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Emenda 122
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
Diċembru 2012. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ħtieġa għal  implimentazzjoni ta’ proċess żejjed ta’ verifika ta’ l-UE tal-proġetti 
minbarra s-sistema aċċettata globalment. 

Emenda 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
Diċembru 2012 approvati bi qbil mal-
proċeduri previsti fil-Protokoll ta’ Kyoto u 
kwalunkwe ftehima internazzjonali 
sussegwenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li fis-seħħ diġà hemm proċeduri li dwarhom hemm qbil internazzjonali għall 
approvazzjoi tal-proġetti JI u CDM, li l-UE diġà qablet magħhom, m’hemmx ħtieġa għall-
approvazzjoni supplimentari mill-Istati Membri kollha. 

Emenda 124
Robert Goebbels

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
Diċembru 2012 minn tipi ta’ proġetti li 
jkunu ġew aċċettati bi qbil mal-
modalitajiet u l-proċeduri adottati għall-
Artikolu 6 u l-Artikolu 12 skond il-
Protokoll ta’ Kyoto u d-deċiżjonijiet 
sussegwenti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ppreparat ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-“kondiviżjoni ta’ l-
isforz”, din l-emenda hija ispirata minn proposta magħmula fil-livell tal-Kunsill.

Emenda 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a)Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs), Tnaqqis ta’ Emissjonijiet 
Ċertifikat temporanjament 
(tCERs),Tnaqqis ta’ Emissjonijiet 
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Diċembru 2012 minn tipi ta’ proġetti li 
jkunu ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha skond id-Direttiva 2003/87/KE 
matul il-perjodu 2008 sa 2012.

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

Or. en

Emenda 126
Roberto Musacchio

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a). Tnaqqis ta’ Emissjonijiet Ċertifikat 
(CERs) u Unitajiet ta’ Tnaqqis ta’ 
Emissjonijiet (ERUs) mogħtija skond it-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet sal-31 ta’ 
Diċembru 2012 minn tipi ta’ proġetti ta’ 
sorsi ta’ enerġija li tiġġedded u effiċjenza 
min-naħa tad-domanda li jkunu ġew 
aċċettati mill-Istati Membri kollha skond 
id-Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012, permezz ta’ l-esklużjoni tas-
CERs minn proġetti kbar ta’ idroenerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-CERs jiġu riferuti b’mod ċar għal proġetti ta’ sorsi ta’ enerġija li 
tiġġedded.
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Emenda 127
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 128
Robert Goebbels

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 minn 
proġetti li jkunu bi qbil mal-modalitajiet u 
l-proċeduri adottati għall-Artikolu 6 u l-
Artikolu 12 skond il-Protokoll ta’ Kyoto u 
d-deċiżjonijiet sussegwenti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ppreparat ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-“kondiviżjoni ta’ l-
isforz”, din l-emenda hija ispirata minn proposta maghmula fil-livell tal-Kunsill.
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Emenda 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 minn 
proġetti li jkunu reġistrati matul il-perjodu 
2008 sa 2012 li t-tip ta’ proġett approvat bi 
qbil mal-proċeduri previsti fil-Protokoll 
ta’ Kyoto u kwalunkwe ftehima 
internazzjonali sussegwenti tiegħu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li fis-seħħ diġà hemm proċeduri li dwarhom hemm qbil internazzjonali għall 
approvazzjoi tal-proġetti JI u CDM, li l-UE diġà qablet magħhom, m’hemmx ħtieġa għall-
approvazzjoni supplimentari mill-Istati Membri kollha. 

Emenda 130
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 minn 
proġetti li jkunu reġistrati  qabel l-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ħtieġa għal  implimentazzjoni ta’ proċess żejjed ta’ verifika ta’ l-UE tal-proġetti 
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minbarra s-sistema aċċettata globalment. 

Emenda 131
Roberto Musacchio

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet mill-1 ta' Jannar 2013 minn 
proġetti ta’ sorsi ta’enerġija li tiġġedded u 
ta’ effiċjenza min-naħa tad-domanda li 
jkunu reġistrati matul il-perjodu 2008 sa 
2012 li t-tip ta' proġett tagħhom ikun 
aċċettat mill-Istati Membri kollha skond id-
Direttiva 2003/87/KE matul il-perjodu 
2008 sa 2012, bl-esklużjoni ta’ CERs 
ġejjin minn proġetti kbar ta’ idroenerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-CERs jiġu riferuti b’mod ċar għal proġetti ta’ sorsi ta’ enerġija li 
tiġġedded.

Emenda 132
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 133
Robert Goebbels

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet li jinkiseb minn proġetti 
implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati li 
jkunu aċċettati bi qbil mal-modalitajiet u 
l-proċeduri adottati għall-
implimentazzjoni ta' l-Artikolu 6 tal-
Protokoll ta' Kyoto u d-deċiżjonijiet 
sussegwenti li jaqgħu taħtu, sakemm 
dawk il-pajjiżi jirratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, ikun liema jkun li 
jiġi l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ppreparat ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-“kondiviżjoni ta’ l-
isforz”, din l-emenda hija ispirata minn proposta maghmula fil-livell tal-Kunsill.

Emenda 134
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet li jinkiseb minn proġetti 
implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati 
sakemm dawk il-pajjiżi jirratifikaw ftehim 
mal-Komunità jew sa l-2016, ikun liema 
jkun li jiġi l-ewwel. 
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jirratifikaw ftehim mal-Komunità jew sa l-
2016, ikun liema jkun li jiġi l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ħtieġa għal  implimentazzjoni ta’ proċess żejjed ta’ verifika ta’ l-UE tal-proġetti 
minbarra s-sistema aċċettata globalment. 

Emenda 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) CERs mogħtija skond it-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet li jinkiseb minn proġetti 
implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati  
tat-tip ta’ proġett approvat bi qbil mal-
proċeduri previsti fil-Protokoll ta’ Kyoto u 
kwalunkwe ftehima internazzjonali 
sussegwenti tiegħu, sakemm dawk il-
pajjiżi jirratifikaw ftehim mal-Komunità 
jew sa l-2016, ikun liema jkun li jiġi l-
ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li fis-seħħ diġà hemm proċeduri li dwarhom hemm qbil internazzjonali għall 
approvazzjoi tal-proġetti JI u CDM, li l-UE diġà qablet magħhom, m’hemmx ħtieġa għall-
approvazzjoni supplimentari mill-Istati Membri kollha. 
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Emenda 136
Roberto Musacchio

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li s-CERs jiġu riferuti b’mod ċar għal proġetti ta’ sorsi ta’ enerġija li 
tiġġedded.

Emenda 137
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 138
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ħtieġa għal  implimentazzjoni ta’ proċess żejjed ta’ verifika ta’ l-UE tal-proġetti 
minbarra s-sistema aċċettata globalment. 

Emenda 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 140
Evangelia Tzampazi

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jużaw biss 
krediti ta’ proġetti minn sorsi ta’ enerġija 
li tiġġedded u proġetti ta’ effiċjenza fl-użu 
aħħari li jikkonformaw ma’ kriterji ta’ 
kwalità għolja li jiggarantixxu l-
addizzjonalità tal-proġetti kif ukoll il-
kontribuzzjoni tagħhom għall-iżvilupp 
sostenibbli.  Il-kriterji ta’ kwalità 
għandhom jikkonformaw ta’ l-anqas mat-
tip 'Gold Standard' jew ekwivalenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-‘Gold Standard’ huwa ristrett għal proġetti ta’ enerġija li tiġġedded u proġetti ta’ 
effiċjenza fl-użu aħħari li jsegwu l-interpretazzjoni konservattiva tat-test ta’ addizzjonalità 
tal-UNFCCC. Tenħtieġ wkoll evidenza minn parti terza li tkun akkreditata mill-UNFCCC li l-
proġett ikun qed jagħmel kontribuzzjoni reali għall-iżvilupp sostenibbli, inklużi benefiċċji 
soċjali.

Emenda 141
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-paragrafu 1, u fil-każ li jdum 
biex jiġi konkluż ftehim internazzjonali 
dwar it-tibdil fil-klima, l-Istati Membri 
jistgħu, biex jimplimentaw l-obbligi 
tagħhom taħt l-Artikolu 3, jużaw krediti 
addizzjonali tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra minn proġetti jew 
attivitajiet oħra tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet skond il-ftehimiet msemmija 

2. Minbarra l-paragrafu 1, u fil-każ li jdum 
biex jiġi konkluż ftehim internazzjonali 
dwar it-tibdil fil-klima, l-Istati Membri 
jistgħu, biex jimplimentaw l-obbligi 
tagħhom taħt l-Artikolu 3, jużaw krediti 
addizzjonali tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra minn proġetti tat-tip 
‘Gold Standard’. 
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fl-Artikolu 11a(5) tad-
Direttiva 2003/87/KE. 

Or. en

Emenda 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ ftehima internazzjonali minbarra is-CDM, il-proġetti ta’ Implimentazzjoni 
Konġunta ikomplu wara l-2012, u konsegwentament il-krediti ta’ l-ERU minn dawn il-
proġetti għandhom jiġu inklużi.
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Emenda 144
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Krediti mill-mekkaniżmu JI (ERUs) ser jiġu wkoll permessi għall-użu.

Emenda 145
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Wara li jiġi konkluż ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima, l-Istati Membri jistgħu jużaw biss 
is-CERs minn proġetti tat-tip ‘Gold 
Standard’ f’dawk il-pajjiżi terzi li jkunu 
rratifikaw il-ftehim.

Or. en
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Emenda 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-użu tal-krediti minn kull Stat Membru 
skond il-paragrafi 1, 2 u 3 mgħandux 
jaqbeż l-ammont ta’ 6% ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra ta’ dak l-Istat Membru 
mhux kopert bid-Direttiva 2003/87/KE fl-
2005.

Or. en

Emenda 147
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-użu annwali tal-krediti minn kull Stat 
Membru skond il-paragrafi 1, 2 u 3 
mgħandux jaqbeż l-ammont ta’ 5% ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru mhux kopert bid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm riservazzjoni fuq il-livell ta’ krediti minn mekkaniżmi flessibbli bi preferenza għaż-
żieda tal-kwota għal 5% sabiex il-flessibilità tat-twettiq tal-miri tiġi massimizzata.
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Emenda 148
Roberto Musacchio

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jikkontribwixxu lejn il-kisba tal-miri meħtieġa 
mingħajr ma jpattu għal-livelli ta’ emissjonijijiet domestiċi tagħhom ma’ Stati Membri 
oħrajn, jew ipartuhom magħhom.

Emenda 149
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a and 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal Stat Membru li għandu l-obbligu li 
jnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
serra b’aktar minn 10% sal-2020, dan il-
limitu ta’ 3% għandu jiżdied b'numru ta’ 
punti ta’ persentaġġ li jkun daqs id-
differenza bejn it-tnaqqis obbligatorju 
applikabbli għal dak l-Istat Membru u -
10%.
Kull Stat Membru jista’ jfaddal kreditu 
mhux użat għas-snin ta’ wara.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi l-istess limitu fuq l-użu ta’ krediti għall-Istati Membri minkejja l-
mira tagħhom ta’ tnaqqis. B’hekk hi qed timponi obbligi ogħla fuq l-Istati Membri bl-ogħla 
mira, li xorta waħda jridu jagħmlu aktar mill-oħrajn.

Il-proposta ta’ hawn fuq tippermetti lil Stati Membru b’mira għolja sabiex juża aktar krediti 
minn oħrajn. Dan jgħin lill-Istati Membri mingħajr ma joħloq żieda fit-total ta’ l-ammonti ta’ 
krediti użati madwar l-UE.

Dan jevita li l-Istati Membri jkunu taħt pressjoni sabiex jużaw il-krediti f’sena partikolari jew 
inkella jitilfuhom u għalhekk jgħin fit-titjib tal-kwalità tal-proġetti li dawn jagħżlu. 

Emenda 150
Roberto Musacchio

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-pajjiżi  żviluppati jikkontribwixxu lejn il-kisba tal-miri meħtieġa 
mingħajr ma jpattu għal-livelli ta’ emissjonijijiet domestiċi tagħhom ma’ Stati Membri 
oħrajn, jew ipartuhom magħhom.

Emenda 151
Péter Olajos

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



AM\733292MT.doc 19/58 PE409.586v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-appoġġ għal proġetti f’pajjiżi terzi, il-kummerċ, il-proġetti u t-trasferimenti bejn 
Stati Membri fl-UE għandhom jiġu inkoraġġuti wkoll billi dawn għandhom potenzjali 
sinifikanti ta’ effiċjenza mqabbla ma’ l-ispejjeż.  

L-opportunità li tinbiegħ parti mhux użata tista’ tkun attraenti u motivazzjoni tajba għall-
Istati Membri. Barra minn dan, permezz ta’ dan is-sistema tkun aktar ġusta ma’ dawk li 
jwettqu l-impenji tagħhom.

Emenda 152
Linda McAvan

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi l-parti 
mhux użata ta’ dak l-ammont għal Stat 
Membru ieħor. Meta l-użu annwali ta’ 
krediti minn Stat Membru ma jlaħħaqx il-
kwantità stipulata fis-subparagrafu 1, l-
Istat Membru jista’ jfaddal il-parti mhux 
użata ta’ dik il-kwantità għas-snin ta’ 
wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom ftit flessibilità biex jilħqu l-miri tagħhom bl-aktar mod 
effiċjenti vis-a-vis il-prezzijiet, sakemm l-integrità ambjentali tinżamm. Żidiet imprevedibbli 
fl-emissjonijiet minħabba ċirkustanzi imprevedibbli, bħal varjazjonijiet erratiċi fit-
temperatura minħabba t-temp, jistgħu joħolqu diffikultajiet biex ikun hemm konformità mal-
miri annwali. It-tiġmigħ ta’ krediti minn proġetti matul il-perjodu 2013-20 jippermetti lill-
Istati Membri li jirreaġixxu għal ċirkustanzi imprevedibbli mingħajr ma tiġi kompromessa l-
integrità ambjentali. 
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Emenda 153
Erna Hennicot-Schoepges

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Istati Membri għandhom jużaw biss 
krediti ta’ proġetti minn sorsi ta’ enerġija 
li tiġġedded u proġetti ta’ effiċjenza fl-użu 
aħħari li jikkonformaw ma’ kriterji ta’ 
kwalità għolja li jiggarantixxu l-
addizzjonalità tal-proġetti kif ukoll il-
kontribuzzjoni tagħhom għall-iżvilupp 
sostenibbli.  Il-kriterji ta’ kwalità 
għandhom jikkonformaw ta’ l-anqas mat-
tip 'Gold Standard' jew ekwivalenti. 
Krediti minn proġetti ta’ enerġija 
idroelettrika taħt l-10MW għandhom 
jitħallew, u dawn biss jekk jikkonformaw 
mal-kriterji tal-Kummissjoni Dinjija dwar 
id-Digi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi studji wrew li sa 40% mill-proġetti attwali tas-CDM hemm ċans li mhumiex 
addizzjoniali u kienu jsiru xorta waħda li kieku is-CDM qatt m’eżistiet. L-emissjonijiet fil-
pajjiżi żviluppati żdiedu bħala konsegwenza tal-proġetti u qed jinħolqu aktar emissjonijiet ta' 
CO2 minflok ipattu. Proġetti aċċettati lilhinn mill-obbligi domestiċi hemm bżonn li 
jikkonformaw ma’ standard bħall-dak ‘Gold' jew ekwivalenti.

Il-kriterji tal-Kummissjoni Dinjija dwar id-Digi inħolqu sabiex jiġu evitati l-impatti 
soċjali/ambjentali negattivi ta' proġetti idroelettriċi kbar.
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Emenda 154
Anders Wijkman

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Għajnuna lil pajjiżi li qed jiżviluppaw 
sabiex dawn jadattaw għall-konsegwenzi 
negattivi tal-bidla fil-klima
1. Wara li tiġi konkluża ftehima 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, il-
Kummissjoni għandha, mill-bidu ta’ l-
2013, timpenja ruħha b’mod vinkolanti 
sabiex tipprovdi għajnuna fuq bażi ta’ 
għotjiet lil pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod 
partikolari lill-komunitajiet u lill-pajjiżi li 
qegħdin l-aktar fir-riskju minn bidla fil-
klima, bil-għan li dawn jiġu appoġġjati fl-
adattazzjoni u fit-tnaqqis tar-riskju 
tagħhom. Dawn l-investimenti għandhom 
ikunu addizzjonali għal dawk imsemmija 
fl-Artikolu 4.
2. L-għajnuna msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tiżdied kull sena b’mod lineari u 
għandha tilħaq talanqas EUR 10 biljun 
fl-2020. L-isforz ta’ għajnuna għall 2013 
għandu jkun talanqas ta’ EUR5 biljun. l-
għajnuna għandha tingħata permezz ta’ 
fondi ta’ l-UE u/jew fondi internazzjonali 
għall-adattazzjoni, inklużi l-Alleanza 
għall-Bidla Globali fil-Klima (GCCA) u 
fondi internazzjonali futuri għall-
adattazzjoni appoġġjati bi ftehima 
internazzjonali. L-għajnuna għall-
adattatazzjoni għandha tkun addizzjonali 
għall-flussi attwali ta’ għajnuna iżda 
għandha tkun integrata f’għajnuna għall-
iżvilupp li tkun diġà integrata. 
3. L-Istati Membri jistgħu jużaw dħul 
minn irkant skond l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE kif emendata bil-
għan li jiġu sodisfatti l-obbligi ta' dan l-
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artikolu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pajjiżi industrijalizzati għandhom, huma, xi ftit jew wisq, risponsabbli għall-impatti 
negattivi tal-bidla fil-klima li qed taffettwa il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Għalhekk, l-UE 
għandha d-dmir li tħallas għal dawn il-ħsarat.

Emenda 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a



AM\733292MT.doc 23/58 PE409.586v01-00

MT

Għajnuna lil pajjiżi li qed jiżviluppaw 
sabiex dawn jadattaw għall-konsegwenzi 

negattivi tal-bidla fil-klima
1. Wara li tiġi konkluża ftehima 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, il-
Kummissjoni għandha, mill-bidu ta’ l-
2013, timpenja ruħha b’mod vinkolanti 
sabiex tipprovdi għajnuna fuq bażi ta’ 
għotjiet lil pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod 
partikolari lill-komunitajiet u lill-pajjiżi li 
qegħdin l-aktar fir-riskju minn bidla fil-
klima, bil-għan li dawn jiġu appoġġjati fl-
adattazzjoni tagħhom għall-konsegwenzi
negattivi tal-nidla fil-klima.. Dawn l-
investimenti huma  addizzjonali għal 
dawk imsemmija fl-Artikolu 4.
2. L-għajnuna msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tiżdied kull sena b’mod lineari u 
għandha tilħaq tal-anqas EUR 11 biljun 
fl-2020. L-isforz ta’ għajnuna għall 2013 
għandu jkun ta’ EUR5 biljun. Dan l-
iffinanzjar m’għandux jgħodd għall-kisba 
tal-mira li saret bi qbil man-NU, ta’ 0,7% 
għall-għajnuna.
3. L-isforz ta’ għajnuna mill-Komunità 
msemmi fil-paragrafu2 għandu jitqassam 
fost l-Istati Membri skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 9(2). Il-Kumitat għandu 
jiddeċiedi dwar it-tqassim ta’ l-isforz ta’ l-
għajnuna skond il-kriterji li ġejjin:
(a) is-sehem ta’ l-isforzi ta’ l-Istat 
Membru għandu jkun relazzjoni lineari 
mal-PGD per capita ta’ dak l-Istat 
Membru fl-2005 
(b) Stati Membri li m’humiex mitluba 
jnaqqsu l-emissjoni ta’ gassijiet b’effett 
serra tagħhom meta mqabbla ma‘ l-2005 
fil-firmatarji Protokoll ta’ Kyoto elenkati 
fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Bidla fil-Klima Anness I 
m'għandhomx jikkontribwixxu għall-
isforz ta' investiment tal-Komunità 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.
4. L-Istati Membri jistgħu jużaw dħul 
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minn irkant skond l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE kif emendata bil-
għan li jiġu sodisfatti l-obbligi ta' dan l-
Artikolu. 
5. Kull Stat Membru għandu jippreżenta 
rapport annwali lil-Kummissjoni u lill-
Parlament Ewropew. Dan ir-rapport 
għandu jkun fih informazzjoni dwar il-
konformità tal-Istat Membru mal-
paragrafi 1 sa 4. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal format għal dan ir-rapport sabiex 
jintuża mill-Istati Membri meta 
jippreżentaw ir-rapport skond dan l-
Artikoli, sal-aħħar ta’ l-2010.
6. Il-baġit għall-għajnuna fl-2020 
imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jiġi 
rivedut mill-Kummissjoni sa mhux aktar 
tard mill-2015. Din ir-reviżjoni għandha 
tiġi ibbażata fuq l-aħħar evidenza 
xjentifika ta’ dak il-mument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emissjonijiet storiċi u futuri ta’ gassijiet b’effett serra min-nazzjonijiet industrijalizzati, bħas-
27 Stat Membru ta’ l-UE, huma responsabbli għall-impatti negattivi tal-bidla fil-klima li qed 
jinħassu u ser jinħassu mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Għalhekk l-UE għandha l-obbligu li 
tħallas għall-ħsarat ikkawżati mill-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra tagħha fil-pajjiżi li 
qed jiżvluppaw.
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Emenda 156
John Bowis, Péter Olajos

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Għajnuna lil pajjiżi li qed jiżviluppaw 
sabiex dawn jadattaw għall-konsegwenzi 

negattivi tal-bidla fil-klima
1. Wara li tiġi konkluża ftehima 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, il-
Kummissjoni għandha, mill-bidu ta’ l-
2013, timpenja ruħha b’mod vinkolanti 
sabiex tipprovdi għajnuna fuq bażi ta’ 
għotjiet lil pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod 
partikolari lill-komunitajiet u lill-pajjiżi li 
qegħdin l-aktar fir-riskju minn bidla fil-
klima, bil-għan li dawn jiġu appoġġjati fl-
adattazzjoni tagħhom għall-konsegwenzi 
negattivi tal-nidla fil-klima..  Dawn l-
investimenti huma  addizzjonali għal 
dawk imsemmija fl-Artikolu 4.
2. L-Istati Membri jistgħu jużaw dħul 
minn irkant skond l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE kif emendata bil-
għan li jiġu sodisfatti l-obbligi ta' dan l-
artikolu. 
3. Kull Stat Membru għandu jippreżenta 
rapport annwali lill-Kummissjoni. Dan ir-
rapport għandu jkun fih informazzjoni 
dwar il-konformità ta’ l-Istat Membru ma' 
dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal format għal dan ir-rapport sabiex 
jintuża mill-Istati Membri meta 
jippreżentaw ir-rapport skond dan l-
Artikoli, sal-aħħar ta’ l-2010. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emissjonijiet storiċi u futuri ta’ gassijiet b’effett serra min-nazzjonijiet industrijalizzati, bħas-
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27 Stat Membru ta’ l-UE huma responsabbli għall-impatti negattivi tal-bidla fil-klima li qed 
jinħassu u ser jinħassu mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw. . Għalhekk l-UE għandha l-obbligu li 
tħallas għall-ħsarat ikkawżati mill-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra tagħha fil-pajjiżi li 
qed jiżvluppaw.

Emenda 157
Dan Jørgensen

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Għajnuna lil pajjiżi li qed jiżviluppaw 

sabiex dawn jadattaw għall-konsegwenzi 
negattivi tal-bidla fil-klima

1. Wara li tiġi konkluża ftehima 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, il-
Kummissjoni għandha, mill-bidu ta’ l-
2013, tikkommetti ruħha li tipprovdi 
għajnuna fuq bażi ta’ għotjiet lil pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, b’mod partikolari lill-
komunitajiet u lill-pajjiżi li qegħdin l-
aktar fir-riskju minn bidla fil-klima u mill 
varjabilità attwali tal-klima, bil-għan li 
dawn jiġu appoġġjati fl-adattazzjoni 
tagħhom għall-konsegwenzi negattivi tal-
bidla fil-klima.  Dawn l-investimenti 
huma  addizzjonali għal dawk imsemmija 
fl-Artikolu 4.

Or. en
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Emenda 158
Anders Wijkman

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4b (ġdid)

L-impenn tal-Komunità għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet esterni

1. Meta tkun saret il-konklużjoni ta’ 
ftehima internazzjonali komprensiva dwar 
il-bidla fil-klima, il-Komunità u l-Istati 
Membri tagħha għandhom, sa mill-bidu 
ta’ l-2013, kif meħtieġ biex jiġu 
kkumplimentati l-Mekkaniżmu għall-
Iżvilupp Nadif/Implimentazzjoni 
Konġunta (CDM/JI),  jiffinanzjaw għadd 
ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra liema tnaqqis ikun jista' jitkejjel, jiġi 
rrappurtat, jiġi vverifikat u li jkun jorbot 
f'pajjiżi li huma Firmatarji għall-
UNFCCC iżda li m’humiex inklużi fl-
Anness I tagħha (Partijiet mhux 
imsemmija fl-Anness I).
2. L-impenn tal-Komunità għat-tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet esterni tal-gassijiet serra 
għandu jkun ta' 250 miljun tunnellata ta' 
f’ekwivalenza mas-CO2 fl-2013 u għandu
jiżdied b’mod lineari għal 850 miljun 
tunnellata fl-2020.
3. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tqassam l-impenn tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet esterni tal-gassijiet serra 
bejn l-Istati Membri, filwaqt li tqis il-PGD 
relattiv tagħhom per capita. Dawk il-
miżuri, li tfasslu sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Deċiżjoni billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
hemm referenza għaliha fl-Artikolu 9(2).
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4. L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw l-
impenn individwali tagħhom għat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet esterni skond il-
paragrafu 3 permezz ta’:
a) Finanzjament jew parteċipazzjoni 
diretta f’fond bilaterali u/jew multilaterali 
wieħed jew aktar li jkollhom bħala l-għan 
waħdieni tagħhom il-finanzjament ta' 
politiki u miżuri ta’ tnaqqis ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
Firmatarji li m'humiex imsemmija fl-
Anness I.
(b) Kontribuzzjonijiet għal emissjonijiet 
imnaqqsa tal-gassijiet serra ġejjin mid-
deforestazzjoni u mid-degradazzjoni tal-
foresti, kif definit skond ftehima 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima 
skond il-UNFCCC.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-politiki tagħhom għall-finanzjament tat-
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet f’Firmatarji li 
m’humiex imsemmija fl-Anness I ikunu 
jsaħħu d-distribuzzjoni ġeografika ekwa 
tal-proġetti.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Raba’ Rapport ta’ Evalwazzjoni ta’ l-IPCC jikkonkludi li biex it-tisħin globali jkun limitat 
għal inqas minn 2°C jeħtieġ ukoll li ssir devjazzjoni mir-rotta tas-soltu ta’ kif isiru l-affarijiet 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Is-CDM huwa mekkaniżmu wieħed li jikkontribwixxi għal dan.
Iżda s-CDM mhux ser ikun biżżejjed u għalhekk din  il-proposta għal azzjoni kumplimentari. 
Il-pajjiżi industrijalizzati għandhom responsabilità li jikkontribwixxu għal-limitazzjoni ta’ l-
emissjonijiet rekwiżita fil-pajjiżi żviluppati minbarra t-tnaqqis obbligatorju domestiku 
tagħhom, kemm-il darba tkun intlaħqet ftehima internazzjonali komprensiva.
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Emenda 159
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett serra tagħhom minn sorsi li 
mhumiex koperti mid-Direttiva 
2003/87/KE lill-Kummissjoni sal-31 ta’ 
Marzu tas-sena ta’ wara.  Il-Kummissjoni 
għandha tivverifika u tippubblika dawn 
ir-rapporti fi żmien xahrejn wara dik id-
data. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun hemm rappurtar annwali u f'waqtu sabiex il-Kummissjoni tkun tista' 
tevalwa jekk l-Istati Membri humiex f'konformità mal-miri tagħhom u sabiex tintroduċi l-
miżuri meħtieġa f’każi ta’ nonkonformità 

Emenda 160
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sena qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw rapport lill-Kummissjoni 
fejn jispjegaw sa liema livell ser jilħqu l-
miri tagħhom fis-setturi li mhumiex 
koperti mid-Direttiva 2003/87/KE.  Dan 
ir-rapport għandu jiċċara l-inizzjattivi 
kollha li ser ikollhom impatt fuq 
kumpaniji fis-setturi li mhumiex koperti 
mid-Direttiva 2003/87/KE.  It-tip ta' 
inizzjattivi u l-impatt għandhom jitkejlu 
f’tunellati ta’ gassijiet b’effett serra, 
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irrapurtati għal kull settur u sottosettur.
Ir-rapport għandu jiċċara wkoll kif l-Istat 
Membru ser jiżguraw li jiġu implimentati 
potenzjali ta' tnaqqis effettiv fil-konfront 
ta’ l-ispiża . 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għal deċiżjoni ma tiżgurax li kumpaniji barra mis-settur ETS jitħallew 
jipproduċu taħt kundizzjonijiet simili.  Din l-emenda tagħti lill-Kummissjoni l-għodod sabiex 
tiżgura li l-kumpaniji barra mill-ETS jiġu ttrattati b’mod ġust u ma jkunux suġġetti għal 
distorzjoni ta’ kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern. Billi l-parti l-kbira tal-kumpaniji fl-UE 
huma barra mill-ETS, il-proposta għal deċiżjoni jenħtieġ li tiġi mmoniterjata bir-reqqa f'dan 
il-qasam.

Emenda 161
Peter Liese

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni għandha tintroduċi qafas ta’ żmien aktar strett għall-evalwazzjoni tal-progress 
ta’ l-Istati Membri fl-implimentazzjon tad-Deċiżjoni li tibda qabel id-data proposta u fuq bażi 
annwali.
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Emenda 162
Linda McAvan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tfassal u 
tippreżenta rapport lll-Kunsill Ewropew 
sal-31 ta' Diċembru 2001 li jistipola, fir-
rigward ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effet serra rikjesti fi ħdan iż-
żewġ sorsi koperti minn din id-direttiva u 
s-sorsi koperti mid-Direttiva 2003/87/KE:
- il-limiti ta' emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett serra ta' kull Stat Membru sal-
2020 imqabbla mal-livelli ta' emissjonijiet 
ta' gassijiet b’effett serra fl-1990; u
- l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effet serra 
ta’ kull Stat Membru fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambizzjoni u t-trasparenza ta’ l-UE ser tkun ċentrali fil-kisba ta’ ftehima internazzjonali 
dwar il-bidla fil-klima. Hawnhekk teżisti kwistjoni importanti ta’ preżentazzjoni għax pajjiżi 
oħrajn għandhom ikunu kapaċi jaraw ċar xi sforz qed jintalab minn kull Stat Membru. Sabiex 
dan jinkiseb il-Kummissjoi għandha tistipola numri għall-ekonomija sħiħa (ETS u mhux ETS) 
għal kull Stat Membru. Din mhix bidla fl-istruttura ġenerali tal-pakkett, iżda aktar minn 
kollox bidla li tipprovdi iċ-ċarezza meħtieġa fil-livell internazzjonali. 

Emenda 163
Péter Olajos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw dwar l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett serra tagħhom minn sorsi 
li mhumiex koperti mid-Direttiva 
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2003/87/KE sal-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ 
wara.  
Il-Kummissjoni għandha tivverifika ir-
rapporti qabel l-aħħar ta’ April ta’ wara 
x-xahar li fih ir-rapporti jkunu ġew 
ippreżentati. Fil-każ ta’ nonkonformità 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
ta’ l-Artikolu 5a .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri kollha jridu jiġu applikati monitoraġġ, rrappurtar u verifika li jkunu sodi u 
indipendenti fuq qbażi annwali u f’waqthom. Biex jiġi żgurat li jkun hemm tnaqqis annwali fl-
emissjonijiet hemm ħtieġa ta’ rrapurtar annwali u f’waqtu. Din id-Deċiżjoni għandha 
tippermetti lill-Kummissjoni li  tevalwa fil-ħin jekk Stat Membru jkunx  ikkonforma jew le 
mad-Deċiżjoni. Għalhekk irrapurtar annwali u f’waqtu hemm bżonn li jkun obbligatorju. Dan 
ma jfissirx aktar piż amministrattiv għall-Istati Membri għaliex mill-Protokoll ta’ Kyoto ‘l 
hawn ir-rappurtar ta’ l-emissjonijiet fuq bażi annwali huwa obbligu.

Emenda 164
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw dwar l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett serra tagħhom minn sorsi 
li mhumiex koperti mid-Direttiva 
2003/87/KE sal-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ 
wara. 
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li temenda r-rekwiżiti ta’ 
monitoraġġ u ta’ rrappurtar stipulati fid-
Deċiżjoni 280/2004/KE fid-dawl ta’ l-
esperjenza miġbura mill-applikazzjoni ta’ 
din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tivverifika r-rapporti qabel l-aħħar ta’ 
April ta’ wara x-xahar li fih ir-rapporti 
jkunu ġew ippreżentati. Fil-każ ta’ 
nonkonformità għandhom japplikaw id-
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dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 5a .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri jridu jiġu applikati monitoraġġ, rrappurtar u verifika li jkunu sodi u 
indipendenti fu qbażi annwali u f’waqthom. Biex jiġi żgurat li jkun hemm tnaqqis annwali fl-
emissjonijiet hemm ħtieġa ta’ rrapurtar annwali u f’waqtu. Din id-Deċiżjoni għandha 
tippermetti lill-Kummissjoni sabiex tevalwa fil-ħin jekk Stat Membru jkunx ikkonforma mad-
Deċiżjoni jew le. Għalhekk irrapurtar annwali u f’waqtu hemm bżonn li jkun obbliagtorju.

Emenda 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-format standard tar-rappurtar tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra li 
jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-
Artikolu 3, l-użu ta’ krediti bi qbil mal-
Artikolu 4 ta' din id-deċiżjoni u l-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-attivitajiet 
elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 
2003/87/KE għandhom jiġu stipulati bi 
qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 
9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi format komuni ta’ rrappurtar sabiex tevita li jkun hemm 
differenzi fost l-Istati Membri meta jimplimentaw din id-dispożizzjoni.
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Emenda 166
Péter Olajos

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
1. Fejn l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
serra ta’ Stat Membru li ġejjin minn sorsi 
li m’humiex koperti skond id-Direttiva 
2003/87/KE jaqbżu l-limitu annwali ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra 
skond l-Artikolu 3 ta’ din id-Deċiżjoni, 
dak l-Istat Membru għandu jħallas penali 
għall-emissjonijiet żejda li tkun 
ekwivalenti għall-ammont determinat fl-
Artikolu 16 tad-Direttiva 2003/87/KE. Il-
penali għall-emissjonijiet żejda għandha 
titħallas għal ġo fond tal-Komunità 
ddedikat għall-finanzjament ta’ miżuri 
għat-tafja tal-bidla fil-klima.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tistabbilixxi l-fond Komunitarju 
msemmi fil-paragrafu 1. Dawk il-miżuri, 
li tfasslu sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Deċiżjoni billi jżidu 
magħha, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
hemm referenza għaliha fl-Artikolu 9(2).
3. Id-dħul allokat mill-Fond Komunitarju 
għandu jingħata lil dawk l-Istati Membri 
li jkunu ssodisfaw u ssuperaw l-impenji li 
jonfqu dan l-ammont f’aktar sforzi biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha potenzjal enormi, iżda ttraskurat, ta’ effiċjenza fl-enerġija, u mekkaniżmu 
b'saħħtu ta' konformità fis-settur li mhux ETS iwassal għal tnaqqis fis-settur tal-bini u tat-
trasport u jibni appoġġ akbar mill-Istati Membri għal mira vinkolanti ta’ l-effiċjenza fl-
enerġija. Sabiex inkunu effiċjenti u nilħqu l-miri ta’ tnaqqis tagħna, jew anke aktar, għandna 
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knunu ċerti li d-dħul kollu mill-penali jintnefaqf’aktar sforzi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-
CO2.

Emenda 167
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Mekkaniżmu ta’ konformità

1. Meta l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ Stat Membru li jkunu ġejjin minn sorsi 
li m’humiex koperti skond id-Direttiva 
2003/87/KE jaqbżu l-limitu annwali ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skond l-
Artikolu 3 ta’ din id-Deċiżjoni, dak l-Istat 
Membru għandu jħallas penali għall-
emissjonijiet żejda li tkun ekwivalenti 
għall-ammont determinat fl-Artikolu 16 
tad-Direttiva 2003/87/KE.
2. Minbarra l-paragrafu 1, it-total li bih 
huwa maqbuż il-limitu ta’ ekwivalenza 
f’tunnellati ta’ l-tad-dijossidu karboniku 
għandu jitnaqqas mill-kwantità 
sussegwenti tal-kwoti rkantati mill-Istat 
Membru skond l-Artikolu 10(2) tad-
Direttiva 2003/87/KE.  Dawn l-kwoti 
għandhom jinqasmu u jiġu irkantati fost 
dawk l-Istati Membri li jkunu 
f’konformità mal-miri tagħhom sabiex il-
quċċata ta’ l-Iskema għall-Iskambju ta’ l-
Emissjonijiet ta’ l-UE tinżamm kif inhi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tenħtieġ konformità stretta biex din il-proposta tkun tfisser xi ħaġa.  Il-proċedura ta’ ksur 
tieħu diversi snin u tagħmilha diffiċli li wieħed jirrispondi f’waqtu jekk l-Istati Membri jonqsu 
milli jilħqu il-miri annwali tagħhom ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet. Dan jista’ jostakola 
serjament iċ-ċansijiet li jintlaħqu l-miri ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet.



PE409.586v01-00 36/58 AM\733292MT.doc

MT



AM\733292MT.doc 37/58 PE409.586v01-00

MT

Emenda 168
Peter Liese

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Mekkaniżmu ta’ Penali Dirett

1. Sabiex tiġi żgurata konformità robusta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ 
penali dirett kontra Stat Membru.
2. Il-mekkaniżmu ta’ penali għandu 
jippermetti lill-Kummissjoni li timponi 
sisa fuq Stat Membru li ma jkunx qed 
jikkonforma ma’ l-impenji skond din id-
Deċiżjoni.
3. Il-kummissjoni għandha 
immedjatament tibda’ proċedura ta’ 
penali dirett wara li tevalwa r-rapport 
annwali ta’ l-Istat Membru meta 
tidentifika nuqqas ta’ konformità minn 
Stat Membru jew wara kwalunkwe 
evidenza oħra li l-Kummissoni tiġbor 
dwar nuqqas speċifiku ta' konformità 
minn Stat Membru.
4. Il-kalkolu tal-penali ta’ konformità 
għandha tkun marbuta mal-kalkolazzjoni 
tal-penali għal emissjoni żejda skond id-
Direttiva 2003/87/KE u bl-istess mod 
għandha tkun marbuta ma’ l- indiċi tar-
rata annwali ta’ inflazzjoni fil-Eurozone.  
F’każi ta’ ħruġ ta’ penali għal nuqqas ta’ 
konformità mal-miri annwali ta’ tnaqqis 
minn Stat Membru, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmu li 
jżomm l-kwoti għall-irkantar mill-
ammonti ta’ kwoti ta’ Istati Membri 
rispettivi skond l-Artikoli 9a u 10 tad-
Direttiva 2003/87/KE sakemm il-ħlas jiġi 
riċevut. Il-Kummissjoni għandha wkoll 
tipprovdi għal mekkaniżu li jillibera l-
kwoti miżmuma wara li l-ħlas tal-penali 
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jkun sar mill-Istat Membru rispettiv.
Id-dettalji ta’ din il-proċedura għandhom 
jiġu stipulati sal-31 ta’ Diċembru 2010 
f’Regolament speċifiku tal-Kummissjoni li 
għandu jqis l-objettivi u l-kontenut tar-
Regolament maħsub fi ħdan l-Artikolu 
10, Paragrafu 5 tad-Direttiva 2003/87/KE 
emendata. 
5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’Diċmebru 2010 l-aktar tard, il-
linjigwida, il-metodi għall-kalkolazzjoni, 
r-rabta mal-kalkolazzjoni ta’ penali għal 
emissjoni eċċessiva, il-ġbir ta’ penali 
għan-nuqqas ta’ konformità u 
dispożizzjonijiet għat-trattament 
amministrattiv meħtieġa, u l-ħolqien ta’ 
fond speċifiku. 
6. Dan il-fond speċifiku għandu jirċievi 
dħul minn mekkaniżmi ta’ penali diretti u 
jallokahom għat-tisħiħ tar-riċerka, il-
produzzjoni u l-użu ta’ enerġija li 
tiġġedded u żieda fl-effikaċja u fil-
konservazzjoni ta’ l-enerġija fl-Unjoni 
Ewropea. Il-Kummissjoni għandha 
tevalwa mudell għall-użu ta’ dawk il-
fondi, speċjalment b’appoġġ għall-Istati 
Membri li jaqbżu l-miri tagħhom billi tuża 
l-fond biex tappoġġja proġetti ta’ enerġija 
li tiġġedded f’dawk il-pajjiżi u, ukoll, biex 
tgħin Stati Membri li mhux qed jilħqu l-
miri u li jistgħu jippruvaw li n-nuqqas 
tagħhom mhux marbut ma’ nuqqas ta’ 
rieda jew ma’ strumenti mhux xierqa iżda 
ma’ raġunijiet ekonomiċi u soċjali li ma’ 
jkunux ħallewhom jilħqu l-mira tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija biss struttura b’saħħitha ta’ konformità bbażata fuq miri ċari ta’ tnaqqis li tista’ tibda 
tnaqqis progressiv ta’ emissjonijiet sal-2020. Id-Deċiżjoni li qed tiġi attwalment proposta 
b'dispożizzjonijiet ta' infurzar u ta’ konformità limitati thedded il-kisba tal-miri ta’ tnaqqis. 
Skond il-proposta attwali l-Istati Membri ta' l-UE huma mitluba biss li jirrappurtaw dwar l-
emissjonijiet u progress lejn il-ksiba tal-miri tagħhom ta' tnaqqis.
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Emenda 169
Anders Wijkman

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Mekkaniżmu ta’ Penali Diretta

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
mekkaniżmu ta’ penali dirett kontra Stat 
Membru li jiskatta f’każ ta’ 
nonkonformità. Il-mekkaniżmu ta’ penali 
għandu jippermetti lill-Kummissjoni li 
timponi sisa diretta fuq Stat Membru li 
ma jkunx qed jikkonforma ma’ l-impenji 
skond din id-Deċiżjoni.
2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’Diċembru 2010 l-aktar tard, il-
linjigwida, il-metodi għall-kalkolazzjoni 
tal-penali diretti,  il-ġbir ta’ penali u 
dispożizzjonijiet għat-trattament 
amministrattiv.

Or. en

Emenda 170
Péter Olajos

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
mekkaniżmu li jżomm lura l-kwoti għall-
irkantar mill-ammonti ta’ kwoti ta’ Istati 
Membri rispettivi skond l-Artikoli 9a u 10 
tad-Direttiva 2003/87/KE sakemm il-ħlas 
jiġi riċevut.   Il-Kummissjoni għandha 
wkoll tipprovdi għal mekkaniżu li jillibera 
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l-kwoti miżmuma wara li l-ħlas tal-penali 
jkun sar mill-Istat Membru inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mekkaniżmu b’saħħtu u effiċjenti huwa kruċjali.

Emenda 171
Robert Goebbels

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ġejjieni dwar it-tibdil tal-klima

L-aġġustamenti applikabbli wara l-
approvazzjoni tal-Komunità u ta’ l-Istati 

Membri ta’ ftehim internazzjonali fil-
ġejjieni dwar it-tibdil tal-klima

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ppreparat ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-“kondiviżjoni ta’ l-
isforz”, din l-emenda hija ispirata minn proposta maghmula fil-livell tal-Kunsill.

Emenda 172
Robert Goebbels

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi żmien sitt xhur wara l-konklużjoni ta’ 
ftehima internazzjonali dwar bidla fil-
klima li twassal għal tnaqqis obbligatorju 
li jaqbeż dawk skond l-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva mmirata sabiex 
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taġġusta l-artikolu rilevanti ta’ din id-
Deċiżjoni skond il-kontenut ta’ ftehima 
bħal din.  Proposti bħal dawn jinkludu, 
inter alia, id-determinazzjoni tal-
kontribuzzjoni ta’ kull Stat Membru lejn 
l-isforz Komunitarju għal tnaqqis 
addizzjonali. Id-deċiżjoni aġġustata 
għandha tapplika mis-sena ta’ wara id-
dħul fis-seħħ tal-ftehima internazzjonali.

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ppreparat ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-“kondiviżjoni ta’ l-
isforz”, din l-emenda hija ispirata minn proposta maghmula fil-livell tal-Kunsill.

Emenda 173
Urszula Krupa

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Speċjalment f’każi fejn is-setturi ta’ l-
enerġija tagħhom jiddependu fuq il-
faħam u fejn il-livell baxx tagħhom ta’ 
żvilupp ta’ qbid u ħżin tal-karbonju 
(CCS)ifisser li għadhom mhux kapaċi 
ipattu għall-emissjonijiet, l-Istati Membri 
Komunitarji li għandhom l-aktar PGD per 
capita baxx m’għandhom ebda 
opportunità li jnaqqsu l-emissjonijiet tad-
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dijossidu tal-karbonju mingħajr ma 
jostakolaw serjament l-iżvilupp tagħhom, 
li għandu jikkontribwixxi għall-
armonizzazzjoni tal-livelli tal-PGD per 
capita madwar il-Komunità 
F’isem is-solidarjetà ma’ dawn il-pajjiżi, 
li hija affermata fil-premessa 7 ta’ dan id-
dokument, il-Komunità għandha tqis is-
sitwazzjoni tagħhom waqt negozajti ta’ 
ftehimiet internazzjonali u għandha , fir-
rigward ta' dawn l-istati, iżomm il-valuri 
ffissati għat-tnaqqis fl-emissjonijiet fissi, 
kif stipulat fl-anness.  

Or. pl

Emenda 174
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

‘Immultiplikat bi’ tfisser ‘miżjud bi’, iżda tfisser ukoll ‘iżżid in-numru bin-numru ta’ drabi li 
dawn jissemma’. Fl-ewwel kuntest, jekk per eżempju, il-ftehima internazzjonali torbot lill-
Kummissjoni bi tnaqqis addizzjonali ta’ 3% u t-tnaqqis ta’ emissjonijiet għas-sena 2020 huwa 
2% l-obbligu tal-Komunità jkun ta’ 3x2=6%; Fit-tieni kuntest bl-istess eżempju, l-obbligu 
tal-Komunità jkun 3+2=5%, li huwa konformi ma’ l-interessi ekonomiċi tal-Komunità.

Emenda 175
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha temenda l-Anness 
biex taġġusta l-limiti ta’ l-emissjonijiet 
skond l-ewwel subparagrafu. Dik il-
miżura, imfassla sabiex temenda elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Deċiżjoni, 
għandha tiġi adottata skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 9(2).

Il-Kummissjoni għandha temenda l-Anness 
biex taġġusta l-limiti ta’ l-emissjonijiet 
skond l-ewwel subparagrafu. Dik il-
miżura, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat;

Or. en

Emenda 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha temenda l-
Anness biex taġġusta l-limiti ta’ l-
emissjonijiet skond l-ewwel subparagrafu. 
Dik il-miżura, imfassla sabiex temenda 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Deċiżjoni, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 9(2).

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara li tiġi konkluża ftehima internazzjonali tenħtieġ proċedura trasparenti biex jiġu 
stabbiliti aktar miri ta’ tnaqqis nazzjonali; ir-ridistribuzzjoni ta’ l-isforzi għandha tkun 
ibbażata fuq ir-riżultat tan-negozjati internazzjonali.

Emenda 177
Péter Olajos

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-potenzjali sinifikanti u effiċjenti fil-konfront ta’ l-ispiża, għat-tnaqqis tas-CO2 fl-
Istati Membri, il-proġetti u t-trasferimenti bejn Stati membri fl-UE għandhom jiġu 
inkoraġġuti minbarra l-appoġġ għal proġetti f’pajjiżi terzi.. 

L-opportunità li tinbiegħ part mhux użata tista’ tkun attraenti u motivazzjoni tajba għall-Istati 
Membri. Barra minn dan, permezz ta’ dan is-sistema tkun aktar ġusta ma’ dawk li jwettqu l-
impenji tagħhom.
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Emenda 178
Péter Olajos

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dħul riċevut minn irkantijiet għandu 
jintefaq f’aktar proġetti u investimenti li 
jnaqqsu lemissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex inkunu effiċjenti u nilħqu l-miri ta’ tnaqqis tagħna, jew anke aktar, għandna knunu 
ċerti li d-dħul kollu mill-irkanitijiet jintefaq f’aktar sforzi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-
CO2.

Emenda 179
Edite Estrela

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tipprovdi għall-użu mill-Istati Membri 
ta’ tipi addizzjonali ta’ krediti ta' proġetti 
jew għall-użu mill-Istati Membri ta’ 
mekkaniżmi oħra li jinħolqu skond il-
ftehim internazzjonali, kif xieraq.

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tipprovdi għall-użu mill-Istati Membri 
ta’ tipi addizzjonali ta’ krediti ta' proġetti li 
jiżguraw kwalità u addizzjonalità u 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli,
jew għall-użu mill-Istati Membri ta’ 
mekkaniżmi oħra li jinħolqu skond il-
ftehim internazzjonali, kif xieraq.

Or. pt
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Emenda 180
Linda McAvan

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Wara l-konklużjoni ta’ ftehima 
internazzjonali l-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-limiti ta’ l-użu ta’ krediti minn 
attivtiajiet ta’ proġetti fl-Artikolu 4 u, 
meta din tqis li bidla fil-limitu hija xierqa, 
il-Kummissjoni tista’ tagħmel proposta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill  
sabiex l-Artikolu 4 jiġi emendat sabiex il-
limitu jiżdiedu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju ma nafux x’forma ser tieħu ftehima internazzjonali ġdid dwar il-bidla fil-
klima, u m’għandniex nippreġudikaw ir-riżultat ta’ negozjati internazzjonali. Madanakollu, 
matul il-pakkett kollu il-Kummissjoni ipprovdiet għall-qafas biex jiġi adattat għall-ambjent 
internazzjonali l-ġdid. Għall-konsistenza għandna nagħmlu l-istess għal-limiti impoġġija fuq 
l-użu ta’ krediti minn proġetti billi tiġi inkluża kwalsola ta’ reviżjoni. l-UE għandu jkollha l-
għodod f’psothom sabiex ir-reazzjoni għal kwalunkwe arranġament għall-krediti ta' proġett fi 
ftehima globali tkun mgħaġġla.  

Emenda 181
Anders Wijkman

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a

Minkejja l-Artikoli 4 u 6, l-Istati Membri 
jistagħu jużaw krediti minn:
1. Dawk il-proġetti ta’ afforestazzjoni u 
reforestazzjoni li jkunu ġew iċċertifikati  
mill-Bord Eżekuttiv tas-CDM u dawk 
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verifikati fi ħdan il-proċedura tal-Kumitat 
Superviżorju għall-Implimentazzjoni 
Konġunta; 
2. Attivitajiet relatati mal-forestrija 
f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u li magħhom 
ikun ġiet konkluża ftehima bi qbil ma’ l-
Artikolu 11a(5) tad-Direttiva 2003/87/KE; 
u 
3. Kwalunkwe proġetti ta’ forestrija 
f’pajjiżi li qed jiżviluppaw bi qbil mal-
ftehima internazzjonali imsemmija fl-
Artikolu 6(1) ta’ din id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tonora l-impenji internazzjonali tagħha u tippermetti lill-Istati Memrbi tagħha 
li jużaw krediti ta’ foresti li dwarhom l-UE qabel fi ħdan il-Protokoll ta’ Kyoto u fethimiet 
internazzjonli futuri dwar il-bidla fil-klima.   Krediti ta’ foresti huma wkoll l-aktar mezz 
effettiv li jiżgura li pajjiżi li qed jiżviluppaw jimpenjaw irwieħhom li jevitaw id-
deforestazzjoni fit-tul u b’mod kredibbli u sforzi ta’ afforestazzjoni u reforestazzjoni humwa 
wkoll meħtieġa sabiex titnaqqas il-bidla fil-klima.

Emenda 182
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Minkejja l-Artikoli 4 u 6, l-Istati Membri 
jistagħu jużaw krediti minn:
1.) dawk il-proġetti ta’ afforestazzjoni u 
reforestazzjoni li jkunu ġew iċċertifikati  
mill-Bord Eżekuttiv tas-CDM u dawk 
verifikati fi ħdan il-proċedura tal-Kumitat 
Superviżorju għall-Implimentazzjoni 
Konġunta; 
2. attivitajiet relatati mal-forestrija 
f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u li magħhom 
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ikun ġiet konkluża ftehima bi qbil ma’ l-
Artikolu 11a(5) tad-Direttiva 2003/87/KE; 
and
3. kwalunkwe proġetti ta’ forestrija 
f’pajjiżi li qed jiżviluppaw bi qbil mal-
ftehima internazzjonali imsemmija fl-
Artikolu 6(1) ta’ din id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tonora l-impenji internazjonali tagħha u tippermetti lill-Istati Memrbi tagħha 
li jużaw krediti ta’ foresti li dwarhom l-UE qabel fi ħdan il-Protokoll ta’ Kyoto u fethimiet 
internazzjonali futuri dwar il-bidla fil-klima.   Krediti ta’ foresti huma wkoll l-aktar mezz 
effettiv li jiżgura li pajjiżi li qed jiżviluppaw jimpenjaw irwieħhom li jevitaw id-
deforestazzjoni fit-tul u b’mod kredibbli u sforzi ta’ afforestazzjoni u reforestazzjoni humwa 
wkoll meħtieġa sabiex titnaqqas il-bidla fil-klima.

Emenda 183
Robert Goebbels

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
L-użu ta’ assorbimenti minn sinks fin-
nuqqas ta’ ftehima internazzjonali fil-

futur dwar il-bidla fil-klima.
Fin-nuqqas ta’ ftehima internazzjonali 
dwar il-bidla fil-klima għall-perjodu wara 
l-2012, l-Istati Membri jistgħu jużaw l-
assorbimenti ta’ emissjonijiet tal-gassijiet 
serra minn sinks għall-implimentazzjoni 
ta’ l-obbligi tagħhom skond l-Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ppreparat ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-“kondiviżjoni ta’ l-



PE409.586v01-00 50/58 AM\733292MT.doc

MT

isforz”, din l-emenda hija ispirata minn proposta maghmula fil-livell tal-Kunsill.

Emenda 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassra
Twessigħ ta’ l-ambitu tad-

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni ser jinkludi l-ETS, aktar milli tkun 
kumplimentari kif inhi llum, mhux ser ikun hemm ħtieġa għal mekkaniżmu ta’ aġġustament li 
jqis kwalunkwe żieda fl-ETS billi din mhi ħa tinfluwenza l-kwantitajiet nazzjonali totali fil-
mira bl-ebda mod.
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Emenda 185
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-ammont massimu ta’ emissjonijiet taħt l-
Artikolu 3 ta’ din id-Deċiżjoni għandu jkun 
aġġustat skond: 

(a) l-ammont ta' kwoti għall-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra li jingħataw skond l-
Artikolu 11 tad-Direttiva 2003/87/KE li 
jirriżulta minn bidla fil-firxa tas-sorsi taħt 
dik id-Direttiva wara l-approvazzjoni finali 
mill-Kummissjoni tal-pjanijiet dwar l-
allokazzjoni annwali għall-perjodu 2008 sa 
2012 skond id-Direttiva 2003/87/KE.
(b) l-esklużjonui ta’ stallazzjonijiet żgħar 
li għandhom input termali kkwotat taħt il-
25MW u emissjonijiet irrappurtati lill-
awtoritajiet kompetenti ta' 25 000 
tunellata ta’ ekwivalenza ta’ Dijossidu tal-
Karbonju skond l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en
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Emenda 186
Avril Doyle

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Appoġġ minn miżuri Komunitarji għall-

impenji ta’ l-Istati Membri
1. Meta politiki u miżuri Komunitarji 
ppjanati jista’ jkollhom impatt sinifikanti, 
pożittiv jew negattiv, fuq il-kisba tal-
impenji għal tnaqqis fl-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra mill-Istati Membri, 
l-evalwazzjoni ta’ l-impatt għal kull 
proposta għandha tinkludi il-
kwantifikazzjoni ta’ l-impatt fuq l-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra fir-
rigward ta’ kull Stat Membru, u għall-
Komunità kollha kemm hi.  
2. Sal-31 ta’ Diċmebru 2010. u kull tliet 
snin wara din id-data, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport dwar l-impatti 
pożittivi u negattivi li l-politiki u l-miżuri 
Komunitarji jkollhom fuq l-isforz ta’ kull 
Stat Membru, u għall-Komunità kollha 
kemm hi, sabiex l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effet serra jiġu limitati skond l-
Artikolu 3(1) u l-Artikolu 6(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ħafna mis-setturi barra mill-ETS, il-miżuri ta’ livell Komunitarju ser ikunu ta’ 
importanza kritika għall-Istati Membri biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom (eż. standard ta’ 
effiċjenza fit-transport u tal-vetturi, standards ta’ effiċjenza tal-bini u tagħmir tad-dar, 
agrikultura).  L-impatt ta’ politiki u mizuri proposti mill-Kummisjoni għandu jiġi evalwat fl-
istadju tal-formolazzjoni tal-politka u jkun suġġett għal reviżjoni regolari.
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Emenda 187
Konrad Szymański

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Fuq il-bażi ta’ l-esperjenza ta’ l-
applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u tal-
progress miksub fil-monitoraġġ ta’ l-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra u 
fid-dawl ta’ l-iżviluppi fil-kuntest 
internazzjonali, il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport ta’ evalwazzjoni 
komprensiv dwar l-applikazzjoni ta’ din 
id-Deċiżjoni.
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta dan 
ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 2015, flimkien 
ma’ proposti kif jixraq. Dan ir-rapport 
għandu jiġi ppreparat u ppreżentat 
flimkien ma' rapport  dwar l-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija proposta ġemella għad-Direttiva ta’ l-ETS. Il-Pakkett tal-Klima u l-Enerġija huwa 
għodda politika kkumplikata u sofistikata ħafna, li l-iffunzjonar tagħha għandu jiġi rivedut 
b’mod komprensiv fl-2015. Dan il-proċess għandu jkun parallel: ETS u mhux ETS

Emenda 188
Satu Hassi

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 5a u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqies l-

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 5a (1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu
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Artikolu 8 tagħha. d-dispożizzjonijiet ta’  l-Artikolu 8 tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità tad-dispożizzjoni ma’ mod standard li jirreferi għall-proċedura regolatorja l-
ġdida bi skrutinju.

Emenda 189
Johannes Lebech

Proposta għal Deċiżjoni
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapporti
ta’ valutazzjoni ta’ l-implimentazzjoni ta’ 
din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta l-ewwel rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Ottubru 
2015, flimkien ma’ proposti kif jixraq. 
Wara, rapporti bħal dawn għandhom jiġu 
ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sena iva u sena le sal-31 ta’ 
Ottubru. 

Or. en

Emenda 190
Roberto Musacchio

Proposta għal Deċiżjoni
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Anness għandu jiġi aġġornat mill-Kummissjoni b’data ġdida skond il-kwistjonijiet kif 
modifikati fl-Artikolu 3.

Emenda 191
Péter Olajos

Proposta għal Deċiżjoni
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex f’Kopenħagen jintlaħaq ftehim internazzjonali sodisfaċenti għandna nobbligaw lill-
pajjiżi kollha sabiex inaqqsu jew tal-anqas iżommu fuq l-istess livell l-emissjonijiet sal-2020 
anke fis-settur li mhux ETS. Għalhekk mhux aċċettabbli li xi Stati Membri jitħallew iżidu l-
emissjonijiet tagħhom. Sabiex dan jiġi evitat irriu nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea 
tikkalkula mill-ġdid dan l-anness u telabora wieħed ġdid fejn ħadd ma jitħalla jżid l-
emissjonijiet tiegħu fis-settur li mhux ETS.

Emenda 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta għal Deċiżjoni
Anness

Text proposed by the Commission

Limiti ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta’ l-Istat 
Membru sa l-2020 kif 

imqabbel mal-livelli ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2005 minn sorsi 

mhux koperti mid-
Direttiva 2003/87/KE

L-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ l-
Istat Membru fl-2020, wara l-

implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 3

(f’tunnellati ekwivalenti tas-CO2)

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

Ċeka 9% 68739717

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

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

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

Malta 5% 1532621
L-Olanda -16% 107302767

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

Il-Portugall 1% 48417146
Ir-Rumanija 19% 98477458
Is-Slovenja 4% 12135860
Is-Slovakkja 13% 23553300
Il-Finlandja -16% 29742510
L-Iżvezja -17% 37266379
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Ir-Renju Unit -16% 310387829

Emenda

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

Membru sa l-2020 imqabbla
mal-miri ta' l-emissjonijiet 

tal-gassijiet serra fil-Protokoll 
ta’ Kyoto 

L-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ l-
Istat Membru fl-2020, wara l-

implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 3

(f’tunnellati ekwivalenti tas-CO2)

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

Ir-Repubblika 
Ċeka

-18%
                146.541

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

Il-Latvja -18%                   19.546
Il-Litwanja -18%                  37.278

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

Malta -18%                     
L-Olanda -18%                   164.207

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

Il-Portugall -18%                   62.638
Ir-Rumanija -18%                  213.093
Is-Slovenja -18%                  15.355
Is-Slovakkja -18%                  54.355 
Il-Finlandja -18%                   58.223
L-Iżvezja -18%                  61.531 

Ir-Renju Unit -18%                 559.581

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintleħaq l-objettiv ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ l-UE għall-2020, hemm il-ħtieġa ta' 
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tnaqqis komuni ta' 18% għal kull Stat Membru meta mqabbel mal-mira tiegħu ta' Kyoto.
Ċipru u Malta mhumiex pajjiżi fl-Anness I u m’għandhomx miri fi ħdan il-Protokoll ta’ Kyoto.
Dawn il-figuri għalhekk iridu jiġu nnegozjati.

Emenda 193
Urszula Krupa

Proposta għal Deċiżjoni
Anness – ringiela 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Poland   14%   216592037 Poland   20%  52
 227991617

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Polonja tissodisfa l-obbligi kollha tagħha rigward l-objettivi ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet tas-
CO2 b’mod eżemplari.

Fl-istess waqt, l-enerġija u l-industrija tagħha hija kważi 100% dipendenti fuq il-faħam.

L-objettiv stipulat (14%) huwa lilhinn mill-kapaċitajiet tal-pajjiż u jaf inaqqas it-tkabbir 
eknomiku u jdgħajjef l-isforzi li saru s’issa.

Il-limitu ta’ 20% propost f’din l-emenda huwa l-minimu assolut li jippermetti lill-ekonomija 
Pollakka sabiex tkompli fit-triq li qabdet ta’ żvilupp ekonomiku sostenibbli u jagħmila 
possibbli li tadatta għad-dispożizzjonijiet il-ġodda.
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