni tal-klima hija iktar serja minn qabel, xorta waħda l-forum riċenti li sar 
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f’Tällberg, l-Iżvezja, bil-parteċipazzjoni ta' xjentisti mill-NASA u mill-Istitut ta' l-Ambjent ta' 
Stokkolma, jissuġġerixxi li għandna nnaqqsu s-CO2 atmosferiku għal livelli inqas minn 350 
ppm (parti għal kull miljun) sabiex nevitaw effetti katastrofiċi. Dan l-aħħar, kunsens xjentifiku 
stabbilixxa z-zona sikura għal 450 ppm sabiex ikunu evitati l-agħar effetti tat-tibdil fil-klima 
filwaqt li sejba ġdida issa turi li l-livell kritiku jibda diġà bi 350 ppm.   Dan ifisser tnaqqis 
millinqas b’60% ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG sa l-2030 u b’100% sa l-2050. 

Emenda 42Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-
Kambjamenti tal-Klima, li kienet approvata 
f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Kambjamenti tal-Klima, 
huwa li tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni indħil
perikoluż antropoġeniku fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. L-aħħar rapport Valutattiv tal-Bord 
Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima
(IPCC 4AR) juri li, sabiex jintlaħaq dan il-
għan, l-emissjonijiet globali ta' gassijiet 
serra għandhom jilħqu l-quċċata tal-limitu 
sa l-2020. Dan jimplika żieda fl-isforzi 
min-naħa tal-Komunità u l-involviment 
malajr ta' pajjiżi żviluppati u l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp fil-proċess tat-tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet.

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima, li kienet approvata f'isem il-
Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, huwa li 
tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni ndħil
antropoġeniku perikoluż fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ m’għandhiex
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. L-aħħar rapport ta’ Evalwazzjoni tal-
Bord Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-
Klima (IPCC 4AR) juri li, sabiex jintlaħaq 
dan il-għan, l-emissjonijiet globali ta' 
gassijiet serra għandhom jilħqu l-quċċata 
tal-limitu sa l-2020. Sejbiet xjentifiċi 
riċenti juru li l-konċentrazzjoni 
atmosferika tad-dijossidu tal-karbonju 
għandha titnaqqas għal inqas minn 350 
parti għal kull miljun, u li dan ifisser mira 
Komunitarja ta’ tnaqqis b’60% ta’ l-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra sa l-2030. 
Dan jimplika żieda fl-isforzi min-naħa tal-
Komunità u l-involviment malajr ta' pajjiżi 
żviluppati u l-inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw fil-proċess tat-tnaqqis ta' l-
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emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-sitwazzjoni tal-klima hija iktar serja minn qabel, xorta waħda l-forum riċenti li sar 
f’Tällberg, l-Iżvezja, bil-parteċipazzjoni ta' xjentisti mill-NASA u mill-Istitut ta' l-Ambjent ta' 
Stokkolma, jissuġġerixxi li għandna nnaqqsu s-CO2 atmosferiku għal livelli inqas minn 350 
ppm (parti għal kull miljun) sabiex nevitaw effetti katastrofiċi. Dan l-aħħar, kunsens xjentifiku 
stabbilixxa z-zona sikura għal 450 ppm sabiex ikunu evitati l-agħar effetti tat-tibdil fil-klima 
filwaqt li sejba ġdida issa turi li l-livell kritiku jibda diġà bi 350 ppm.   Dan ifisser tnaqqis 
millinqas b’60% ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG sa l-2030 u b’100% sa l-2050.

Emenda 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-
Kambjamenti tal-Klima, li kienet approvata 
f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Kambjamenti tal-Klima, 
huwa li tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni indħil
perikoluż antropoġeniku fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. L-aħħar rapport Valutattiv tal-Bord 
Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima
(IPCC 4AR) juri li, sabiex jintlaħaq dan il-
għan, l-emissjonijiet globali ta' gassijiet 
serra għandhom jilħqu l-quċċata tal-limitu 
sa l-2020. Dan jimplika żieda fl-isforzi 

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima, li kienet approvata f'isem il-
Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, huwa li 
tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni ndħil
antropoġeniku perikoluż fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ m’għandhiex
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. L-aħħar rapport ta’ Evalwazzjoni tal-
Bord Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-
Klima (IPCC 4AR) juri li, sabiex jintlaħaq 
dan il-għan, l-emissjonijiet globali ta' 
gassijiet serra għandhom jilħqu l-quċċata 
tal-limitu sa l-2020. Dan jimplika żieda fl-
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min-naħa tal-Komunità u l-involviment 
malajr ta' pajjiżi żviluppati u l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp fil-proċess tat-tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet.

isforzi min-naħa tal-Komunità u l-
involviment malajr ta' pajjiżi żviluppati u li 
dan l-aħħar saru industrijalizzati u l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw fil-proċess tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sehem li kulma jmur qiegħed jiżdied ta’ l-emissjonijiet ta’ pajjiżi li dan l-aħħar 
saru industrijalizzati, huwa neċessarju li jkun stabbilit l-għan li tkun żgurata l-parteċipazzjoni 
tagħhom, u mhux biss l-għan li jkunu inkoraġġiti li jagħmlu dan.

Emenda 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-
Kambjamenti tal-Klima, li kienet approvata 
f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Kambjamenti tal-Klima, 
huwa li tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni indħil
perikoluż antropoġeniku fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. L-aħħar rapport Valutattiv tal-Bord 
Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima
(IPCC 4AR) juri li, sabiex jintlaħaq dan il-
għan, l-emissjonijiet globali ta' gassijiet 
serra għandhom jilħqu l-quċċata tal-limitu 
sa l-2020. Dan jimplika żieda fl-isforzi 
min-naħa tal-Komunità u l-involviment 

(2) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima, li kienet approvata f'isem il-
Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, huwa li 
tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera fuq livell li jipprevjeni ndħil
antropoġeniku perikoluż fis-sistema tal-
klima. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-
żieda kumplessiva globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ m’għandhiex
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. L-aħħar rapport ta’ Evalwazzjoni tal-
Bord Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-
Klima (IPCC 4AR) juri li, sabiex jintlaħaq 
dan il-għan, l-emissjonijiet globali ta' 
gassijiet serra għandhom jilħqu l-quċċata 
tal-limitu sa l-2020. Dan jimplika żieda fl-
isforzi min-naħa tal-Komunità u l-
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malajr ta' pajjiżi żviluppati u l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp fil-proċess tat-tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet.

involviment malajr ta' pajjiżi żviluppati u li 
dan l-aħħar saru industrijalizzati u l-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw fil-proċess tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sehem li kulma jmur qiegħed jiżdied ta’ l-emissjonijiet ta’ pajjiżi li dan l-aħħar 
saru industrijalizzati, huwa neċessarju li jkun stabbilit l-għan li tkun żgurata l-parteċipazzjoni 
tagħhom, u mhux biss l-għan li jkunu inkoraġġiti li jagħmlu dan.

Emenda 45
Vittorio Prodi

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-
Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli ta' 
l-1990, u bi 30% sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin fi żvilupp 
jikkontribwixxu b'mod xieraq skond ir-
responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet rispettivi 
tagħhom. Sa l-2050, l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra għandhom jonqsu b'talanqas 
50% taħt il-livelli tagħhom ta' l-1990. Is-
setturi kollha ta' l-ekonomija għandhom 
jikkontribwixxu għall-ksib ta' dan it-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet.

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-
Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli ta' 
l-1990, u bi 30% sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw jikkontribwixxu b'mod xieraq 
skond ir-responsabiltajiet u l-kapaċitajiet 
rispettivi tagħhom. Sa l-2050, l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra għandhom 
jonqsu b'talanqas 80% taħt il-livelli 
tagħhom ta' l-1990. Is-setturi kollha ta' l-
ekonomija għandhom jikkontribwixxu 
għall-ksib ta' dan it-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u l-użijiet kollha ta' 
kombustibbli magħmulin mill-fossili 
għandhom ikunu suġġetti għall-istess 
dixxiplina sabiex tkun garantita wirja 
sħiħa tat-tnaqqis fl-ispejjeż u fl-isforzi 
b’rabta mas-sistema kollha.
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Or. en

Emenda 46
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-
Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli ta' 
l-1990, u bi 30% sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin fi żvilupp 
jikkontribwixxu b'mod xieraq skond ir-
responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet rispettivi 
tagħhom. Sa l-2050, l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra għandhom jonqsu b'talanqas 
50% taħt il-livelli tagħhom ta' l-1990. Is-
setturi kollha ta' l-ekonomija għandhom
jikkontribwixxu għall-ksib ta' dan it-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet.

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-
Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli ta' 
l-1990, u bi 30% sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw jikkontribwixxu b'mod xieraq 
skond ir-responsabiltajiet u l-kapaċitajiet 
rispettivi tagħhom. Huwa rrikonoxxa 
wkoll li, sa l-2050, l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra għandhom jonqsu b'talanqas 
50% taħt il-livelli tagħhom ta' l-1990 u li l-
pajjiżi żviluppati għandhom ikomplu 
jieħdu l-inizjattiva billi jimpenjaw 
ruħhom għal tnaqqis kollettiv minn 60% 
sa 80%. Is-setturi kollha ta' l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għall-ksib ta' 
dan it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet, inklużi t-
trasport ta’ merkanzija bil-baħar u l-
avjazzjoni. L-avjazzjoni qiegħda 
tikkontribwixxi għat-tnaqqis ta’ 20% u 
30% permezz ta’ l-inklużjoni tagħha fl-
iskema Komunitarja. Sakemm jiġi inkluż 
it-trasport ta’ merkanzija bil-baħar fl-
iskema Komunitarja, fattur li għandu 
jseħħ mhux iktar tard mill-2015, l-
emissjonijiet mit-trasport ta’ merkanzija 
bil-baħar għandhom ikunu inklużi fid-
Deċiżjoni dwar l-isforz ta' l-Istati Membri 
li jissodisfaw l-impenji Komunitarji ta’ 
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra sa l-2020.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżżid il-miri ta’ pajjiżi industrijalizzati mill-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 
2007 ma’ l-emenda 3 tar-Rapporteur.

Emenda 47
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-
Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli ta' 
l-1990, u bi 30% sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin fi żvilupp 
jikkontribwixxu b'mod xieraq skond ir-
responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet rispettivi 
tagħhom. Sa l-2050, l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra għandhom jonqsu b'talanqas 
50% taħt il-livelli tagħhom ta' l-1990. Is-
setturi kollha ta' l-ekonomija għandhom 
jikkontribwixxu għall-ksib ta' dan it-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet.

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-
Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli ta' 
l-1990, u bi 30% sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw jikkontribwixxu b'mod xieraq 
skond ir-responsabiltajiet u l-kapaċitajiet 
rispettivi tagħhom. Sa l-2050, l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra għandhom 
jonqsu b'talanqas 50% taħt il-livelli 
tagħhom ta' l-1990. Is-setturi kollha ta' l-
ekonomija għandhom jikkontribwixxu 
għall-ksib ta' dan it-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet, inklużi t-trasport ta’ 
merkanzija bil-baħar u l-avjazzjoni. L-
avjazzjoni qiegħda tikkontribwixxi għat-
tnaqqis ta’ 20% u 30% (sakemm pajjiżi 
żviluppati oħrajn u emittenti maġġuri 
oħrajn ta’ gassijiet serra jipparteċipaw fil-
ftehima internazzjonali tal-ġejjieni) 
permezz ta’ l-inklużjoni tagħha fl-iskema 
Komunitarja. Sakemm jiġi inkluż it-
trasport ta’ merkanzija bil-baħar fl-
iskema Komunitarja, fattur li għandu 
jseħħ mhux iktar tard mill-2015, l-
emissjonijiet mit-trasport ta’ merkanzija 
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bil-baħar għandhom ikunu inklużi fid-
Deċiżjoni dwar l-isforz ta' l-Istati Membri 
li jissodisfaw l-impenji Komunitarji ta’ 
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra sa l-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ kjarifika.

Emenda 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
fit-tul, huwa xieraq li jkun stabbilit pjan 
prevedibbli skond liema l-emissjonijiet ta' 
stallazzjonijiet koperti bl-iskema 
Komunitarja għandhom jitnaqqsu. Sabiex 
il-Komunità tkun tista' twettaq l-impenn 
tagħha għal tnaqqis ta' għallinqas 20% ta' 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-
livelli ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, 
sa l-2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet 
allokati fir-rigward ta' dawk l-
istallazzjonijiet għandu jkun 21% taħt il-
livelli ta' l-emissjonijiet tagħhom ta' l-
2005.

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' l-għanijiet għall-
futur imbiegħed, huwa xieraq li jkun 
stabbilit pjan prevedibbli li jistqarr li l-
emissjonijiet ta' stallazzjonijiet koperti bl-
iskema Komunitarja għandhom jitnaqqsu.
Sabiex jinkiseb tnaqqis għallinqas ta’ 40%
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-
livelli ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, 
il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati fir-
rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandhom ikunu aġġustati kif xieraq 
flimkien mas-setturi koperti mill-iskema 
Komunitarja li jerfgħu żewġ terzi mill-piż 
ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet, 
f’konformità ma’ l-emissjonijiet verifikati 
fl-2005, is-sena li minnha jiġi determinat 
tali piż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-aħħar, kunsens xjentifiku stabbilixxa z-zona sikura għal 450 ppm sabiex ikunu evitati l-
agħar effetti tat-tibdil fil-klima filwaqt li sejba ġdida issa turi li l-livell kritiku jibda diġà bi 
350 ppm.   Dan ifisser tnaqqis millinqas b’60% ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG sa l-2030 u 
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b’100% sa l-2050. Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis b’mod prevedibbli u effiċjenti f’termini ta’ l-
ispejjeż, jeħtieġ li l-mira ta’ l-2020 ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tkun waħda iktar 
ambizzjuża.

Emenda 49
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
fit-tul, huwa xieraq li jkun stabbilit pjan 
prevedibbli skond liema l-emissjonijiet ta' 
stallazzjonijiet koperti bl-iskema 
Komunitarja għandhom jitnaqqsu. Sabiex 
il-Komunità tkun tista' twettaq l-impenn 
tagħha għal tnaqqis ta' għallinqas 20% ta' 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-
livelli ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, 
sa l-2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet 
allokati fir-rigward ta' dawk l-
istallazzjonijiet għandu jkun 21% taħt il-
livelli ta' l-emissjonijiet tagħhom ta' l-
2005.

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
għall-futur imbiegħed, huwa xieraq li jkun 
stabbilit pjan prevedibbli li jistqarr li l-
emissjonijiet ta' stallazzjonijiet koperti bl-
iskema Komunitarja għandhom jitnaqqsu.
Sabiex jinkiseb l-impenn Komunitarju ta’
tnaqqis għallinqas ta’ 30% ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-livelli 
ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, il-
kwoti ta' l-emissjonijiet allokati fir-rigward 
ta' dawk l-istallazzjonijiet għandhom ikunu
taħt limitu li jikkorrispondi għal żewġ 
terzi tal-piż ta’ tnaqqis ta’ mira 
Komunitarja ta’ -30% sa l-2020. Il-
Kummissjoni għandha tiddetermina 
kemm il-limitu totali għall-2020, kif ukoll 
it-tqassim tal-kwoti li jridu jiġu rkantati 
bejn l-Istati Membri u l-fattur ta’ tnaqqis 
lineari b’referenza għal-livelli ta’ l-
emissjonijiet verifikati fl-2005, l-iktar tard 
sat-30 ta’ Ġunju 2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xenarju tar-4 rapport ta’ evalwazzjoni ta’ l-IPCC, li jagħti probabiltà ta’ 50% għaż-
żamma taż-żieda fit-temperatura b’+2C, jassumi li pajjiżi industrijalizzati jnaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom sa l-2020 fuq pjan nazzjonali b’25 sa 40% meta mqabbla ma’ l-1990 u, 
barra minn hekk, li jkun hemm devjazzjoni sinifikanti min-negozju bħas-soltu fil-partijiet li 
ma jinsabux fl-Anness I.    It-tnaqqis, iktar ma jieħu fit-tul, iktar se jiġi jqum flus, u għalhekk 
l-UE għandha tistabbilixxi mira ta' tnaqqis ta’ 30% bħala punt ta’ tluq għall-miżuri 
nazzjonali.   
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Emenda 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
fit-tul, huwa xieraq li jkun stabbilit pjan 
prevedibbli skond liema l-emissjonijiet ta' 
stallazzjonijiet koperti bl-iskema 
Komunitarja għandhom jitnaqqsu. Sabiex 
il-Komunità tkun tista' twettaq l-impenn 
tagħha għal tnaqqis ta' għallinqas 20% ta' 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-
livelli ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, 
sa l-2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati 
fir-rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandu jkun 21% taħt il-livelli ta' l-
emissjonijiet tagħhom ta' l-2005.

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
għall-futur imbiegħed, huwa xieraq li jkun 
stabbilit pjan prevedibbli li jistqarr li l-
emissjonijiet ta' stallazzjonijiet koperti bl-
iskema Komunitarja għandhom jitnaqqsu.
Sabiex jinkiseb l-impenn Komunitarju ta’
tnaqqis għallinqas ta’ 20% ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-livelli 
ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, sa l-
2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati fir-
rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandhom ikunu 21% taħt il-livelli ta' l-
emissjonijiet tagħhom ta' l-2005, bejn 
wieħed u ieħor 30% taħt il-livelli tagħhom 
ta’ l-1990.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soltu, is-sena ta’ referenza tkun l-1990. Għaldaqstant, il-perċentwal approssimattiv tat-
tnaqqis tas-CO2, li se jinkiseb mill-ETS ta’ l-UE fl-2020, għandu jkun indikat ukoll imqabbel 
ma’ l-1990. Dan il-fattur huwa ta’ importanza partikolari għan-negozjati internazzjonali fejn 
l-UE trid turi x’kisbet mill-1990. Il-Kummissjoni Ewropea indikat perċentwal ta’ 30% fis-
seduta ta’ smigħ tal-PE tal-15 ta’ Mejju 2008.  

Emenda 51
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
fit-tul, huwa xieraq li jkun stabbilit pjan 

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
għall-futur imbiegħed, huwa xieraq li jkun 
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prevedibbli skond liema l-emissjonijiet ta' 
stallazzjonijiet koperti bl-iskema 
Komunitarja għandhom jitnaqqsu. Sabiex 
il-Komunità tkun tista' twettaq l-impenn 
tagħha għal tnaqqis ta' għallinqas 20% ta' 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-
livelli ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, 
sa l-2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati 
fir-rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandu jkun 21% taħt il-livelli ta' l-
emissjonijiet tagħhom ta' l-2005.

stabbilit pjan prevedibbli li jistqarr li l-
emissjonijiet ta' stallazzjonijiet koperti bl-
iskema Komunitarja għandhom jitnaqqsu.
Sabiex jinkiseb l-impenn Komunitarju ta’
tnaqqis għallinqas ta’ 20% ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-livelli 
ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, sa l-
2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati fir-
rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandhom ikunu 21% taħt il-livelli ta' l-
emissjonijiet tagħhom ta' l-2005. Rigward 
tnaqqis possibbli ta’ 30% fl-emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra taħt il-livelli ta’ l-1990, 
l-għadd ta’ kwoti ta’ l-emissjonijiet 
allokati b’rabta ma’ dawk l-
istallazzjonijiet għandu jkun determinat 
sat-30 ta’ Ġunju 2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tkun stabbilita l-mira ta’ 30% f’każ li tintlaħaq ftehima globali fl-2009. 
Fit-30 ta’ Ġunju 2009 (l-2010 fil-proposta kurrenti), il-Kummissjoni identifikat ukoll liema 
setturi jew setturi sekondarji intensivi fl-enerġija x’aktarx se jkunu suġġetti għal likiġ tal-
karbonju.

Emenda 52
Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
fit-tul, huwa xieraq li jkun stabbilit pjan 
prevedibbli skond liema l-emissjonijiet ta' 
stallazzjonijiet koperti bl-iskema 
Komunitarja għandhom jitnaqqsu. Sabiex 
il-Komunità tkun tista' twettaq l-impenn 
tagħha għal tnaqqis ta' għallinqas 20% ta' 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-
livelli ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, 
sa l-2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati 

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
għall-futur imbiegħed, huwa xieraq li jkun 
stabbilit pjan prevedibbli li jistqarr li l-
emissjonijiet ta' stallazzjonijiet koperti bl-
iskema Komunitarja għandhom jitnaqqsu.
Sabiex jinkiseb l-impenn Komunitarju ta’
tnaqqis għallinqas ta’ 20% ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-livelli 
ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, sa l-
2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati fir-
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fir-rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandu jkun 21% taħt il-livelli ta' l-
emissjonijiet tagħhom ta' l-2005.

rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandhom ikunu 21% taħt il-livelli ta' l-
emissjonijiet tagħhom ta' l-2005. Sabiex 
jitnaqqas id-distakk tal-miżura minn 20% 
sa 30%, ikun utli li l-ETS ta’ l-UE tieħu 
mill-ewwel miżura ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet b’25%.

Or. nl

Emenda 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet
fit-tul, huwa xieraq li jkun stabbilit pjan 
prevedibbli skond liema l-emissjonijiet ta' 
stallazzjonijiet koperti bl-iskema 
Komunitarja għandhom jitnaqqsu. Sabiex 
il-Komunità tkun tista' twettaq l-impenn 
tagħha għal tnaqqis ta' għallinqas 20% ta' 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-
livelli ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, 
sa l-2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati 
fir-rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandu jkun 21% taħt il-livelli ta' l-
emissjonijiet tagħhom ta' l-2005.

(4) Biex jgħin fil-ksib ta' dawn l-għanijiet 
għall-futur imbiegħed, huwa xieraq li jkun 
stabbilit pjan prevedibbli li jistqarr li l-
emissjonijiet ta' stallazzjonijiet koperti bl-
iskema Komunitarja għandhom jitnaqqsu.
Sabiex jinkiseb l-impenn Komunitarju ta’
tnaqqis għallinqas ta’ 20% ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra taħt il-livelli 
ta' l-1990 b'mod effiċjenti fl-ispiża, sa l-
2020 il-kwoti ta' l-emissjonijiet allokati fir-
rigward ta' dawk l-istallazzjonijiet 
għandhom ikunu 21% taħt il-livelli ta' l-
emissjonijiet tagħhom ta' l-2005, li jfisser 
iktar minn 30% taħt il-livelli tagħhom ta’ 
l-1990.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soltu, is-sena ta’ referenza tkun l-1990. Għaldaqstant, il-perċentwal approssimattiv tat-
tnaqqis tas-CO2, li se jinkiseb mill-ETS ta’ l-UE fl-2020, għandu jkun indikat ukoll imqabbel 
ma’ l-1990. Dan il-fattur huwa ta’ importanza partikolari għan-negozjati internazzjonali fejn 
l-UE trid turi x’kisbet mill-1990. Il-Kummissjoni Ewropea indikat perċentwal ta’ 30% fis-
seduta ta’ smigħ tal-PE tal-15 ta’ Mejju 2008.  
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Emenda 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għal titjbi fic-ċertezza u l-prevedibbiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom jkunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżdidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta' 
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tidbdil fil-
klima perikoluż.

(5) Għal titjib fic-ċertezza u l-prevedibiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom ikunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 40%, b'mod partikolari sabiex 
jinkiseb dak li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tibdil fil-
klima perikoluż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-aħħar, kunsens xjentifiku stabbilixxa z-zona sikura għal 450 ppm sabiex ikunu evitati l-
agħar effetti tat-tibdil fil-klima filwaqt li sejba ġdida issa turi li l-livell kritiku jibda diġà bi 
350 ppm.   Dan ifisser tnaqqis millinqas b’60% ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG sa l-2030 u 
b’100% sa l-2050. Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis b’mod prevedibbli u effiċjenti f’termini ta’ l-
ispejjeż, jeħtieġ li l-mira ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ l-2020 tkun waħda iktar 
ambizzjuża.

Emenda 55
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għal titjbi fic-ċertezza u l-prevedibbiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom jkunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżdidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta'
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 

(5) Għal titjib fic-ċertezza u l-prevedibiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom ikunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 30%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis sa l-
2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
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xjentifikament biex jimpedixxi tidbdil fil-
klima perikoluż.

xjentifikament biex jimpedixxi tibdil fil-
klima perikoluż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xenarju tar-4 rapport ta’ evalwazzjoni ta’ l-IPCC, li jagħti probabiltà ta’ 50% għaż-
żamma taż-żieda fit-temperatura b’+2C, jassumi li pajjiżi industrijalizzati jnaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom sa l-2020 fuq pjan nazzjonali b’25 sa 40% meta mqabbla ma’ l-1990 u, 
barra minn hekk, li jkun hemm devjazzjoni sinifikanti min-negozju bħas-soltu fil-partijiet li 
ma jinsabux fl-Anness I.    It-tnaqqis, iktar ma jieħu fit-tul, iktar se jiġi jqum flus, u għalhekk 
l-UE għandha tistabbilixxi mira ta' tnaqqis ta’ 30% bħala punt ta’ tluq tagħha għall-miżuri 
nazzjonali.  

Emenda 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għal titjbi fic-ċertezza u l-prevedibbiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom jkunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżdidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta'
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tidbdil fil-
klima perikoluż.

(5) Għal titjib fic-ċertezza u l-prevedibiltà
ta' l-iskema Komunitarja, wara li tiġi 
konkluża ftehima internazzjonali, 
għandhom ikunu speċifikati 
dispożizzjonijiet li jżidu l-livell ta' 
kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta'
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tibdil fil-
klima perikoluż, sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw jikkontribwixxu b’mod xieraq 
skond ir-responsabiltajiet u l-kapaċitajiet 
rispettivi tagħhom. Għandu jkun żgurat 
tqassim ġust tal-piż bejn l-iskema 
Komunitarja u setturi oħrajn ta’ l-
ekonomija, ibbażat fuq evidenza 
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xjentifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe tnaqqis ieħor ta’ l-UE jrid ikun konformi ma’ miżuri ekwivalenti li jittieħdu mill-
pajjiżi li fihom ikun hemm riskju li jseħħ likiġ tal-karbonju. Dan huwa konformi mal-
Konklużjonijiet tal-Presidenza mill-Kunsill ta’ l-UE li seħħ fit-8 u fid-9 ta’ Marzu 2008. Il-
ħtiġijiet ta’ tnaqqis ibbażati fuq ix-xjenza jistgħu jinbidlu iktar ma jinkiseb għarfien. Għandu 
jkun żgurat tqassim ġust tal-piż bejn is-settur ta’ l-ETS  u s-settur mhux ta’ l-ETS, ibbażat fuq 
evidenza xjentifika.

Emenda 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għal titjbi fic-ċertezza u l-prevedibbiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom jkunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżdidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta'
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tidbdil fil-
klima perikoluż.

(5) Għal titjib fic-ċertezza u l-prevedibiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom ikunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta'
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tibdil fil-
klima perikoluż, sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw jikkontribwixxu b’mod xieraq 
skond ir-responsabiltajiet u l-kapaċitajiet 
rispettivi tagħhom. Għandu jkun żgurat 
tqassim ġust tal-piż bejn l-iskema 
Komunitarja u setturi oħrajn ta’ l-
ekonomija, ibbażat fuq evidenza 
xjentifika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe tnaqqis ieħor ta’ l-UE jrid ikun konformi ma’ miżuri ekwivalenti li jittieħdu mill-
pajjiżi li fihom ikun hemm riskju li jseħħ likiġ tal-karbonju. Dan huwa konformi mal-
Konklużjonijiet tal-Presidenza mill-Kunsill ta’ l-UE li seħħ fit-8 u fid-9 ta’ Marzu 2008. Il-
ħtiġijiet ta’ tnaqqis ibbażati fuq ix-xjenza jistgħu jinbidlu iktar ma jinkiseb għarfien. Għandu 
jkun żgurat tqassim ġust tal-piż bejn is-settur ta’ l-ETS  u s-settur mhux ta’ l-ETS, ibbażat fuq 
evidenza xjentifika.

Emenda 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għal titjbi fic-ċertezza u l-prevedibbiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom jkunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżdidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta' 
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tidbdil fil-
klima perikoluż.

(5) Għal titjib fic-ċertezza u l-prevedibiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom ikunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta'
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tibdil fil-
klima perikoluż Ladarba tkun stabbilita l-
mira ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ 
30%, għandu jkun analizzat it-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet fid-dinja kollha, filwaqt li 
jitqiesu pajjiżi terzi. Għandhom isiru 
sforzi sabiex ikun żgurat, fuq il-bażi ta’ 
evidenza xjentifika, li l-piż jitqassam 
b’mod ġust bejn l-iskema Komunitarja u 
setturi oħrajn ta’ l-ekonomija.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Konklużjonijiet tal-Presidenza tat-8 u tad-9 ta’ Marzu 2007, kwalunkwe 
tnaqqis ieħor ta’ l-emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea għandu jkun akkumpanjat minn miżuri 
komparabbli li jittieħdu minn pajjiżi terzi b’livelli għoljin ta’ emissjonijiet tas-CO2. Sejbiet 
ġodda jistgħu jqajmu dubju dwar il-ħtieġa stabbilita b’mod xjentifiku għat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet. Għandhom jittieħdu miżuri sabiex ikun żgurat li, fuq il-bażi ta’ evidenza 
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xjentifika, il-piż jitqassam b’mod ġust bejn dawk is-setturi li huma koperti u dawk li m’humiex 
koperti mis-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet.

Emenda 59
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għal titjbi fic-ċertezza u l-prevedibbiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom jkunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżdidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta'
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
xjentifikament biex jimpedixxi tidbdil fil-
klima perikoluż.

(5) Għal titjib fic-ċertezza u l-prevedibiltà
ta' l-iskema Komunitarja, għandhom ikunu
speċifikati dispożizzjonijiet li jżidu l-livell 
ta' kontribuzzjoni ta' l-iskema Komunitarja 
sabiex jinkiseb tnaqqis globali ta' aktar 
minn 20%, b'mod partikolari minħabba l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta' tnaqqis ta'
30% sa l-2020 li huwa kkunsidrat meħtieġ 
minn xi xjentisti biex jimpedixxi tibdil fil-
klima.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Mhux ix-xjentisti kollha jappoġġjaw it-teżi mhux pruvata ta' rabta mill-qrib bejn emissjonijiet 
ta' gassijiet serra li jirriżultaw minn attività umana u tibdil fil-klima mkejjel. Jeżistu 
raġunijiet serji sabiex wieħed jaħseb li t-tibdil fil-klima li jkun ġie osservat jista’ jinstab li 
joriġina minn kawżi naturali jew fatturi oħrajn.

Emenda 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sejbiet xjentifiċi riċenti juru li, sabiex 
ikun evitat indħil antropoġeniku perikoluż 
fis-sistema tal-klima, il-konċentrazzjoni 
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tad-dijossidu tal-karbonju għandha 
titnaqqas għal inqas minn 350 parti għal 
kull miljun, li jfisser mira Komunitarja ta’ 
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra fuq pjan nazzjonali b’ 40% sa l-2020 
u b’60% sa l-2030. Din il-mira u dan l-
impenn għandhom ikunu segwiti fin-
negozjati għal ftehima internazzjonali fil-
ġejjieni.

Or. en

Emenda 61
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Filwaqt li l-esperjenza ta' matul l-
ewwel perjodu ta' skambju ta' kwoti turi l-
potenzjal ta' l-iskema Komunitarja u l-
finalizzazzjoni ta' pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni għat-tieni perjdou ta' skambju 
ta' kwoti se tirriżulta f'tnaqqis sinifikanti ta' 
l-emissjonijiet sa l-2012, ir-reviżjoni 
kkonfermat li sistema aktar armonizzata 
għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
huwa essenzjali, sabiex jiġu sfruttati aħjar 
il-benefiċċji ta' skambju ta' kwoti, biex jiġi 
evitat tagħwiġ fis-suq interen u biex jiġi 
faċilitat ir-rabta bejn is-sistemi għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet.
Barraminhekk, għandha tiġi żgurata 
aktar prevedibbiltà u l-ambitu tas-sistema 
għandu jiġi estiż billi jiddaħlu setturi u 
gassijiet ġodda bil-għan kemm biex jiġi 
rinfurzat sinjal tal-prezz tal-karbonju 
meħtieġ biex jistimola l-investimenti 
meħtieġa kif ukoll biex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda għal tnaqqis, li 
jwasslu għal spejjeż ta' tnaqqis globali 
aktar baxxi u żieda fl-effiċjenza tas-
sistema.

(7) Filwaqt li l-esperjenza ta' matul l-
ewwel perjodu ta' skambju ta' kwoti turi l-
potenzjal ta' l-iskema Komunitarja u l-
finalizzazzjoni ta' pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni għat-tieni perjodu ta' skambju 
ta' kwoti se tirriżulta fi tnaqqis sinifikanti 
ta' l-emissjonijiet sa l-2012, ir-reviżjoni 
kkonfermat li sistema aktar armonizzata 
għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
hija essenzjali, sabiex jiġu sfruttati aħjar il-
benefiċċji ta' skambju ta' kwoti, biex jiġi 
evitat tagħwiġ fis-suq intern u biex tiġi 
faċilitata r-rabta bejn is-sistemi għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

S’issa x-xjentisti għadhom ma stabbilixxewx finalment il-kawżi tat-tibdil fil-klima, u għalhekk 
m’hemm ebda ġustifikazzjoni sabiex jiġi estiż l-ambitu mandatarju tas-sistema għal setturi u 
gassijiet ġodda.

Emenda 62
Patrick Louis

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) It-tkabbir ta’ siġar, u, barra minn 
hekk, l-injam u prodotti li jitnisslu minnu, 
huma mezz importanti ħafna għall-qbid u 
l-ħżin tal-karbonju.  Barra minn hekk, l-
injam jgħin – billi jissostitwixxi l-enerġija 
fossili – sabiex jingħeleb l-effett serra.
Fil-qosor, il-foresti huma verament 
depożiti naturali tal-karbonju, iżda l-
karbonju maħżun jiġi rilaxxat fl-
atmosfera meta l-foresti jitħaffru u 
jinħarqu. Għaldaqstant, jeħtieġ li 
jitqiegħdu fis-seħħ arranġamenti għall-
konservazzjoni ta’ foresti sabiex ikunu 
mitigati l-effetti tat-tibdil fil-klima.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Milli jidher, huwa l-każ li 20% ta’ l-emissjonijiet globali ta’ GHG jiġu kkawżati minn bidliet 
fl-użu ta’ l-art (ngħidu aħna t-tneħħija ta’ foresti f’zoni tropikali). Bħala eżempju wieħed tat-
tneħħija ta' foresti, l-emissjonijiet globali annwali ta’ GHG li jirriżultaw jammontaw għal 6 
000 miljun tunnellata ekwivalenti f’CO2.  Purament b’rabta ma’ Franza, il-ħżin waħdu 
jammonta għal 15.6 miljun tunnellata ta’ karbonju u taqbad 10% ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG.  
Huwa stmat li s-sostituzzjoni tinvolvi 14-il miljun tunnellata ta’ karbonju. Mingħajr foresti u 
injam, Franza kieku temetti 108 miljun tunnellata addizzjonali ta’ karbonju, fi kliem ieħor 
20% iktar. 
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Emenda 63
Patrick Louis

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 7 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Minħabba l-fatt ukoll li l-foresti 
jistgħu jkunu ta’ użu kbir fil-mitigazzjoni 
tat-tisħin globali, għandhom ikunu 
pprovduti inċentivi bil-għan li jkun 
sfruttat u żviluppat is-settur, mingħajr ma 
jkun hemm indħil fil-funzjonijiet l-oħrajn 
li jesegwixxu l-foresti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta’ l-IPCC ta’ l-2007 jistqarr li ‘Għall-futur imbiegħed, strateġija sostenibbli 
għall-immaniġġjar tal-foresti bil-għan li żżomm jew iżżid l-istokkijiet tal-karbonju tal-foresti, 
filwaqt li tipproduċi ammont sostnut annwali  ta’ produzzjoni ta’ l-injam, tal-fibra jew ta’ l-
enerġija mill-foresti, se tiġġenera l-ikbar benefiċċju sostnut ta’ mitigazzjoni’. Ir-riżoluzzjoni 
tal-Parlament tal-15 ta’ Novembru 2007 stiednet lill-Kummissjoni sabiex tinkludi ċerti 
attivitajiet relatati mal-forestrija fl-ETS.

Emenda 64
Patrick Louis

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Id-Direttiva 2003/87/KE għandha 
tinġieb f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fil-Protokoll ta’ Kyoto dwar l-
użu ta’ l-art, bidla fl-użu ta’ l-art, u 
attivitajiet tal-forestrija (LULUCF).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-Protokoll ta’ Kyoto jassenja miri numeriċi għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG għall-
pajjiżi industrijalizzati mniżżlin fl-Anness B. Bosta artikoli jsemmu l-attivitajiet 'LULUCF', 
taqsira li tindika l-użu ta' l-art, bidla fl-użu ta' l-art, u l-forestrija, jiġifieri t-tisġir, it-tisġir 
mill-ġdid, it-tneħħija ta’ foresti, l-immaniġġjar ta’ foresti, l-immaniġġjar tar-raba' ta' rziezet 
u ta' mergħat, u tkabbir mill-ġdid ta’ veġetazzjoni.

Emenda 65
Patrick Louis

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 8 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-ETS ta’ l-UE u l-‘mekkaniżmi 
bbażati fuq il-proġetti’ tal-Protokoll ta’ 
Kyoto għandhom ikunu interkonnessi 
b’mod sħiħ billi jkunu inklużi l-attivitajiet 
LULUCF fi ħdan il-qasam ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2004/101/KE tas-27 ta’ Ottubru 2004, li temenda d-Direttiva 2003/87/KE, ma 
tapplikax għall-forestrija u l-agrikoltura, billi dawn l-attivitajiet huma esklużi mill-qasam ta’ 
applikazzjoni tagħha.
L-industrija tal-forestrija u bosta organizzazzjonijiet ambjentali jsostnu li l-attivitajiet 
LULUCF għandhom ikunu inklużi fi ħdan l-ETS ta' l-UE. Huma jenfasizzaw l-impatt deċiżiv li 
dawn l-attivitajiet għandhom fuq it-tibdil fil-klima: 20% ta’ l-emissjonijiet globali ta’ GHG 
huma kkawżati mit-tneħħija tal-foresti. L-inklużjoni ta’ l-attivitajiet LULUCF tkun ukoll mod 
sabiex ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli f’pajjiżi mhux industrijalizzati.

Emenda 66
Patrick Louis

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 8 ċ (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Il-Kummissjoni għandha tqis kif, fid-
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dawl kemm tal-proposti li tressqu fil-
Konferenza ta’ Bali kif ukoll tal-progress 
tekniku, l-attivitajiet LULUCF jistgħu 
jkunu inklużi fi ħdan il-qasam ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE.
Għandha tissottometti proposta 
leġiżlattiva xierqa lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill sa tmiem l-2008 l-iktar tard.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri jikkritikaw in-nuqqas tal-Kummissjoni li tagħti biżżejjed raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha sabiex teskludi l-attivitajiet LULUCF mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’ l-ETS 
ta’ l-UE u jiddispjaċihom li l-Kummissjoni għamlet għażla bħal din. Dan huwa evidenti mill-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta’ Marzu 2007 u mir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
tal-15 ta’ Novembru 2007 dwar il-Konferenza ta’ Bali dwar it-Tibdil fil-Klima, li t-tnejn li 
huma stiednu lill-Kummissjoni biex tqis jekk l-attivitajiet LULUCF jistgħux jiġu inkorporati 
fl-ETS ta’ l-UE. F’każ li jitqiesu dawn l-attivitajiet f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, dan il-
fattur jiftaħ sors ta’ finanzjament sewwasew sostanzjali li jgħin fil-protezzjoni tal-
bijodiversità u fir-riabilitazzjoni ta’ foresti degradati.

Emenda 67
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-iskema Komunitarja għandha tkun 
estiża għal stallazzjonijiet oħrajn li l-
emissjonijiet tagħhom kapaċi jiġu 
monitorjati, rappurtati u verifikati bl-istess 
livell ta' preċiżjoni applikabbli skond ir-
rekwiżiti tal-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-
verifikar li japplikaw bħalissa.

(9) L-iskema Komunitarja għandha tkun 
estiża għal stallazzjonijiet oħrajn li l-
emissjonijiet tagħhom kapaċi jiġu 
monitorjati, rappurtati u verifikati bi spiża 
amministrattiva raġonevoli bl-istess livell 
ta' preċiżjoni applikabbli skond ir-rekwiżiti 
ta’ l-immonitorjar, ir-rappurtar u l-verifikar 
li japplikaw bħalissa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa hija ġenerali wisq b’rabta mal-frażi “għandha tkun estiża”.   L-iskema 
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Komunitarja għandha tkun estiża biss jekk l-ispejjeż amministrattivi jibqgħu limitati.

Emenda 68
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Għalkemm l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra mit-trasport bit-triq u mit-trasport 
ta’ merkanzija bil-baħar għadhom 
qegħdin jiżdiedu, hija meħtieġa analiżi 
iktar dettaljata, inkluża analiżi 
komprensiva tal-benefiċċju li jittieħed 
mill-ispejjeż, sabiex il-Kummissjoni tkun 
tista’ tiddeċiedi jekk l-iskambju tal-kwoti 
ta’ l-emissjonijiet huwiex l-iktar mezz 
xieraq ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra f’dawn is-setturi.  Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni trid tiddeċiedi 
liema sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' 
l-emissjonijiet hija l-iktar waħda effettiva 
għas-setturi msemmija hawnfuq: l-ETS 
ta’ l-UE jew sistema separata (li tista’ jew 
tista’ ma tkunx marbuta ma’ l-ETS ta’ l-
UE).  Għaldaqstant, l-emissjonijiet mit-
trasport bit-triq u mit-trasport ta’ 
merkanzija bil-baħar m’humiex inklużi 
f’din il-proposta.  Fl-2010, il-
Kummissjoni se tissottometti proposta li 
tindika jekk dawn is-setturi għandhomx 
jiġu inklużi fl-ETS ta’ l-UE.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina jekk tkunx effettiva l-inklużjoni tat-trasport ta’ 
merkanzija bil-baħar u tat-trasport bit-triq fl-ETS ta' l-UE jew jekk il-ħolqien ta' sistema 
separata għall-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet iġibx miegħu l-ikbar benefiċċji.
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Emenda 69
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari t-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet 
stazzjonarji żgħar li l-emissjonijiet 
tagħhom ma jaqbżux limitu ta' 10000 
tunnellata ta' CO2 fis-sena, għandu jkun 
hemm proċedura li tippermetti l-Istati 
Membri jeskludu stallazzjonijiet 
stazzjonarji żgħar bħal dawn minn sistema 
għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
għal kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija idea tajba li tkun permessa l-esklużjoni ta’ stallazzjonijiet żgħar, imma l-valur limitu 
propost ta’ 10000 tunnellata ta’ CO2 fis-sena jista’ jintuża sabiex l-avjazzjoni u t-trasport ta’ 
merkanzija bil-baħar jinżammu barra mill-ETS ta’ l-UE. L-emissjonijiet tal-biċċa l-kbira ta’ 
l-inġenji individwali ta’ l-arju se jkunu iktar baxxi.  Għaldaqstant, l-aħjar għażla hija li 
wieħed jirreferi għal stallazzjonijiet stazzjonarji. Għall-avjazzjoni, l-operatur ta’ l-inġenju ta’ 
l-ajru jingħażel bħala l-entità responsabbli minflok l-inġenju ta’ l-ajru. Għat-trasport ta’ 
merkanzija bil-baħar, xi wħud argumentaw li l-vapur għandu jkun l-entità responsabbli iżda 
l-vapur x’aktarx jemetti inqas minn 10000 tunnellata ta’ CO2 fis-sena.
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Emenda 70
Amalia Sartori

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari t-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 50000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni ta’ emittenti żgħar ta’  inqas minn 50000 tunnellata m’hijiex effettiva 
f’termini ta’ l-ispejjeż minħabba l-piż ta’ l-immonitorjar u tar-rapportar f’konformità mal-
livelli ta’ l-ETS ta’ l-UE u l-ispejjeż amministrattivi sabiex ikunu permessi verifika  u 
negozjar / parteċipazzjoni fi rkant minn partijiet terzi jeċċedu l-valur monetarju tal-benefiċċji 
ambjentali mill-parteċipazzjoni tagħhom.  Filwaqt li xorta waħda se jkunu koperti 95% ta’ l-
emissjonijiet tas-setturi ta’ l-ETS, dan il-limitu ta’ 50 kilo tunnellata se jeħles lil xi 75% ta’ l-
istallazzjonijiet mill-piż tqil ta’ l-ETS (rapport ta’ l-EEA għall-2007).   
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Emenda 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari t-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 25000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Madankollu, dawn l-
istallazzjonijiet żgħar għandhom jitħallew 
jibqgħu fi ħdan l-iskema Komunitarja.
Relattivament dan il-limitu joffri r-
rendiment massimu f'termini ta' tnaqqis ta' 
spejjeż amministrattivi għal kull tunnellata 
eskluża mis-sistema, għal raġunijiet ta' 
simplifikar amministrattiv. Bħala 
konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitnaqqas il-piż amministrattiv għal emittenti iżgħar. Fejn ikunu fis-seħħ 
miżuri ekwivalenti għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, emittenti iżgħar 
għandhom jingħataw l-għażla dwar jekk jiffurmawx parti mill-ETS jew le. Emittenti iżgħar 
jiffurmaw parti sinifikanti mill-għadd ta’ stallazzjonijiet li jaqgħu taħt l-ETS, għalkemm 
jirrappreżentaw biss 2.5% ta’ l-emissjonijiet.
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Emenda 72
Anne Ferreira

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari t-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 25000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Dan il-limitu huwa l-għażla l-
iktar ekonomikament vantaġġuża, li joffri 
r-rendiment massimu f'termini ta' tnaqqis 
ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema. Bħala 
konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istudju dwar l-impatt tal-Kummissjoni wera li l-ispejjeż amministrattivi tad-Direttiva dwar 
l-ETS jistgħu jkunu 300 darba iktar għall-emittenti ż-żgħar bħall-isptarijiet u l-universitajiet 
jekk wieħed iqabbilhom ma’ l-emissjonijiet ta’ emittenti kbar bħall-industriji. Fi ħdan il-
kuntest tar-rekwiżiti b’rabta ma’ miżuri nazzjonali għat-tnaqqis ta’ l-ekwivalenti f’CO2, il-
fatt li jkun permess li tali stallazzjonijiet jiġu esklużi mid-Direttiva dwar l-ETS iqis il-
karatteristiċi u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom sa tali punt li emittenti żgħar jiskopru għażliet 
ekonomikament iktar vantaġġużi u oħrajn effettivi, mingħajr ma jkunu kompromessi l-
għanijiet ambjentali tad-Direttiva dwar l-ETS.  
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Emenda 73
Linda McAvan

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari t-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 25000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra. Rigward stallazzjonijiet li jiġu 
esklużi mill-iskema Komunitarja, il-
kwantità ta’ kwoti li għandhom jinħarġu 
mill-1 ta' Jannar 2013 għandha tkun 
aġġustata ’l isfel b’ammont 
korrispondenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda fil-limitu ta' l-emissjonijiet għal 25000 teħles 6300 (milli 4200) stallazzjoni żgħira mill-
piż amministrattiv tas-sistema, iżda tneħħi biss 2.4% mill-emissjonijiet totali. Madankollu, 
huwa meħtieġ ukoll aġġustament korrispondenti ’l isfel fil-limitu globali.
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Emenda 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari t-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 25000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla għal livell limitu ta’ 25000 tunnellata ta’ CO2 fis-sena tnaqqas l-għadd totali ta’ 
parteċipanti b’55% filwaqt li tnaqqas l-emissjonijiet koperti bi 2.4% biss.
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Emenda 75
John Bowis, John Purvis

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari t-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 25000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet
serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju dwar l-impatt tal-Kummissjoni jirrikonoxxi li l-fatt li jingħata permess għal 
stallazzjonijiet b’emissjonijiet taħt il-25000 tunnellata ta’ CO2 sabiex dawn jiġu esklużi mill-
ETS ta’ l-UE xorta waħda huwa effettiv f’termini ta’ l-ispejjeż. Emittenti żgħar xorta waħda 
jkollhom jimpenjaw ruħhom sabiex jiksbu tnaqqis, iżda dan jista’ jinkiseb fuq skala li hija 
inqas ta’ piż. 
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Emenda 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari t-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 25000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw. Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv.
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla għal livell limitu ta’ 25000 tunnellata ta’ CO2 fis-sena tnaqqas l-għadd totali ta’ 
parteċipanti b’55% filwaqt li tnaqqas l-emissjonijiet koperti bi 2.4% biss.
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Emenda 77
Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. It-tnaqqis annwali ta' kwoti 
għandu jkun ugwali għal 1.74% tal-kwoti 
maħruġa mill-Istati Membri skond id-
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni għall-
perjodu 2008 sa 2012, sabiex l-iskema 
Komunitarja tikkontribwixxi b'mod effettiv 
fl-ispejjeż għall-ksib sa l-2020 ta' l-impenn 
Komunitarju għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
globali ta' għall-inqas 20%.

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. It-tnaqqis annwali ta' kwoti 
għandu jkun ugwali għal 2% tal-kwoti 
maħruġa mill-Istati Membri skond id-
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni għall-
perjodu 2008 sa 2012, sabiex l-iskema 
Komunitarja tikkontribwixxi b'mod effettiv 
fl-ispejjeż għall-ksib sa l-2020 ta' l-impenn 
Komunitarju għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
globali għallinqas ta’ 25%.

Or. nl

Emenda 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. It-tnaqqis annwali ta' kwoti 
għandu jkun ugwali għal 1.74% tal-kwoti 
maħruġa mill-Istati Membri skond id-

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. Il-kwantità għandha tonqos 
permezz ta’ fattur lineari mqabbla mal-
kwantità medja totali annwali tal-kwoti 
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Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni għall-
perjodu 2008 sa 2012, sabiex l-iskema 
Komunitarja tikkontribwixxi b'mod effettiv 
fl-ispejjeż għall-ksib sa l-2020 ta' l-impenn 
Komunitarju għal tnaqqis ta' l-
emissjonijiet globali ta' għall-inqas 20%.

maħruġa mill-Istati Membri skond id-
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni għall-
perjodu 2008 sa 2012, sabiex l-iskema 
Komunitarja tikkontribwixxi b'mod effettiv 
fl-ispejjeż għall-ksib sa l-2020 ta’ tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet globali għallinqas ta’
40%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-aħħar, kunsens xjentifiku stabbilixxa z-zona sikura għal 450 ppm sabiex ikunu evitati l-
agħar effetti tat-tibdil fil-klima filwaqt li sejba ġdida issa turi li l-livell kritiku jibda diġà bi 
350 ppm.   Dan ifisser tnaqqis millinqas b’60% ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG sa l-2030 u 
b’100% sa l-2050. Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis b’mod prevedibbli u effiċjenti fl-ispejjeż, 
jeħtieġ li l-mira ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ l-2020 tkun waħda iktar ambizzjuża. 

Emenda 79
Anders Wijkman

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. It-tnaqqis annwali ta' kwoti 
għandu jkun ugwali għal 1.74% tal-kwoti 
maħruġa mill-Istati Membri skond id-
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni għall-
perjodu 2008 sa 2012, sabiex l-iskema 
Komunitarja tikkontribwixxi b'mod effettiv 
fl-ispejjeż għall-ksib sa l-2020 ta' l-impenn 
Komunitarju għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
globali ta' għall-inqas 20%.

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. L-iskema Komunitarja għandha 
tikkontribwixxi b'mod effettiv fl-ispejjeż 
għall-ksib sa l-2020 ta' l-impenn 
Komunitarju għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
globali għallinqas ta’ 30%. Il-fattur 
lineari li jikkorrispondi għal dan it-
tnaqqis għandu jkun preżentat mill-
Kummissjoni fl-2010.
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Or. en

Emenda 80
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. It-tnaqqis annwali ta' kwoti 
għandu jkun ugwali għal 1.74% tal-kwoti 
maħruġa mill-Istati Membri skond id-
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni għall-
perjodu 2008 sa 2012, sabiex l-iskema 
Komunitarja tikkontribwixxi b'mod effettiv 
fl-ispejjeż għall-ksib sa l-2020 ta' l-impenn 
Komunitarju għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
globali ta' għall-inqas 20%.

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. It-tnaqqis annwali ta' kwoti 
għandu jkun stabbilit fid-dawl ta’ 
emissjonijiet verifikati u jkun 
jikkorrispondi għal livell b’tali mod li l-
iskema Komunitarja tikkontribwixxi b'mod 
effettiv fl-ispejjeż għall-ksib sa l-2020 ta' l-
impenn Komunitarju għal tnaqqis ta' l-
emissjonijiet globali għallinqas ta’ 30%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xenarju tar-4 rapport ta’ evalwazzjoni ta’ l-IPCC, li jagħti probabiltà ta’ 50% għaż-
żamma taż-żieda fit-temperatura b’+2C, jassumi li pajjiżi industrijalizzati jnaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom sa l-2020 fuq pjan nazzjonali b’25 sa 40% meta mqabbla ma’ l-1990 u, 
barra minn hekk, li jkun hemm devjazzjoni sinifikanti min-negozju bħas-soltu fil-partijiet li 
ma jinsabux fl-Anness I.    It-tnaqqis, iktar ma jieħu fit-tul, iktar se jiġi jqum flus, u għalhekk 
l-UE għandha tistabbilixxi mira ta' tnaqqis ta’ 30% bħala punt ta’ tluq tagħha għall-miżuri 
nazzjonali.  
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Emenda 81
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos b'mod lineari, u b'hekk jiġi żgurat li 
s-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet twassal tnaqqis ta' 
emissjonijiet gradwali u prevedibbli matul 
iż-żmien. It-tnaqqis annwali ta' kwoti 
għandu jkun ugwali għal 1.74% tal-kwoti 
maħruġa mill-Istati Membri skond id-
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni għall-
perjodu 2008 sa 2012, sabiex l-iskema 
Komunitarja tikkontribwixxi b'mod effettiv 
fl-ispejjeż għall-ksib sa l-2020 ta' l-impenn 
Komunitarju għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
globali ta' għall-inqas 20%.

(11) Il-kwantità tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
madwar il-Komunità kollha, ikkalkulata 
min-nofs il-perjodu 2008 sa 2012 għandha 
tonqos, u b'hekk jiġi żgurat li s-sistema 
għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
twassal tnaqqis ta' emissjonijiet gradwali u 
prevedibbli matul iż-żmien. It-tnaqqis 
annwali ta' kwoti għandu jkun ugwali għal 
1.74% tal-kwoti maħruġa mill-Istati 
Membri skond id-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni dwar il-pjanijiet nazzjonali 
ta' allokazzjoni għall-perjodu 2008 sa 
2012, sabiex l-iskema Komunitarja 
tikkontribwixxi b'mod effettiv fl-ispejjeż 
għall-ksib sa l-2020 ta' l-impenn 
Komunitarju għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
globali għallinqas ta’ 20%.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ l-effiċjenza ekonomika, kif jidher fil-graffs, huwa impossibbli 
tnaqqis lineari fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra.  It-tendenza ġenerali biss tista’ tintwera 
b’mod lineari.

Emenda 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet fl-2020
skond l-iskema Komunitarja ta' 21% taħt 
il-livelli rappurtati ta' l-2005, inkluż l-
effett ta' l-ambitu estiż mill-perjodu 2005 
sa 2007 għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet skond l-
iskema Komunitarja ta' 40% taħt il-livelli 
ta’ l-1990 sa l-2020, filwaqt li s-setturi 
koperti mill-iskema Komunitarja jerfgħu 
żewġ terzi minn dan il-piż ta’ tnaqqis ta’ l-
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ċifri ta' emissjoniiet għall-2005 għas-settur 
ta' l-iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
valutazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012, li jirriżulta fil-
ħruġ ta' massimu ta' 1720 miljun kwota 
fis-sena 2020. Ladarba l-Istati Membri 
jkunu ħarġu l-kwoti skond id-Deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni dwar il-pjanijiet 
nazzjonali ta' allokazzjoni tagħhom għall-
perjodu 2008 sa 2012 jiġi kkalkulati 
kwantitajiet eżatti ta' emissjonijiet, għaliex 
l-approvazzjoni ta' l-allokazzjoniet għal xi 
stallazzjonijiet kienet marbuta mal-
ġustifikazzjoni u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet tagħhom. Ladarba jkun seħħ 
il-ħruġ tal-kwoti għall-perjodu 2008 sa 
2012, il-Kummissjoni se tippubblika l-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha.
Għandhom isiru aġġustamenti għall-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha fir-
rigward ta' stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012 jew mill-2013 'l quddiem.

emissjonijiet u f’konformità ma’ l-
emissjonijiet verifikati fl-2005, is-sena li 
minnha jiġi determinat tali piż, inkluż l-
effett ta' l-ambitu estiż mill-perjodu 2005 
sa 2007 għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-
ċifri ta' emissjonijiet għall-2005 għas-settur 
ta' l-iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
evalwazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012. Ladarba l-
Istati Membri jkunu ħarġu l-kwoti skond 
id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni 
tagħhom għall-perjodu 2008 sa 2012 jiġu 
kkalkulati kwantitajiet eżatti ta' 
emissjonijiet, għaliex l-approvazzjoni ta' l-
allokazzjonijiet għal xi stallazzjonijiet 
kienet marbuta mal-ġustifikazzjoni u l-
verifikar ta' l-emissjonijiet tagħhom.
Ladarba jkun seħħ il-ħruġ tal-kwoti għall-
perjodu 2008 sa 2012, il-Kummissjoni se 
tippubblika l-kwantità ta' madwar il-
Komunità kollha. Għandhom isiru 
aġġustamenti għall-kwantità ta' madwar il-
Komunità kollha fir-rigward ta' 
stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 2012 
jew mill-2013’il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-aħħar, kunsens xjentifiku stabbilixxa z-zona sikura għal 450 ppm sabiex ikunu evitati l-
agħar effetti tat-tibdil fil-klima filwaqt li sejba ġdida issa turi li l-livell kritiku jibda diġà bi 
350 ppm.   Dan ifisser tnaqqis millinqas b’60% ta’ l-emissjonijiet ta’ GHG sa l-2030 u 
b’100% sa l-2050. Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis b’mod prevedibbli u effiċjenti fl-ispejjeż, 
jeħtieġ li l-mira ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ l-2020 tkun waħda iktar ambizzjuża.
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Emenda 83
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet fl-2020 
skond l-iskema Komunitarja ta' 21% taħt 
il-livelli rappurtati ta' l-2005, inkluż l-
effett ta' l-ambitu estiż mill-perjodu 2005 
sa 2007 għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-
ċifri ta' emissjoniiet għall-2005 għas-settur 
ta' l-iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
valutazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012, li jirriżulta fil-
ħruġ ta' massimu ta' 1720 miljun kwota 
fis-sena 2020. Ladarba l-Istati Membri 
jkunu ħarġu l-kwoti skond id-Deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni dwar il-pjanijiet 
nazzjonali ta' allokazzjoni tagħhom għall-
perjodu 2008 sa 2012 jiġi kkalkulati 
kwantitajiet eżatti ta' emissjonijiet, għaliex 
l-approvazzjoni ta' l-allokazzjoniet għal xi 
stallazzjonijiet kienet marbuta mal-
ġustifikazzjoni u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet tagħhom. Ladarba jkun seħħ 
il-ħruġ tal-kwoti għall-perjodu 2008 sa 
2012, il-Kummissjoni se tippubblika l-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha.
Għandhom isiru aġġustamenti għall-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha fir-
rigward ta' stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012 jew mill-2013 'l quddiem.

Dan il-kontribut jinkludi l-effett ta' l-
ambitu estiż mill-perjodu 2005 sa 2007 
għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-ċifri ta' 
emissjonijiet għall-2005 għas-settur ta' l-
iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
evalwazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012. Ladarba l-
Istati Membri jkunu ħarġu l-kwoti skond 
id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni 
tagħhom għall-perjodu 2008 sa 2012 jiġu 
kkalkulati kwantitajiet eżatti ta' 
emissjonijiet, għaliex l-approvazzjoni ta' l-
allokazzjonijiet għal xi stallazzjonijiet 
kienet marbuta mal-ġustifikazzjoni u l-
verifikar ta' l-emissjonijiet tagħhom.
Ladarba jkun seħħ il-ħruġ tal-kwoti għall-
perjodu 2008 sa 2012, il-Kummissjoni se 
tippubblika l-kwantità ta' madwar il-
Komunità kollha. Għandhom isiru 
aġġustamenti għall-kwantità ta' madwar il-
Komunità kollha fir-rigward ta' 
stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 2012 
jew mill-2013 ’il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xenarju tar-4 rapport ta’ evalwazzjoni ta’ l-IPCC, li jagħti probabiltà ta’ 50% għaż-
żamma taż-żieda fit-temperatura b’+2C, jassumi li pajjiżi industrijalizzati jnaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom sa l-2020 fuq pjan nazzjonali b’25 sa 40% meta mqabbla ma’ l-1990 u, 
barra minn hekk, li jkun hemm devjazzjoni sinifikanti min-negozju bħas-soltu fil-partijiet li 
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ma jinsabux fl-Anness I.    It-tnaqqis, iktar ma jieħu fit-tul, iktar se jiġi jqum flus, u għalhekk 
l-UE għandha tistabbilixxi mira ta' tnaqqis ta’ 30% bħala punt ta’ tluq tagħha għall-miżuri 
nazzjonali.   

Emenda 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet fl-2020 
skond l-iskema Komunitarja ta' 21% taħt 
il-livelli rappurtati ta' l-2005, inkluż l-effett 
ta' l-ambitu estiż mill-perjodu 2005 sa 2007 
għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-ċifri ta' 
emissjoniiet għall-2005 għas-settur ta' l-
iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
valutazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012, li jirriżulta fil-
ħruġ ta' massimu ta' 1720 miljun kwota fis-
sena 2020. Ladarba l-Istati Membri jkunu 
ħarġu l-kwoti skond id-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni dwar il-pjanijiet nazzjonali 
ta' allokazzjoni tagħhom għall-perjodu 
2008 sa 2012 jiġi kkalkulati kwantitajiet 
eżatti ta' emissjonijiet, għaliex l-
approvazzjoni ta' l-allokazzjoniet għal xi 
stallazzjonijiet kienet marbuta mal-
ġustifikazzjoni u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet tagħhom. Ladarba jkun seħħ 
il-ħruġ tal-kwoti għall-perjodu 2008 sa 
2012, il-Kummissjoni se tippubblika l-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha.
Għandhom isiru aġġustamenti għall-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha fir-
rigward ta' stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012 jew mill-2013 'l quddiem.

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet fl-2020 
skond l-iskema Komunitarja ta' 21% taħt 
il-livelli rappurtati ta' l-2005, iktar minn 
30% taħt il-livelli tagħhom ta’ l-1990, 
inkluż l-effett ta' l-ambitu estiż mill-
perjodu 2005 sa 2007 għall-perjodu 2008 
sa 2012 u ċ-ċifri ta' emissjonijiet għall-
2005 għas-settur ta' l-iskambju tal-kwoti li 
ntuża għall-evalwazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali ta' allokazzjoni tal-Bulgarija u 
tar-Rumanija għall-perjodu 2008 sa 2012, 
li jirriżulta fil-ħruġ ta' massimu ta' 1720 
miljun kwota fis-sena 2020. Ladarba l-
Istati Membri jkunu ħarġu l-kwoti skond 
id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet nazzjonali ta' allokazzjoni 
tagħhom għall-perjodu 2008 sa 2012 jiġu 
kkalkulati kwantitajiet eżatti ta' 
emissjonijiet, għaliex l-approvazzjoni ta' l-
allokazzjonijiet għal xi stallazzjonijiet 
kienet marbuta mal-ġustifikazzjoni u l-
verifikar ta' l-emissjonijiet tagħhom.
Ladarba jkun seħħ il-ħruġ tal-kwoti għall-
perjodu 2008 sa 2012, il-Kummissjoni se 
tippubblika l-kwantità ta' madwar il-
Komunità kollha. Għandhom isiru 
aġġustamenti għall-kwantità ta' madwar il-
Komunità kollha fir-rigward ta' 
stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 2012 
jew mill-2013 ’il quddiem.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soltu, is-sena ta’ referenza tkun l-1990. Għaldaqstant, il-perċentwal approssimattiv tat-
tnaqqis tas-CO2, li se jinkiseb mill-ETS ta’ l-UE fl-2020, għandu jkun indikat ukoll imqabbel 
ma’ l-1990. Dan il-fattur huwa ta’ importanza partikolari għan-negozjati internazzjonali fejn 
l-UE trid turi x’kisbet mill-1990. Il-Kummissjoni Ewropea indikat perċentwal ta’ 30% fis-
seduta ta’ smigħ tal-PE tal-15 ta’ Mejju 2008.  

Emenda 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet fl-2020 
skond l-iskema Komunitarja ta' 21% taħt 
il-livelli rappurtati ta' l-2005, inkluż l-effett 
ta' l-ambitu estiż mill-perjodu 2005 sa 2007 
għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-ċifri ta' 
emissjoniiet għall-2005 għas-settur ta' l-
iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
valutazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012, li jirriżulta fil-
ħruġ ta' massimu ta' 1720 miljun kwota fis-
sena 2020. Ladarba l-Istati Membri jkunu 
ħarġu l-kwoti skond id-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni dwar il-pjanijiet nazzjonali 
ta' allokazzjoni tagħhom għall-perjodu 
2008 sa 2012 jiġi kkalkulati kwantitajiet 
eżatti ta' emissjonijiet, għaliex l-
approvazzjoni ta' l-allokazzjoniet għal xi 
stallazzjonijiet kienet marbuta mal-
ġustifikazzjoni u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet tagħhom. Ladarba jkun seħħ 
il-ħruġ tal-kwoti għall-perjodu 2008 sa 
2012, il-Kummissjoni se tippubblika l-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha.
Għandhom isiru aġġustamenti għall-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha fir-
rigward ta' stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet fl-2020 
skond l-iskema Komunitarja ta' 21% taħt 
il-livelli rappurtati ta' l-2005, madwar 30% 
taħt il-livelli tagħhom ta’ l-1990, inkluż l-
effett ta' l-ambitu estiż mill-perjodu 2005 
sa 2007 għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-
ċifri ta' emissjonijiet għall-2005 għas-settur 
ta' l-iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
evalwazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012, li jirriżulta fil-
ħruġ ta' massimu ta' 1720 miljun kwota fis-
sena 2020. Ladarba l-Istati Membri jkunu 
ħarġu l-kwoti skond id-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni dwar il-pjanijiet nazzjonali 
ta' allokazzjoni tagħhom għall-perjodu 
2008 sa 2012 jiġu kkalkulati kwantitajiet 
eżatti ta' emissjonijiet, għaliex l-
approvazzjoni ta' l-allokazzjonijiet għal xi 
stallazzjonijiet kienet marbuta mal-
ġustifikazzjoni u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet tagħhom. Ladarba jkun seħħ 
il-ħruġ tal-kwoti għall-perjodu 2008 sa 
2012, il-Kummissjoni se tippubblika l-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha.
Għandhom isiru aġġustamenti għall-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha fir-

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 44/90 AM\732961MT.doc

MT

iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012 jew mill-2013 'l quddiem.

rigward ta' stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012 jew mill-2013 ’il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soltu, is-sena ta’ referenza tkun l-1990. Għaldaqstant, il-perċentwal approssimattiv tat-
tnaqqis tas-CO2, li se jinkiseb mill-ETS ta’ l-UE fl-2020, għandu jkun indikat ukoll imqabbel 
ma’ l-1990. Dan il-fattur huwa ta’ importanza partikolari għan-negozjati internazzjonali fejn 
l-UE trid turi x’kisbet mill-1990. Il-Kummissjoni Ewropea indikat perċentwal ta’ 30% fis-
seduta ta’ smigħ tal-PE tal-15 ta’ Mejju 2008.  

Emenda 86
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet fl-2020 
skond l-iskema Komunitarja ta' 21% taħt 
il-livelli rappurtati ta' l-2005, inkluż l-effett 
ta' l-ambitu estiż mill-perjodu 2005 sa 2007 
għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-ċifri ta' 
emissjoniiet għall-2005 għas-settur ta' l-
iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
valutazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012, li jirriżulta fil-
ħruġ ta' massimu ta' 1720 miljun kwota fis-
sena 2020. Ladarba l-Istati Membri jkunu 
ħarġu l-kwoti skond id-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni dwar il-pjanijiet nazzjonali 
ta' allokazzjoni tagħhom għall-perjodu 
2008 sa 2012 jiġi kkalkulati kwantitajiet 
eżatti ta' emissjonijiet, għaliex l-
approvazzjoni ta' l-allokazzjoniet għal xi 
stallazzjonijiet kienet marbuta mal-
ġustifikazzjoni u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet tagħhom. Ladarba jkun seħħ 
il-ħruġ tal-kwoti għall-perjodu 2008 sa 

(12) Dan il-kontribut huwa ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet fl-2020 
skond l-iskema Komunitarja ta' 21% taħt 
il-livelli rappurtati ta' l-2005, inkluż l-effett 
ta' l-ambitu estiż mill-perjodu 2005 sa 2007 
għall-perjodu 2008 sa 2012 u ċ-ċifri ta' 
emissjonijiet għall-2005 għas-settur ta' l-
iskambju tal-kwoti li ntuża għall-
evalwazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
għall-perjodu 2008 sa 2012, li jirriżulta fil-
ħruġ ta' massimu ta' 1720 miljun kwota fis-
sena 2020. Ladarba l-Istati Membri jkunu 
ħarġu l-kwoti skond id-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni dwar il-pjanijiet nazzjonali 
ta' allokazzjoni tagħhom għall-perjodu 
2008 sa 2012 jiġu kkalkulati kwantitajiet 
eżatti ta' emissjonijiet, għaliex l-
approvazzjoni ta' l-allokazzjonijiet għal xi 
stallazzjonijiet kienet marbuta mal-
ġustifikazzjoni u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet tagħhom. Ladarba jkun seħħ 
il-ħruġ tal-kwoti għall-perjodu 2008 sa 
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2012, il-Kummissjoni se tippubblika l-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha.
Għandhom isiru aġġustamenti għall-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha fir-
rigward ta' stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012 jew mill-2013 'l quddiem.

2012, il-Kummissjoni se tippubblika l-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha.
Għandhom isiru aġġustamenti għall-
kwantità ta' madwar il-Komunità kollha fir-
rigward ta' stallazzjonijiet li jiddaħħlu fl-
iskema Komunitarja jew li jiġu esklużi 
minnha matul il-perjodu 2008 sa 2012 jew 
mill-2013 ’il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ma jsirux biss aġġustamenti ’l fuq. Huwa importanti li jitnaqqas l-ammont totali ta’ 
kwoti meta l-istallazzjonijiet jiġu esklużi mill-ETS ta’ l-UE sabiex tkun evitata titfija tal-limitu 
għall-istallazzjonijiet li jifdal.

Emenda 87
Thomas Ulmer

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) L-isforz addizzjonali li trid tagħmel l-
ekonomija Ewropea jirrekjiedi fost l-oħrajn 
li l-iskema Komunitarja riveduta topera bl-
ogħla livell possibbli ta’ effiċjenza 
ekonomika u abbażi tal-kundizzjonijiet ta' 
allokazzjoni kompletament armonizzati 
ġewwa l-Komunità. Allokazzjoni libera 
bbażata fuq punti ta’ riferiment u l-
produzzjoni effettiva hija s-sistema l-aktar 
effiċjenti ekonomikament li tista’ tipprovdi 
għall-istabbiliment ta’ inċentivi għal 
teknoloġiji baxxi fil-karbonju u għall-ksib 
tal-mira ta’ tnaqqis.. Dan għandu jelimina 
wkoll gwadanji mhux previsti u jqiegħed 
kemm lil dawk li jidħlu ġodda kif ukoll l-
ekonomiji li għandhom espansjoni medja 
fuq l-istess livell ta' l-istallazzjonijiet 
eżistenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun stabbilita skema għall-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet effiċjenti f’termini ta’ 
l-ispejjeż u effettiva li verament tgħin sabiex jintlaħqu l-miri ta’ tnaqqis bi spejjeż minimi, l-
irkantar m’huwiex l-aħjar għażla.  Allokazzjoni bbażata fuq punti ta’ riferiment u l-
produzzjoni effettiva hija sistema aħjar li tipprovdi għal effikaċja ekoloġika bi spejjeż minimi 
kif intwera mill-istudju kurrenti ECOFYS għall-IFIEC.

Emenda 88
Amalia Sartori

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

13) L-isforz addizzjonali li trid tagħmel l-
ekonomija Ewropea jirrekjiedi fost l-oħrajn 
li l-iskema Komunitarja riveduta topera bl-
ogħla livell possibbli ta’ effiċjenza 
ekonomika u abbażi tal-kundizzjonijiet ta' 
allokazzjoni kompletament armonizzati 
ġewwa l-Komunità. Billi t-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet huwa garantit permezz tal-
volum totali ta’ kwoti fis-sistema, l-ispiża 
għall-ekonomija b’allokazzjoni libera ta’ 
kwoti hija daqs l-ispiża ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet filwaqt li l-ispiża għall-
ekonomija ta’ l-irkantar tal-kwoti hija 
daqs l-ispiża ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
flimkien ma’ l-ispiża ta’ l-emissjonijiet li 
jifdal. Filwaqt li l-irkantar u l-
allokazzjoni libera huma effettivi b’mod 
indaqs fit-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet, l-
irkantar tal-kwoti jwassal għal spiża totali 
ogħla u, għaldaqstant, huwa inqas 
effiċjenti mill-allokazzjoni libera.
Madankollu, l-irkantar tal-kwoti huwa 
iktar effettiv fit-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
mis-settur ta’ l-enerġija elettrika, 
minħabba li l-ġenerazzjoni ta’ l-enerġija 
ħielsa mis-CO2 – li m’hijiex inkluża fil-
qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva –
ikollha vantaġġ sinifikanti f’termini ta’ l-
ispejjeż b’rabta ma’ stallazzjonijiet ta’ 
kombustjoni. L-allokazzjoni libera 
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għandha għalhekk tkun il-prinċipju ta' bażi 
għal allokazzjoni lill-industrija, għaliex 
hija effettiva b’mod indaqs u tiswa nqas u, 
għaldaqstant, hija l-aktar effiċjenti 
ekonomikament.  Madankollu, l-irkantar 
għandu jkun il-prinċipju ta’ bażi għal 
allokazzjoni lill-ġenerazzjoni ta’ l-enerġija 
elettrika minħabba li huwa iktar effettiv 
f’dan is-settur. L-approċċ ta’ l-irkantar 
għas-settur tal-ġenerazzjoni ta’ l-enerġija 
elettrika għandu jelimina gwadanji mhux 
previsti u jqiegħed kemm lil dawk li jidħlu 
ġodda kif ukoll l-ekonomiji li għandhom 
espansjoni medja fuq l-istess livell ta' l-
istallazzjonijiet eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja ta' sistema għall-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet sabiex tnaqqas l-
emissjonijiet tiddependi biss mill-għadd ta’ kwoti fis-sistema.  Kif dawn il-kwoti eventwalment 
jiġu allokati – permezz ta’ l-irkantar jew bl-użu ta’ punti ta’ riferiment – ma jħalli ebda 
impatt fuq il-volum totali ta’ kwoti u, għaldaqstant, ma jaffettwax ir-riżultat ambjentali li 
tfittex tikseb is-sistema. Id-differenza ewlenija bejn dawn iż-żewġ sistemi ta’ allokazzjoni hija 
l-ispiża totali għall-industrija b’allokazzjoni libera, jiġifieri l-ispiża għall-ekonomija li hija 
daqs l-ispiża għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet.   Bl-irkantar, l-ispiża għall-ekonomija hija l-
ispiża ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet flimkien ma’ l-ispiża ta’ l-emissjonijiet li jifdal.

Emenda 89
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-isforz addizzjonali li trid tagħmel l-
ekonomija Ewropea jirrikjedi fost l-oħrajn 
li l-iskema Komunitarja riveduta topera bl-
ogħla livell possibbli ta effiċjenza 
ekonomika u abbażi tal-kundizzjonijiet ta' 
allokazzjoni kompletament armonizzati 
ġewwa l-Komunità. L-irkant għandu 
għalehkk ikun il-prinċipju ta' bażi għal 
allokazzjoni, għaliex huwa l-aktar wieħed 

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

faċli u meqjus b'mod ġenerali bħala s-
sistema l-aktar effiċjenti ekonomikament 
għall-biċċa l-kbira tas-setturi koperti mill-
iskema Komunitarja. Dan għandu jelimina 
wkoll gwadanji mhux previsti u jqiegħed 
kemm lil dawk li jidħlu ġodda kif ukoll l-
ekonomiji li għandhom espansjoni medja 
fuq l-istess livell ta' l-istallazzjonijiet 
eżistenti. Sakemm ma tintlaħaq ebda 
ftehima internazzjonali li tagħti l-istess 
vantaġġi lis-setturi koperti mill-iskema 
Komunitarja, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa s-setturi li jiltaqgħu ma’ 
żvantaġġi sproporzjonati bħala riżultat ta’ 
l-irkantar u jkunu jistgħu jiġu eżentati 
mis-sistema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi setturi jesperjenzaw l-iżvantaġġi sproporzjonati ta' l-irkantar (ngħidu aħna setturi intensivi 
fl-enerġija).  Tista’ ssir eċċezzjoni għal dawk is-setturi.

Emenda 90
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14) L-Istati Membri kollha se jkollhom 
jagħmlu investimenti sostanzjali biex sa l-
2020 inaqqsu l-intensità tal-karbonju ta' 
l-ekonomiji tagħhom u f'dawk l-Istati 
Membri fejn il-livell tad-dħul kull ras 
għadu notevolment taħt il-medja tal-
Komunità u li l-ekonomiji tagħhom huma 
fil-proċess li jlaħħqu ma' l-Istati Membri 
aktar rikki se jkollhom jagħmlu sforz 
sinifikanti biex itejbu l-effiċjenza fl-
enerġija tagħhom. L-għanijiet ta' l-
eliminazzjoni ta' tagħwiġ għal 
kompetizzjoni intra Komunitarja u biex 

(14) Jeħtieġ li jiġu żviluppati mekkaniżmi 
oħra li jappoġġjaw l-isforzi ta' dawk l-Istati 
Membri b'livell ta' dħul relattivament baxx 
kull ras u bi prospetti ogħla. 70% tal-
kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu 
rkantati għandu jitqassam fost l-Istati 
Membri skond is-sehem relattiv tagħhom 
ta' l-emissjonijiet għall-2005 fl-iskema 
Komunitarja. 30% ta' din il-kwantità 
għandu jitqassam għall-benefiċċju ta' dawn 
l-Istati Membri għall-finijiet tas-solidarjetà 
u t-tkabbir fil-Komunità, biex jintuża għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u għall-
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jiġi żgurat l-ogħla livell ta' effiċjenza 
ekonomika fit-trasformazzjoni ta' l-
ekonomija ta' l-UE għal ekonomija 
b'livell baxx ta' karbonju jagħmilha 
xierqa li s-setturi ekonomiċi jiġu ttrattati 
b'mod differenti skond l-iskema 
Komunitarji fl-Istati Membri individwali.
Għalhekk jeħtieġ li jiġu żviluppata
mekkaniżmi oħra li jappoġġjaw l-isforzi ta' 
dawk l-Istati Membri b'livell ta' dħul 
relattivament baxx kull ras u bi prospetti 
ogħla. 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu rkantati għandu jitqassam 
fost l-Istati Membri skond is-sehem relattiv 
tagħhom ta' l-emmissjonijiet għall-2005 fl-
iskema Komunitarja. 10% ta' din il-
kwantità għandu jitqassam għall-benefiċċju 
ta' dawn l-Istati Membri għall-finijiet tas-
solidarjetà u t-tkabbir fil-Komunià, biex 
jintuża għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u 
għall-adattament għall-effetti tat-tibdil fil-
klima. Din id-distribuzzjoni ta' 10%
għandha tqis il-livelli ta' dħul kull ras fis-
sena 2005 u l-prospetti għat-tkabbir ta' l-
Istati Membri,u għandha tkun ogħla għall-
Istati Membri b'livell ta' dħul baxx kull ras 
u bi prospetti ta' tkabbir għoljin. L-Istati 
Membri b'livell medja ta' dħul kull ras li 
jkun aktar minn 20% ogħla mill-medja tal-
Komunità għandhom jikkontribwixxu għal 
din id-distribuzzjoni, ħlief meta l-ispejjeż 
diretti stmati tal-pakkett globali fis-
SEC(2008)85 jaqbżu ż-0.7% tal-PGD.

adattament għall-effetti tat-tibdil fil-klima.
Din id-distribuzzjoni ta' 30% għandha tqis 
il-livelli ta' dħul kull ras fis-sena 2005 u l-
prospetti għat-tkabbir ta' l-Istati Membri, u
għandha tkun ogħla għall-Istati Membri 
b'livell ta' dħul baxx kull ras u bi prospetti 
ta' tkabbir għoljin. L-Istati Membri b'livell 
medju ta' dħul kull ras li jkun aktar minn 
20% ogħla mill-medja tal-Komunità 
għandhom jikkontribwixxu għal din id-
distribuzzjoni, ħlief meta l-ispejjeż diretti 
stmati tal-pakkett globali fis-SEC(2008)85 
jaqbżu ż-0.7% tal-PGD.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Meta mqabbla ma’ dawk l-Istati Membri ta’ l-UE li huma iktar rikki, il-pajjiżi li għandhom 
dħul baxx kull ras għandhom bżonn ta’ ħafna iżjed appoġġ mill-10% tal-kwoti addizzjonali 
ta’ l-emissjonijiet li jridu jitqassmu bejniethom. L-aħjar mod kif wieħed jista’ jappoġġja lil 
dawn il-pajjiżi huwa billi tingħatalhom il-possibiltà li jiżviluppaw bl-istess mod kif il-pajjiżi 
iżjed rikki għamlu meta ma kien hemm l-ebda restrizzjoni fuq l-emissjonijiet.
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Emenda 91
Riitta Myller

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Istati Membri kollha se jkollhom 
jagħmlu investimenti sostanzjali biex sa l-
2020 inaqqsu l-intensità tal-karbonju ta' l-
ekonomiji tagħhom u f'dawk l-Istati 
Membri fejn il-livell tad-dħul kull ras 
għadu notevolment taħt il-medja tal-
Komunità u li l-ekonomiji tagħhom huma 
fil-proċess li jlaħħqu ma' l-Istati Membri 
aktar rikki se jkollhom jagħmlu sforz 
sinifikanti biex itejbu l-effiċjenza fl-
enerġija tagħhom. L-għanijiet ta' l-
eliminazzjoni ta' tagħwiġ għal 
kompetizzjoni intra Komunitarja u biex 
jiġi żgurat l-ogħla livell ta' effiċjenza 
ekonomika fit-trasformazzjoni ta' l-
ekonomija ta' l-UE għal ekonomija b'livell 
baxx ta' karbonju jagħmilha xierqa li s-
setturi ekonomiċi jiġu ttrattati b'mod 
differenti skond l-iskema Komunitarji fl-
Istati Membri individwali. Għalhekk 
jeħtieġ li jiġu żviluppata mekkaniżmi oħra 
li jappoġġjaw l-isforzi ta' dawk l-Istati 
Membri b'livell ta' dħul relattivament baxx 
kull ras u bi prospetti ogħla. 90% tal-
kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu 
rkantati għandu jitqassam fost l-Istati 
Membri skond is-sehem relattiv tagħhom 
ta' l-emmissjonijiet għall-2005 fl-iskema 
Komunitarja. 10% ta' din il-kwantità 
għandu jitqassam għall-benefiċċju ta' dawn 
l-Istati Membri għall-finijiet tas-solidarjetà 
u t-tkabbir fil-Komunià, biex jintuża għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u għall-
adattament għall-effetti tat-tibdil fil-klima.
Din id-distribuzzjoni ta' 10% għandha tqis 
il-livelli ta' dħul kull ras fis-sena 2005 u l-
prospetti għat-tkabbir ta' l-Istati Membri,u
għandha tkun ogħla għall-Istati Membri 
b'livell ta' dħul baxx kull ras u bi prospetti 
ta' tkabbir għoljin. L-Istati Membri b'livell 

(14) L-Istati Membri kollha se jkollhom 
jagħmlu investimenti sostanzjali biex sa l-
2020 inaqqsu l-intensità tal-karbonju ta' l-
ekonomiji tagħhom u f'dawk l-Istati 
Membri fejn il-livell tad-dħul kull ras 
għadu notevolment taħt il-medja tal-
Komunità u li l-ekonomiji tagħhom huma 
fil-proċess li jlaħħqu ma' l-Istati Membri 
aktar rikki se jkollhom jagħmlu sforz 
sinifikanti biex itejbu l-effiċjenza fl-
enerġija tagħhom. L-għanijiet ta' l-
eliminazzjoni ta' tagħwiġ għal 
kompetizzjoni intra-Komunitarja u biex 
jiġi żgurat l-ogħla livell ta' effiċjenza 
ekonomika fit-trasformazzjoni ta' l-
ekonomija ta' l-UE għal ekonomija b'livell 
baxx ta' karbonju jagħmilha xierqa li s-
setturi ekonomiċi jiġu ttrattati b'mod 
differenti skond l-iskema Komunitarja fl-
Istati Membri individwali. Għalhekk 
jeħtieġ li jiġu żviluppati mekkaniżmi oħra 
li jappoġġjaw l-isforzi ta' dawk l-Istati 
Membri b'livell ta' dħul relattivament baxx 
kull ras u bi prospetti ogħla. 90% tal-
kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu 
rkantati għandu jitqassam fost l-Istati 
Membri skond is-sehem relattiv tagħhom 
ta' l-emissjonijiet mill-2005 sa l-2007. 10% 
ta' din il-kwantità għandu jitqassam għall-
benefiċċju ta' dawn l-Istati Membri għall-
finijiet tas-solidarjetà u t-tkabbir fil-
Komunità, biex jintuża għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u għall-adattament għall-
effetti tat-tibdil fil-klima. Din id-
distribuzzjoni ta' 10% għandha tqis il-
livelli ta' dħul kull ras fis-sena 2005 u l-
prospetti għat-tkabbir ta' l-Istati Membri, u
għandha tkun ogħla għall-Istati Membri 
b'livell ta' dħul baxx kull ras u bi prospetti 
ta' tkabbir għoljin. L-Istati Membri b'livell 
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medja ta' dħul kull ras li jkun aktar minn 
20% ogħla mill-medja tal-Komunità 
għandhom jikkontribwixxu għal din id-
distribuzzjoni, ħlief meta l-ispejjeż diretti 
stmati tal-pakkett globali fis-SEC(2008)85 
jaqbżu ż-0.7% tal-PGD.

medju ta' dħul kull ras li jkun aktar minn 
20% ogħla mill-medja tal-Komunità 
għandhom jikkontribwixxu għal din id-
distribuzzjoni, ħlief meta l-ispejjeż diretti 
stmati tal-pakkett globali fis-SEC(2008)85 
jaqbżu ż-0.7% tal-PGD.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Minflok ma tintuża dejta għal sena individwali, id-distribuzzjoni tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet 
għandha tiġi kkalkulata fuq il-bażi ta’ valuri medji fuq firxa ta’ sentejn minn talanqas. Il-
kwantitajiet ta’ l-emissjonijiet minn sena għall-oħra jistgħu jvarjaw ukoll għal raġunijiet 
naturali: dan jimplika li perjodu partikolari, iktar milli sena waħda, għandu jittieħed bħala 
punt ta’ referenza. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni tiddikjara li l-Kummissjoni 
disposta li tinkorpora ċ-ċifri ta’ l-emissjonijiet ta’ l-2006 fl-istudju komparattiv, hekk kif
dawn isiru disponibbli. Huwa importanti li wieħed iżomm f’moħħu li bażi ta’ kalkolu li tkopri 
diversi snin m’hijiex se tbiddel il-kwoti ta’ l-emissjonijiet tal-Komunità fit-totalità tagħhom.

Emenda 92
Jens Holm

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Din id-Direttiva m’għandha tkun ta’ 
xkiel għall-ebda Stat Membru milli jżomm 
jew jistabbilixxi politiki jew miżuri oħra 
kumplimentari u paralleli li jindirizzaw l-
impatt totali tas-setturi koperti mill-
iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba inċertezzi dwar l-iktar mezzi effettivi ta’ kif jistgħu jiġu kkontrollati l-emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra, hija ħaġa raġonevoli li l-Istati Membri jitħallew jippreżentaw l-iskema 
Komunitarja b’kunsiderazzjoni ta’ l-Unjoni fit-totalità tagħha, billi wieħed jitgħallem mill-
approċċi li fl-aħħar mill-aħħar jirrappreżentaw l-aħjar prattika.
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Emenda 93
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra, għall-adattament għall-impatti tat-
tibdil fil-klima, għall-iffinanzjar tar-
riċerka u l-iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u l-adattament, għall-
iżvilupp ta’ enerġiji rinovabbli biex 
jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa l-2020 
jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 20%, biex 
jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa l-2020 
tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija b'20%,
għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' gassijiet 
serra, biex issir kontribuzzjoni għall-Fond 
Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija u għall-
Enerġija Rinnovabbli, għal miżuri li 
jħarsu mid-diforestazzjoni u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin fi żvilupp, u 
biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-

(15) Sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun l-
impatt ekonomiku globali ta’ l-iskema 
Komunitarja, huwa importanti li 80 % 
tad-dħul mill-irkant tal-kwoti jerġa’ jiġi 
investit fl-ekonomiji Ewropej. L-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw id-
dħul sabiex jikkumpensaw lill-
konsumaturi għall-prezzijiet ogħla u lill-
kumpaniji għal spejjeż ogħla pereżempju 
permezz ta’ tnaqqis tat-taxxi ta’ 
distorsjoni. Jistgħu jiġu indirizzati wkoll 
ċerti aspetti soċjali. Minħabba l-isforzi 
konsiderevoli għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u għall-adattament għall-effetti 
inevitabbli tiegħu, huwa xieraq li 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintuża għal 
miżuri sabiex tiġi evitata t-tneħħija ta’ 
foresti u biex jiġu mħeġġa t-tisġir u t-
tisġir mill-ġdid, għall-adattament għall-
impatti tat-tibdil fil-klima fir-reġjun ta’ l-
UE, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku ta' 
gassijiet serra u sabiex jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.
Dan il-proporzjon huwa notevolment taħt 
id-dħul nett mistenni mill-irkant min-naħa 
ta' l-awtoritajiet pubbliċi, meta wieħed iqis 
id-dħul potenzjalment imnaqqas li ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet. Barra 
minn hekk, id-dħul mill-irkant tal-kwoti 
għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
l-immonitorjar ta' l-użu tal-fondi mill-
irkant. Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
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Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni tad-dħul iżżid l-ispejjeż tal-benefiċċji soċjali sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
klimatiċi ladarba l-Istati Membri se jkunu limitati fil-possibiltà tagħhom li jikkumpensaw 
żidiet fi prezzijiet effettivi tal-karbonju billi jikkumpensaw lill-konsumaturi permezz ta’ taxxi 
fuq id-dħul jew tassazzjonijiet tal-korporazzjonijiet iżjed baxxi. Għalhekk, 20% biss tad-dħul 
mill-irkant għandu jiġi allokat, fejn it-tnaqqis tat-tneħħija ta’ foresti eċċ. u miżuri ta’ 
adattament huma meqjusa bħala l-iżjed importanti.

Emenda 94
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li 100 % tad-dħul mill-
irkant tal-kwoti jintuża għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku ta' gassijiet serra, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
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jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet 
dwar il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi 
mill-irkant. Tali notifika ma teżonerax 
lill-Istati Membri mill-obbligu stabbilit 
skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, li 
jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma tippreġudikax 
ir-riżultat ta' kwalunkwe proċedura għall-
għajnuna mill-Istat li tista' tittieħed fil-
ġejjieni skond l-Artikolu 87 u 88 tat-
Trattat.

tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Barra minn hekk, id-dħul mill-
irkant tal-kwoti għandu jintuża biex ikopri 
l-ispejjeż amministrattivi għall-ġestjoni ta' 
l-iskema Komunitarja.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tkun f’pożizzjoni fejn tkun tista’ tinvesti iżjed f’teknoloġiji li huma relatati ma’ 
l-enerġija u mat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tas-CO2 meħtieġa sabiex titħejja t-triq għall-isforzi 
ta’ tnaqqis li għandhom isiru minn issa sa l-2050. Jekk l-ammont totali tad-dħul jintuża fil-
livell Komunitarju, ir-riċerka Ewropea tkun tista’ tiġi organizzata b’mod effettiv u b’hekk 
tkun tista’ tiġi kkumparata, pereżempju, ma’ dik ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerka u tal-Ġappun.

Emenda 95
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli (15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
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għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra,
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta enerġiji 
rinovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE 
li sa l-2020 jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 
20%, biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa 
l-2020 tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija 
b'20%, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, biex issir kontribuzzjoni 
għall-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
għal miżuri li jħarsu mid-diforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li dħul mill-irkant tal-
kwoti jintuża għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, b’mod 
partikolari l-bini ta’ “smart grid”, biex 
issir kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Talanqas 50% tad-dħul għandu 
jintuża bħala kontribuzzjoni għall-isforzi 
klimatiċi meħtieġa f’pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw. Barra minn hekk, id-dħul mill-
irkant tal-kwoti għandu jintuża biex ikopri 
l-ispejjeż amministrattivi għall-ġestjoni ta' 
l-iskema Komunitarja. Għal dawn l-
għanijiet għandhom jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet dwar l-immonitorjar ta' l-
użu tal-fondi mill-irkant. Tali notifika ma 
teżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu 
stabbilit skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, 
li jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma tippreġudikax 
ir-riżultat ta' kwalunkwe proċedura għall-
għajnuna mill-Istat li tista' tittieħed fil-
ġejjieni skond l-Artikolu 87 u 88 tat-
Trattat.

Or. en
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Emenda 96
Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta enerġiji 
rinovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE 
li sa l-2020 jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 
20%, biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa 
l-2020 tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija 
b'20%, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, biex issir kontribuzzjoni 
għall-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
għal miżuri li jħarsu mid-diforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-
irkant. Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintuża għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas li ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet. Barra 
minn hekk, id-dħul mill-irkant tal-kwoti 
għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Bl-għan li jħeġġu l-
innovazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu lura talanqas 50% tad-dħul mill-
irkanti lill-impriżi parteċipattivi għall-
għanijiet ta’ investiment f’teknoloġiji 
nodfa, li jinkludu teknoloġiji għall-ġbir u 
l-ħżin ġeoloġiku ta’ gassijiet serra.  Għal 
dawn l-għanijiet għandhom jiddaħħlu 
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proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

dispożizzjonijiet dwar l-immonitorjar ta' l-
użu tal-fondi mill-irkant. Tali notifika ma 
teżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu 
stabbilit skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, 
li jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma tippreġudikax 
ir-riżultat ta' kwalunkwe proċedura għall-
għajnuna mill-Istat li tista' tittieħed fil-
ġejjieni skond l-Artikolu 87 u 88 tat-
Trattat.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Talanqas nofs mid-dħul ta’ l-irkanti għandu jingħata lura lill-impriżi parteċipattivi, bil-patt u 
l-kundizzjoni li dawn il-flus jiġu investiti f’teknoloġiji nodfa jew relatati mas-CCS.  

Emenda 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li dħul mill-irkant tal-
kwoti jintuża għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku ta' gassijiet serra, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
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għal miżuri li jħarsu mid-diforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Barra minn hekk, id-dħul mill-
irkant tal-kwoti għandu jintuża biex ikopri 
l-ispejjeż amministrattivi għall-ġestjoni ta' 
l-iskema Komunitarja. Għal dawn l-
għanijiet għandhom jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet dwar l-immonitorjar ta' l-
użu tal-fondi mill-irkant. Tali notifika ma 
teżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu 
stabbilit skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, 
li jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma tippreġudikax 
ir-riżultat ta' kwalunkwe proċedura għall-
għajnuna mill-Istat li tista' tittieħed fil-
ġejjieni skond l-Artikolu 87 u 88 tat-
Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul kollu mill-irkant għandu jintefaq sabiex jinstabu soluzzjonijiet għat-tibdil fil-klima.

Emenda 98
Jens Holm

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li dħul mill-irkant tal-
kwoti jintuża għat-tnaqqis ta' l-
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tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta enerġiji 
rinovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE 
li sa l-2020 jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 
20%, biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa 
l-2020 tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija 
b'20%, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, biex issir kontribuzzjoni 
għall-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
għal miżuri li jħarsu mid-diforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

emissjonijiet ta' gassijiet serra, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku ta' gassijiet serra, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Barra minn hekk, id-dħul mill-
irkant tal-kwoti għandu jintuża biex ikopri 
l-ispejjeż amministrattivi għall-ġestjoni ta' 
l-iskema Komunitarja. Għal dawn l-
għanijiet għandhom jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet dwar l-immonitorjar ta' l-
użu tal-fondi mill-irkant. Tali notifika ma 
teżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu 
stabbilit skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, 
li jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma tippreġudikax 
ir-riżultat ta' kwalunkwe proċedura għall-
għajnuna mill-Istat li tista' tittieħed fil-
ġejjieni skond l-Artikolu 87 u 88 tat-
Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-gravità u l-urġenza tal-problema, id-dħul kollu mill-irkant tal-kwoti għandu jiġi 
allokat għal miżuri mfassla sabiex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, jiżviluppaw 
enerġija rinnovabbli, jiġġieldu kontra t-tneħħija ta’ foresti, jgħinu lill-pajjiżi li qegħdin  
jiżviluppaw sabiex jadattaw għat-tibdil fil-klima u jgħinu lill-entitajiet domestiċi bi dħul baxx 
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sabiex itejbu l-mod ta’ kif huma jużaw l-enerġija.

Emenda 99
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta enerġiji 
rinovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE 
li sa l-2020 jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 
20%, biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa 
l-2020 tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija 
b'20%, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, biex issir kontribuzzjoni 
għall-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
għal miżuri li jħarsu mid-diforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 50% tad-
dħul, bejn l-2013 u l-2020, mill-irkant tal-
kwoti jintuża għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku ta' gassijiet serra, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Barra minn hekk, id-dħul mill-
irkant tal-kwoti għandu jintuża biex ikopri 
l-ispejjeż amministrattivi għall-ġestjoni ta' 
l-iskema Komunitarja. Għal dawn l-
għanijiet għandhom jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet dwar l-immonitorjar ta' l-
użu tal-fondi mill-irkant. Tali notifika ma 
teżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu 
stabbilit skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, 
li jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma tippreġudikax 
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Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

ir-riżultat ta' kwalunkwe proċedura għall-
għajnuna mill-Istat li tista' tittieħed fil-
ġejjieni skond l-Artikolu 87 u 88 tat-
Trattat. L-użu tad-dħul mill-irkant tal-
kwoti sabiex tiġi evitata t-tneħħija ta’ 
foresti u sabiex jiġu appoġġjati proġetti u 
attivitajiet sostenibbli ta’ forestrija 
għandu jikkumplimenta l-istrumenti 
effettivi bbażati fuq is-suq, bħal 
pereżempju li l-operaturi ta’ l-
istallazzjonijiet jitħallew jużaw krediti ta’ 
karbonju forestali fl-iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persentaġġ ta’ 20% għandu jiżdied għal 50% sabiex titħeġġeġ l-innovazzjoni għall-
adattament għat-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, strumenti bbażati fuq is-suq, bħal 
pereżempju krediti ta’ karbonju forestali, huma l-iżjed mezz effettiv ta’ kif jiġu pprovduti 
inċentivi u investimenti meħtieġa għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex jikkontrollaw it-
tneħħija ta’ foresti u jimpenjaw ruħhom fi proġetti u f’attivitajiet sostenibbli ta’ tisġir mill-
ġdid u tisġir.

Emenda 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta enerġiji 
rinovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE 
li sa l-2020 jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 
20%, biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa 

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 50 % tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintuża fil-livell 
Komunitarju għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
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l-2020 tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija 
b'20%, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, biex issir kontribuzzjoni 
għall-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
għal miżuri li jħarsu mid-diforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku ta' gassijiet serra, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas li ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet. Barra 
minn hekk, id-dħul mill-irkant tal-kwoti 
għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
l-immonitorjar ta' l-użu tal-fondi mill-
irkant. Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tkun f’pożizzjoni fejn tkun tista’ tinvesti iżjed f’teknoloġiji li huma relatati ma’ 
l-enerġija u mat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tas-CO2 meħtieġa sabiex titħejja t-triq għall-isforzi 
ta’ tnaqqis li għandhom isiru minn issa sa l-2050. Jekk 50% tad-dħul jintuża fil-livell 
Komunitarju, ir-riċerka Ewropea tkun tista’ tiġi organizzata b’mod effettiv u b’hekk tkun 
tista’ tiġi kkumparata, pereżempju, ma’ dik ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerka u tal-Ġappun.
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Emenda 101
Anders Wijkman

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta enerġiji 
rinovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE 
li sa l-2020 jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 
20%, biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa 
l-2020 tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija 
b'20%, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, biex issir kontribuzzjoni 
għall-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
għal miżuri li jħarsu mid-diforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 50% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintuża għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku ta' gassijiet serra, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas li ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet. Barra 
minn hekk, id-dħul mill-irkant tal-kwoti 
għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
l-immonitorjar ta' l-użu tal-fondi mill-
irkant. Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
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proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 102
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra, għall-adattament għall-impatti tat-
tibdil fil-klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka 
u l-iżvilupp, għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u l-adattament, għall-
iżvilupp ta enerġiji rinovabbli biex 
jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa l-2020 
jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 20%, biex 
jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa l-2020 
tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija b'20%, 
għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' gassijiet 
serra, biex issir kontribuzzjoni għall-Fond 
Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija u għall-
Enerġija Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu 
mid-diforestazzjoni u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin fi żvilupp, u 
biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintuża għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku ta' gassijiet serra, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas li ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet. Barra 
minn hekk, id-dħul mill-irkant tal-kwoti 
għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
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kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
l-immonitorjar ta' l-użu tal-fondi mill-
irkant. Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ikun jagħmel iktar sens jekk id-dħul mill-irkant tal-kwoti jintuża sabiex itaffi l-impatt tat-tibdil 
fil-klima, iktar milli biex jiġu miġġielda kawżi ipotetiċi, li għadhom ma ġewx kompletament u 
xjentifikament pruvati. Il-kawżi tat-tibdil fil-klima għadhom ma ġewx irriċerkati b’mod 
komprensiv u wisq probabbli huma ċikliċi fin-natura tagħhom.

Emenda 103
Antonio De Blasio

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li 20% tad-dħul mill-
irkant tal-kwoti jintuża għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta’ enerġiji 
rinnovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinnovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
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b'20%, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, biex issir kontribuzzjoni 
għall-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
għal miżuri li jħarsu mid-diforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant.
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat.

effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku ta' gassijiet serra, biex issir 
kontribuzzjoni għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu mit-
tneħħija ta’ foresti u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
u biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas li ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet. Barra 
minn hekk, id-dħul mill-irkant tal-kwoti 
għandu jintuża l-ewwelnett sabiex wieħed 
jiffinanzja u jippromwovi l-investiment li 
għandu l-għan li jnaqqas l-emissjonijiet, 
u biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi 
għall-ġestjoni ta' l-iskema Komunitarja.
Għal dawn l-għanijiet għandhom jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet dwar l-immonitorjar ta' l-
użu tal-fondi mill-irkant. Tali notifika ma 
teżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu 
stabbilit skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, 
li jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma tippreġudikax 
ir-riżultat ta' kwalunkwe proċedura għall-
għajnuna mill-Istat li tista' tittieħed fil-
ġejjieni skond l-Artikolu 87 u 88 tat-
Trattat.

Or. hu

Emenda 104
Jens Holm

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Sabiex jiġi żgurat bilanċ adegwat 
bejn l-azzjonijiet fi ħdan l-UE għall-ġlieda 
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kontra t-tibdil fil-klima u għall-
adattament għall-effetti tiegħu u dawk li 
jseħħu f’pajjiżi terzi, 50% tad-dħul mill-
irkant tal-kwoti għandu jiġi investit fi 
ħdan l-UE u l-kumplament fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, sabiex wieħed 
jikkunsidra l-vulnerabiltà akbar tagħhom 
għat-tibdil fil-klima, ir-riżorsi limitati 
tagħhom sabiex jirreaġixxu għal dan u r-
responsabiltà storika tal-pajjiżi 
industrijalizzati b’rabta ma’ din il-
problema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw x’aktarx li jsofru b’mod sproporzjonat mill-effetti tat-tibdil fil-
klima minkejja l-fatt li storikament huma jkunu taw kontribut minimu għall-problema. Ta’ 
spiss huma ma jkollhomx ir-riżorsi sabiex jiffinanzjaw miżuri ta’ mitigazzjoni. Għal dawn ir-
raġunijiet, ikun xieraq li d-dħul mill-irkant jinqasam bejn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u l-
proġetti fi ħdan l-Unjoni.

Emenda 105
Jens Holm

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Sabiex tiġi promossa distribuzzjoni 
ġusta u effettiva f’termini ta’ l-ispejjeż tal-
proġetti f’pajjiżi terzi u t-tixrid ta’ l-aħjar 
prattika li tikkonċerna l-attivitajiet kollha 
msemmija fil-Premessa 15, għandhom 
jiġu stabbiliti mekkaniżmi sabiex jiġi 
żgurat li l-informazzjoni dwar proġetti 
mwettqa minn Stati Membri differenti tiġi 
kondiviża b’mod effettiv.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-proġetti ta’ l-Istati Membri li għandhom l-għan li jilħqu l-
obbligazzjonijiet skond l-Artikolu 10(3) ikunu koordinati tajjeb sabiex jiġi żgurat li l-fondi 
jingħataw lil dawk il-proġetti li huma l-iżjed bżonnjużi u effettivi, u li jiġi evitat xogħol 
doppju.

Emenda 106
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Meta jitqiesu l-ħeffa u l-firxa tat-
tneħħija ta’ foresti b’mod globali, huwa 
essenzjali li l-operaturi ta’ l-
istallazzjonijiet jitħallew jużaw krediti 
minn proġetti u attivitajiet ta’ tneħħija ta’ 
foresti li tkun ġiet evitata u ta’ tisġir u 
tisġir mill-ġdid f’pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u li jiġi żgurat li d-dħul mill-
irkant fl-iskema Komunitarja jintuża 
bħala appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex il-
proġetti u l-attivitajiet ta’ forestrija 
tagħhom ikunu kredibbli fis-swieq 
internazzjonali tal-karbonju. Barra minn 
hekk, l-UE għandha taħdem sabiex 
tistabbilixxi sistema bbażata fuq is-suq 
rikonoxxuta b’mod internazzjonali għat-
tnaqqis tat-tneħħija ta’ foresti u għaż-
żieda tat-tisġir u t-tisġir mill-ġdid. Id-dħul 
għandu jiġi minn kontribuzzjonijiet ta' l-
Istati Membri fuq il-bażi ta' "Koalizzjoni 
tal-Voluntiera" lil fond ta’ l-UE jew 
internazzjonali sabiex ikun appoġġjat it-
tisħiħ tal-kapaċitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strumenti bbażati fuq is-suq huma l-iżjed mezzi effettivi sabiex jipprovdu l-inċentivi u l-
investimenti meħtieġa għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex jikkontrollaw it-tneħħija ta’ 
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foresti u jimpenjaw ruħhom fi proġetti u f’attivitajiet sostenibbli ta’ tisġir/tisġir mill-ġdid. 
Finanzjament minn dħul ta’ l-irkant ta’ kwoti ta’ emissjonijiet għandu jintuża sabiex ikun ta’ 
appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet li se jipprovdu l-bażi għal proġetti u attivitajiet kredibbli 
bbażati fuq is-suq ta’ tneħħija ta’ foresti li tkun ġiet evitata u ta’ tisġir u tisġir mill-ġdid 
f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

Emenda 107
Anders Wijkman

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Meta jitqiesu l-ħeffa u l-firxa tat-
tneħħija ta’ foresti b’mod globali, huwa 
essenzjali li d-dħul minn irkant fl-iskema 
Komunitarja jintuża biex titnaqqas it-
tneħħija ta’ foresti u jiżdiedu t-tisġir u t-
tisġir mill-ġdid b'mod sostenibbli. Barra 
minn hekk, l-UE għandha taħdem sabiex 
tistabbilixxi sistema bbażata fuq is-suq 
rikonoxxuta b’mod internazzjonali għat-
tnaqqis tat-tneħħija ta’ foresti u għaż-
żieda tat-tisġir u tat-tisġir mill-ġdid. Id-
dħul għandu jiġi minn kontribuzzjonijiet 
ta' l-Istati Membri lil fond ta' l-UE jew 
internazzjonali li jintefaq b’mod effettiv 
għal dan l-iskop u għal skopijiet 
internazzjonali oħra.

Or. en

Emenda 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-enerġija hija bżonn bażiku għall-
bniedem, madankollu numru dejjem 
jikber ta’ ċittadini ta’ l-UE ma jistgħux 
ilaħħqu mal-kontijiet ta’ l-elettriku 
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tagħhom u għalhekk qegħdin isiru 
meqjusa bħala ċittadini nieqsa mill-
enerġija. Konsumaturi vulnerabbli li 
jinkludu lill-anzjani, persuni b’diżabiltà u 
entitajiet domestiċi bi dħul baxx huma 
dawk fost l-iżjed milquta. Għalhekk, l-
Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali sabiex 
jikkumbattu n-nuqqas ta’ enerġija u 
jiżguraw il-provvista ta’ l-enerġija 
meħtieġa lill-konsumaturi vulnerabbli.
Parti mid-dħul ta’ l-irkant għandu 
jintefaq fuq miżuri li jtaffu n-nuqqas ta’ 
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-irkant għandu jintuża sabiex tinstab soluzzjoni għan-nuqqas ta’ enerġija.

Emenda 109
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Minħabba li d-dħul mill-irkant 
assenjat għat-tneħħija ta’ foresti, għat-
tisġir u għat-tisġir mill-ġdid m’huwiex se 
jkun biżżejjed biex titwaqqaf it-tneħħija 
ta’ foresti b’mod globali, jista’ jkun hemm 
bżonn ta’ miżuri addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jkun realistiku u ma jippretendix li jsolvi l-problemi hawnfuq imsemmija 
permezz ta’ l-infiq ta’ 20% tad-dħul mill-irkant.
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Emenda 110
Thomas Ulmer

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom 
li jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u 
għandha tingħata allokazzjoni bi ħlas biss 
għall-ġabra u l-ħażna tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-
fatt li ma jkunux hemm il-ħtieġa li dawn 
jiġu ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna. Ġeneraturi ta' l-elettriku 
jistgħu jirċievu kwoti mingħajr ħlas għas-
sħana prodotta permezz ta' 
koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE fil-każ li 
sħana bħal din minn stallazzjonijiet 
f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

(16) L-iskambju tal-kwoti ta’ l-
emissjonijiet huwa strument imfassal 
sabiex jinkisbu l-miri għat-tnaqqis tas-
CO2 bl-inqas spejjeż possibbli.
Allokazzjoni bla ħlas ibbażata fuq punti 
ta’ riferiment u produzzjoni attwali 
tistabbilixxi l-inċentivi meħtieġa għat-
titjib fl-effiċjenza. Spejjeż iġġenerati mill-
iskema Komunitarja kemm għall-
istallazzjonijiet parteċipattivi kif ukoll 
b’mod indirett għall-konsumaturi jistgħu 
għalhekk jiġu limitati għall-bżonnijiet 
finanzjarji sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tas-CO2 skond il-mira stabbilita. L-
emissjonijiet tas-CO2 li għadhom permessi 
skond il-limitu preskritt konsegwentement 
ma jikkawżawx spejjeż għall-komunità.
Dan iseħħ biss hekk kif dawn jaqgħu taħt 
mira ta’ tnaqqis fil-ġejjieni li tkun 
imsaħħa. Tali limitazzjoni bl-ebda mod 
ma tipperikola l-għanijiet tal-politika tat-
tibdil fil-klima. It-twettiq tal-mira ta’ 
tnaqqis tas-CO2 jista’ jiġi ssalvagwardat 
permezz ta’ punti ta’ riferiment stabbiliti 
b’mod korrett. L-għażla ta’ aġġustament 
’l isfel tal-punti ta’ riferiment fis-snin 
sussegwenti tipprovdi sigurtà sabiex 
tabilħaqq tintlaħaq il-mira globali ta’ 
tnaqqis. Bħala konsegwenza, allokazzjoni 
bla ħlas ibbażata fuq punti ta’ riferiment 
u produzzjoni attwali mill-2013 ’il 
quddiem għandha tkun ir-regola għas-
setturi kollha u għall-perjodu kollu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi stabbilita skema għall-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet li tkun effiċjenti 
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f’termini ta’ l-ispejjeż u effettiva u li tabilħaqq tgħin sabiex jintlaħqu l-miri ta’ tnaqqis bl-
inqas spejjeż possibbli, l-irkant m’huwiex l-aħjar għażla. Allokazzjoni bbażata fuq punti ta’ 
riferiment u produzzjoni attwali hija l-aħjar sistema li tipprovdi effikaċja ekoloġika bl-inqas 
spejjeż possibbli bħalma juri l-istudju attwali ta’ l-ECOFYS għall-IFIEC.

Emenda 111
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji,minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha 
tingħata allokazzjonijiet mingħajr ħlas 
biex jiġi evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2. Ġeneraturi ta' l-elettriku għandhom
jirċievu kwoti mingħajr ħlas għas-sħana 
jew il-kesħa prodotti permezz ta' 
koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE jekk is-
sħana jew il-kesħa jiġu pprovduti lill-
istallazzjonijiet f’setturi li jkunu qegħdin 
jaffrontaw riskju ta’ likiġ tal-karbonju. L-
allokazzjoni ta’ kwoti għall-produtturi tas-
sħana u l-kesħa għandha tkun l-istess 
bħall-allokazzjoni ta’ kwoti fis-setturi li 
jużaw is-sħana jew il-kesħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament ugwali għall-istallazzjonijiet kollha li jipproduċu s-sħana jew il-kesħa. Is-CCS 
teħtieġ stimulazzjoni temporanja, għalhekk m’għandu jkun hemm l-ebda esklużjoni mill-
allokazzjoni bla ħlas.
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Emenda 112
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE fil-każ li sħana bħal 
din minn stallazzjonijiet f'setturi oħra 
kellha tingħata allokazzjonijiet mingħajr 
ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il 
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-setturi kollha, flimkien ma’ 
rekwiżit ta’ kwoti għall-importazzjonijiet 
(AIR) minħabba fost affarijiet oħrajn il-
kapaċità tagħhom li jgħaddu l-ispiża żejda 
tas-CO2  f’każ li jkun hemm dewmien fi 
ftehima komprensiva internazzjonali fil-
ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezz tal-karbonju għandu jiġi inkluż fil-prodotti kollha sabiex imexxi lis-suq lejn konsum 
iktar tajjeb għall-klima. Allokazzjoni bla ħlas tfixkel il-funzjonament tal-mekkaniżmu tas-suq, 
filwaqt li rkant sħiħ jista’ jiffranka burokrazija kbira u jippremja lil dawk li jkunu ħadmu bl-
aħjar mod, b’mod iktar effettiv. Il-likiġ tal-karbonju u l-kompetizzjoni inġusta fil-produzzjoni 
Ewropea min-naħa ta’ pajjiżi li għadhom ma impenjawx ruħhom għal ftehima komprensiva 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima għandhom jiġu newtralizzati permezz tar-rekwiżit ta’ 
kwoti għall-importazzjonijiet.
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Emenda 113
Jens Holm

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom 
li jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u 
għandha tingħata allokazzjoni bi ħlas biss 
għall-ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex 
l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE fil-każ li sħana bħal 
din minn stallazzjonijiet f'setturi oħra 
kellha tingħata allokazzjonijiet mingħajr 
ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ u għandha tingħata allokazzjoni bi 
ħlas biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt 
li ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-kwoti jiġu 
ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant sħiħ għandu minnufih isir ir-regola ġenerali. Dan huwa meħtieġ jekk il-kumpaniji 
għandhom ikollhom inċentivi adegwati sabiex jillimitaw l-ispejjeż ambjentali imposti mill-
attivitajiet tagħhom. U f’każ li ma jkun hemm ebda allokazzjoni bla ħlas lil setturi oħra, 
m’hemmx għalfejn isiru arranġamenti speċjali għal koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja 
peress li huma stess jistgħu jiġġeneraw nuqqas ta’ opportunitajiet indaqs meta mqabbla ma’ 
tisħin distrettwali u enerġija awto-ġenerattiva.
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Emenda 114
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE fil-każ li sħana bħal 
din minn stallazzjonijiet f'setturi oħra 
kellha tingħata allokazzjonijiet mingħajr 
ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2, u għandha tingħata allokazzjoni bi 
ħlas biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt 
li ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-kwoti jiġu 
ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tas-sħana m’għandhiex tiġi ttrattata b’mod “inċidentali” fi ħdan l-istess 
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku. Dan iwassal għal 
kontradizzjonijiet u tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

Emenda 115
Lena Ek

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l (16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il 
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quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha 
tingħata allokazzjonijiet mingħajr ħlas 
biex jiġi evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2, u għandha tingħata allokazzjoni bi 
ħlas biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt 
li ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-kwoti jiġu 
ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna. Il-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE
għal domanda ta’ tisħin li hija 
ekonomikament ġustifikata u s-sħana 
pprovduta għat-tisħin distrettwali b’mod 
effiċjenti li jikkwalifika skond il-Linji 
Gwida dwar l-Għajnuna Statali għall-
Ħarsien ta’ l-Ambjent għandhom jirċievu 
kwoti bla ħlas sabiex ikun żgurat 
trattament ugwali b’rabta ma’ produtturi 
oħra tas-sħana li m’humiex koperti mill-
iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suq tas-sħana huwa wieħed kompetittiv u l-ikbar parti minnu, magħmula minn bojlers 
individwali li jaħdmu bil-fjuwils fossili, m’hijiex koperta mill-iskema għall-iskambju tal-kwoti 
ta’ l-emissjonijiet. Għalhekk, stallazzjonijiet għat-tisħin distrettwali m’humiex f’pożizzjoni li 
jgħaddu l-ispiża lill-konsumaturi għalkemm dawn l-għażliet huma dawk li jużaw l-inqas 
ammont ta’ karbonju. Sabiex jevitaw żieda fl-emissjonijiet fil-parti tas-suq tas-sħana fejn ma 
jsir l-ebda skambju, l-istallazzjonijiet għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-industrija 
fis-swieq li qegħdin f’riskju ta’ likiġ tal-karbonju.

Emenda 116
Adam Gierek

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
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raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha 
tingħata allokazzjonijiet mingħajr ħlas
biex jiġi evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2. Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu 
jirċievu kwoti mingħajr ħlas għas-sħana 
prodotta permezz ta' koġenerazzjoni ta' 
effiċjenza għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE, biex jiġi evitat 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni minħabba fi 
spejjeż ogħla tas-CO2.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti imposti fuq il-ġenerazzjoni tas-sħana skond l-ETS ta’ l-UE għandhom jaqblu ma’ 
dawk imposti fuq il-ġenerazzjoni tas-sħana lilhinn mill-ETS ta’ l-UE. Is-sħana prodotta fi 
stallazzjonijiet ta’ koġenerazzjoni li għandhom ’il fuq minn 20 MW trid tikkompeti mas-sħana 
prodotta fi stallazzjonijiet li għandhom inqas minn 20 MW li m’humiex koperti mill-ETS ta’ l-
UE. Sabiex jiġi evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni, l-istess kondizzjonijiet għandhom japplikaw 
kemm għas-sħana prodotta permezz ta’ stallazzjonijiet ta’ koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja 
kif ukoll għas-sħana ġenerata minn sorsi oħra ta’ l-enerġija, li għalihom jingħataw kwoti bla 
ħlas jew li huma appoġġjati b’metodi differenti lilhinn mill-ETS ta’ l-UE. Sabiex jiġi evitat 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni, il-kwoti għas-sħana prodotta fi stallazzjonijiet ta’ koġenerazzjoni 
ta’ effiċjenza għolja għandhom jingħataw bla ħlas.

Emenda 117
Dan Jørgensen

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2, u għandha tingħata allokazzjoni bi 
ħlas biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
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ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

bbażati fuq emissjonijiet minn fjuwils 
fossili għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ 
mill-fatt li ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-
kwoti jiġu ċeduti fir-rigward ta' l-
emissjonijiet maħżuna. Miżuri li 
jistabbilixxu d-dettalji għar-
rikonoxximent tal-ġbir u l-ħżin ta’ l-
emissjonijiet mill-fjuwils li ma fihomx 
CO2 għandhom jiġu implimentati b’mod 
armonizzat. Ġeneraturi ta' l-elettriku 
jistgħu jirċievu kwoti mingħajr ħlas għas-
sħana prodotta permezz ta' koġenerazzjoni 
ta' effiċjenza għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE fil-każ li sħana bħal 
din minn stallazzjonijiet f'setturi oħra 
kellha tingħata allokazzjonijiet mingħajr 
ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ko-kombustjoni tal-bijomassa jew ta’ l-iskart f’impjanti ta’ l-enerġija li jitħaddmu bil-ħruq 
tal-faħam hija għazla effettiva f’termini ta’ l-ispejjeż sabiex jiżdied is-sehem ta’ l-enerġija 
rinnovabbli fl-Ewropa.Huwa essenzjali li wieħed jiżgura li l-ko-kombustjoni tibqa’ għażla 
attraenti flimkien mas-CCS. Għalhekk, sabiex ikunu żgurati investimenti fis-CCS, qiegħed jiġi 
suġġerit li għandu jkun possibbli  li s-CCS jingħataw rikonoxximent għall-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra maħżuna minn fjuwil li ma fihx CO2 u fil-fatt ineħħu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra mill-atmosfera.

Emenda 118
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda
għat-tnaqqis tas-CO2. Fejn il-produtturi 
ta’ l-elettriku huma l-produtturi tas-sħana 
jew il-kesħa permezz ta' koġenerazzjoni ta' 
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inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha 
tingħata allokazzjonijiet mingħajr ħlas
biex jiġi evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

effiċjenza għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE, il-ġeneraturi ta' l-
elettriku għandhom jirċievu kwoti 
mingħajr ħlas għal din il-produzzjoni tas-
sħana u tal-kesħa, biex jiġi evitat tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni minħabba ż-żieda fl-
ispejjeż għat-tnaqqis tas-CO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ kjarifika.

Emenda 119
Anders Wijkman

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom 
li jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u 
għandha tingħata allokazzjoni bi ħlas biss 
għall-ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex 
l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il 
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għas-
setturi l-oħra li jistgħu jgħaddu l-ispiża 
żejda tas-CO2, bħal pereżempju s-setturi 
ta’ l-avjazzjoni u r-raffineriji ta’ żejt 
minerali, u għandha tingħata allokazzjoni 
bi ħlas biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt 
li ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-kwoti jiġu 
ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna. Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu 
jirċievu kwoti mingħajr ħlas għas-sħana 
prodotta permezz ta' koġenerazzjoni ta' 
effiċjenza għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE fil-każ li sħana bħal 
din minn stallazzjonijiet f'setturi oħra 
kellha tingħata allokazzjonijiet mingħajr 
ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
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kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 120
Jerzy Buzek

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il 
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2, u għandha tingħata allokazzjoni bi 
ħlas biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt 
li ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-kwoti jiġu 
ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna. Għandhom jingħataw kwoti 
mingħajr ħlas għas-sħana prodotta permezz 
ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE fil-każ li 
sħana bħal din minn stallazzjonijiet f'setturi 
oħra kellha tingħata allokazzjonijiet 
mingħajr ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ċertifikati bla ħlas għall-ġenerazzjoni tas-sħana għandhom jingħataw lill-produtturi kollha 
ta’ l-enerġija li jħaddmu stallazzjonijiet ta’ koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja, u mhux biss 
lill-ġeneraturi ta’ l-elettriku skond it-tifsira mogħtija fl-Artikolu 1.
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Emenda 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2. Għandha tingħata allokazzjoni bi ħlas 
biss lil stallazzjonijiet għall-ġbir, sensiela 
ta’ katusi għat-trasport jew siti għall-ħżin 
tas-CO2 li joħroġ b’riżultat ta’ l-attivitajiet 
tagħhom, għaliex l-inċentiv għall-ġbir u l-
ħżin tas-CO2 joħroġ mill-fatt li l-kwoti
m’hemmx għalfejn jiġu ċeduti fir-rigward 
ta' l-emissjonijiet maħżuna u li inkella 
kienu jiġu rilaxxati. Ġeneraturi ta' l-
elettriku jistgħu jirċievu kwoti mingħajr 
ħlas għas-sħana prodotta permezz ta' 
koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE fil-każ li 
sħana bħal din minn stallazzjonijiet f'setturi 
oħra kellha tingħata allokazzjonijiet 
mingħajr ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li mhux se jkun hemm kwoti bla ħlas għall-emissjonijiet minħabba f’attivitajiet ta’ 
ġbir, trasport u ħżin, iżda li s-CO2 maħżun se jiġi spjegat fl-immonitorjar u mhux se jwassal 
għall-bżonn li jiġi ċedut ammont korrispondenti ta’ kwoti. Dawn il-kjarifiki huma meħtieġa 
bħala inċentiv għall-ġbir u l-ħżin.
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Emenda 122
Péter Olajos

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha 
tingħata allokazzjonijiet mingħajr ħlas 
biex jiġi evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il 
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2, u għandha tingħata allokazzjoni bi 
ħlas biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt 
li ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-kwoti jiġu 
ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna. Il-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE
u s-sħana provduta għat-tisħin 
distrettwali b’mod effiċjenti li jikkwalifika 
skond il-Linji Gwida dwar l-Għajnuna 
Statali għall-Ħarsien ta’ l-Ambjent 
għandhom jirċievu kwoti bla ħlas sabiex 
ikun żgurat trattament ugwali fir-rigward 
ta’ produtturi oħra tas-sħana li m’humiex 
koperti mill-iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suq tas-sħana huwa wieħed kompetittiv u l-ikbar parti minnu, magħmula minn bojlers 
individwali li jaħdmu bil-fjuwils fossili, m’hijiex koperta mill-ETS. Sabiex jevitaw żieda fl-
emissjonijiet fil-parti tas-suq tas-sħana fejn ma jsir l-ebda skambju, l-istallazzjonijiet 
għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-industrija fis-swieq li qegħdin f’riskju ta’ likiġ tal-
karbonju.
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Emenda 123
Christian Ehler

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il 
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2, u – bl-eċċezzjoni millinqas ta’ 12-il 
impjant ta’ dimostrazzjoni – għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-ġbir
u l-ħżin tal-karbonju għaliex l-inċentiv għal 
dan joħroġ mill-fatt li ma jkunx hemm il-
ħtieġa li l-kwoti jiġu ċeduti fir-rigward ta' l-
emissjonijiet maħżuna. Ġeneraturi ta' l-
elettriku jistgħu jirċievu kwoti mingħajr 
ħlas għas-sħana prodotta permezz ta' 
koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE fil-każ li 
sħana bħal din minn stallazzjonijiet f'setturi 
oħra kellha tingħata allokazzjonijiet 
mingħajr ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi proposti mill-Kummissjoni m’humiex biżżejjed sabiex ikun garantit il-bini bla 
dewmien millinqas ta’ 12-il impjant ta’ dimostrazzjoni.

Emenda 124
Norbert Glante

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il 
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
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raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2, u – bl-eċċezzjoni millinqas ta’ 12-il 
impjant ta’ dimostrazzjoni – għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-ġbir
u l-ħżin tal-karbonju għaliex l-inċentiv għal 
dan joħroġ mill-fatt li ma jkunx hemm il-
ħtieġa li l-kwoti jiġu ċeduti fir-rigward ta' l-
emissjonijiet maħżuna. Ġeneraturi ta' l-
elettriku jistgħu jirċievu kwoti mingħajr 
ħlas għas-sħana prodotta permezz ta' 
koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE fil-każ li 
sħana bħal din minn stallazzjonijiet f'setturi 
oħra kellha tingħata allokazzjonijiet 
mingħajr ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti l-fatt li l-approċċi teknoloġiċi kollha għall-ġbir tal-karbonju u l-forom varji 
kollha ta’ ħżin għandhom jiġu ttestjati. Għal dik ir-raġuni, hemm il-ħtieġa millinqas ta’ 12-il 
impjant ta’ dimostrazzjoni.

Emenda 125
Linda McAvan

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 ’il 
quddiem ir-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija, minħabba l-
kapaċità tiegħu li jgħaddi l-ispiża żejda tas-
CO2, u għandha tingħata allokazzjoni bi 
ħlas biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju 
għaliex l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt 
li ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-kwoti jiġu 
ċeduti fir-rigward ta' l-emissjonijiet 
maħżuna. Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu 
jirċievu kwoti mingħajr ħlas għas-sħana 
prodotta permezz ta' koġenerazzjoni ta' 
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permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

effiċjenza għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE fil-każ li sħana bħal 
din minn stallazzjonijiet f'setturi oħra 
kellha tingħata allokazzjonijiet mingħajr 
ħlas biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni. Fejn kwalunkwe 
produzzjoni ta’ l-elettriku hija ġġenerata 
permezz ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja permezz ta’ stallazzjonijiet 
differenti minn ġeneraturi ta’ l-elettriku, 
il-metodoloġija dettaljata għall-kalkolu ta’ 
kwoti bla ħlas għas-sħana assoċjata ma’ 
din il-provvista ta’ l-elettriku għandha 
tikkunsidra b’mod sħiħ l-ammont kollu 
ta’ karbonju ffrankat li huwa assoċjat 
ma’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli ta’ punti ta’ riferiment għandhom jiżguraw li jiġu kkunsidrati l-benefiċċji kollha tal-
koġenerazzjoni tal-karbonju, u li l-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja ma tiġix sostitwita minn 
bojlers b’effiċjenza baxxa.

Emenda 126
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom 
li jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u
għandha tingħata allokazzjoni bi ħlas biss 
għall-ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex 
l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 

(16) Għandha tingħata allokazzjoni bi ħlas 
biss għall-ġbir u l-ħżin tal-karbonju għaliex 
l-inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunx hemm il-ħtieġa li l-kwoti jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
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permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jekk l-irkant tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet jiġi estiż għas-settur kollu ta’ l-enerġija, il-prezz ta’ 
l-elettriku ġġenerat bl-użu tal-fjuwils fossili se jogħla b’mod konsiderevoli. Fil-pajjiżi fejn is-
setturi ta’ l-enerġija tagħhom huma bbażati fuq il-fjuwils fossili (pereżempju l-Polonja), jista’ 
jagħti l-każ li l-pubbliku u l-ekonomija ma jkunux jistgħu jlaħħqu ma’ l-impatt ta’ tali żieda 
fil-prezz.

Emenda 127
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-inċentiv prinċipali għall-futur 
imbiegħed għall-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju u għal teknoloġiji rinnovabbli 
ġodda hu li ma jkunx meħtieġ li jiġu 
ċeduti kwoti għall-emissjonijiet tas-C02
mill-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku li jkunu 
maħżunin b'mod permanenti, jew li jkunu 
ġew evitati. Barra minn hekk, sabiex 
jitħaffef it-twaqqif ta' l-ewwel faċilitajiet 
kummerċjali, għandu jintuża d-dħul mill-
irkanti u għandhom jiġu allokati kwoti 
mir-riserva tal-parteċipanti l-ġodda sabiex 
jiġi ffinanzjat premju garantit għal 
tunnellati ta’ C02 maħżuna jew evitati 
għall-ewwel faċilitajiet bħal dawn fl-UE 
jew fi kwalunkwe pajjiż terz li jkun 
irratifika l-ftehima internazzjonali tal-
ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima, sakemm 
teżisti ftehima dwar il-kondiviżjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali għat-
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teknoloġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Emenda 4 mir-rapporteur, teknoloġiji rinnovabbli ġodda li ma ġewx ittestjati b’mod 
kummerċjali huma inkorporati fil-mekkaniżmu ta’ finanzjament addizzjonali. 180 GW ta’ 
kapaċità ġdida mir-riħ sa l-aħħar ta’ l-2020 jistgħu jevitaw ammont ta’ emissjonijiet li 
jikkorrispondi għal 70% tal-mira proposta ta’ tnaqqis fl-ETS ta’ 21%. L-appoġġ għal 
innovazzjonijiet ġodda fuq skala kbira fil-qasam ta’ sorsi rinnovabbli jippreżenta 
opportunitajiet reali għal teknoloġiji li se jagħtu bidu għal kontribut sinifikanti sabiex 
jintlaħqu l-miri kemm fl-UE kif ukoll globalment. (It-tibdil li sar mir-rapporteur fl-Emenda 4 
ġie sottolinjat).

Emenda 128
Adam Gierek

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-iktar inċentiv importanti għall-
futur imbiegħed għall-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju huwa n-nuqqas ta’ kwoti ta’ l-
emissjonijiet, sabiex il-karbonju jinħażen 
b’mod permanenti. Barra minn hekk, id-
dħul mill-irkanti għandu jintuża sabiex 
jiġu żviluppati 12-il impjant ġdid ta’ 
dimostrazzjoni. Għandhom jiġu allokati 
kwoti addizzjonali mir-riservi lill-
parteċipanti ġodda f’din l-iskema. Dawn 
l-impjanti ta’ dimostrazzjoni għandhom 
jintgħażlu permezz ta’ proċedura ta’ sejħa 
għall-offerti organizzata mill-
Kummissjoni fil-livell Ewropew. Pajjiżi 
terzi li jirratifikaw il-ftehima 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar il-klima 
għandhom ukoll ikollhom aċċess għall-
mekkaniżmu ta’ appoġġ ta’ l-UE.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.

Emenda 129
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Kemm jekk prodotta flimkien ma’ l-
elettriku kif ukoll jekk le, is-sħana 
provduta għall-użu fl-industrija, għat-
tisħin distrettwali jew għal konsumaturi 
oħra għandha tirċievi kwoti bla ħlas fl-
istess proporzjon bħal dawk allokati lis-
setturi industrijali. Kemm jekk prodotta 
flimkien ma’ l-elettriku kif ukoll jekk le, 
is-sħana provduta għall-użu tat-tisħin 
distrettwali b’konformità mal-kriterji 
ekwivalenti għal dawk tal-Linji Gwida 
dwar l-Għajnuna Statali għall-Ħarsien ta’ 
l-Ambjent għandha tirċievi 100% tal-
kwoti bla ħlas sabiex ikun żgurat 
trattament ugwali fir-rigward ta’ 
produtturi oħra tas-sħana li m’humiex 
koperti mill-iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tas-sħana m’għandhiex tiġi ttrattata b’mod “inċidentali” fi ħdan l-istess 
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku. Dan iwassal għal 
kontradizzjonijiet u tagħwiġ tal-kompetizzjoni. 
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Emenda 130
Chris Davies

Proposta għal Direttiva - Att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-inċentiv prinċipali għall-futur 
imbiegħed għall-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju hu li ma jkunx meħtieġ li jiġu 
ċeduti kwoti għas-C02 li jkun maħżun 
b'mod permanenti. Barra minn hekk, 
sabiex jitħaffef it-twaqqif ta' l-impjanti ta’ 
dimostrazzjoni, għandu jintuża d-dħul 
mill-irkanti u għandhom jingħataw kwoti 
addizzjonali mir-riserva tal-parteċipanti l-
ġodda lil 12-il facilità bħal dawn fl-UE li 
kkwalifikaw għal sejħa ta’ l-offerti 
madwar l-UE kollha li se tiġi organizzata 
mill-Kummissjoni. L-aċċess għall-
mekkaniżmu ta’ appoġġ ta’ l-UE għandu 
jkun disponibbli wkoll għal kwalunkwe 
pajjiż terz li jkun irratifika l-ftehima 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-tibdil 
fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skema ta’ appoġġ ibbażata fuq l-ETS tista’ tipprovdi l-finanzjament li din it-teknoloġija ġdida 
teħtieġ. Il-finanzjament huwa limitat fiż-żmien, fil-volum u fl-għadd assolut ta’ proġetti. 
Tajjeb ukoll li jiġi speċifikat li l-finanzjament għandu jiġi allokat permezz ta’ proċess ta’ 
sejħa għall-offerti u jiġi kkalibrat b’tali mod sabiex jakkomoda t-tliet teknoloġiji kollha tas-
CCS. Sabiex wieħed jiżgura appoġġ politiku u pubbliku, l-aċċess ta’ partijiet u/jew pajjiżi 
terzi m’għandux jiġi inkluż awtomatikament fit-12-il impjant ta’ dimostrazzjoni, iżda pjuttost 
għandu jkun suġġett għal finanzjament addizzjonali mill-UE.
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Emenda 131
Christian Ehler

Proposta għal Direttiva – Att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Ċertifikati ekwivalenti għal 125% 
tal-volum mistenni ta’ produzzjoni 
għandhom jingħataw bla ħlas lil talanqas 
12-il impjant ta’ dimostrazzjoni li 
għandhom teknoloġiji għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju. L-allokazzjoni għandha 
sseħħ sentejn qabel il-bidu pjanat tal-
produzzjoni, u l-iktar kmieni mill-2013.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni bikrija bla ħlas toħloq inċentiv ta’ investiment bikri.
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