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Emenda 80
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva -  l-att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
ta’ l-10 ta’ Jannar 2007 "Il-limitazzjoni 
tal-bidla klimatika globali għal żewġ gradi 
Celsius – It-triq ‘il quddiem għall-2020 u 
wara" tikkjarifika li fil-kuntest tat-tnaqqis 
globali previst ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta’ 50% sa l-2050, huwa 
meħtieġ tnaqq i s  fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta’ 30% fid-dinja żviluppata 
sa l-2020, li jiżdied għal 60-80% sa l-2050, 
li dan it-tnaqqis  huwa teknikament 
vijabbli u l-benefiċċji jaqbżu bil-kbir l-
ispejjeż, imma li, biex jinkiseb, l-
alternattivi ta’ mitigazzjoni għandhom 
jiġu użati. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li s-sitwazzjoni klimatika hija iktar serja milli kien maħsub qabel, u għalhekk għandna 
nieħdu l-konsegwenzi ta’ dan l-għarfien xjentifiku ġdid u ngħollu l-ambizzjoni tagħna rigward 
il-mitigazzjoni tal-bidla klimatika, ara l-emenda proposta fi 3 a (ġdida) minn Wijkman.  Sa 
żminijiet riċenti, il-kunsens xjentifiku stabbilixxa z-zona sikura biex jiġu evitati l-agħar effetti 
tal-bidla klimatika b’450  ppm (parti għal kull miljun) filwaqt li skoperti ġodda llum juru li l-
livell kritiku jkun diġà beda b’350 ppm.

Emenda 81
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Anders Wijkman

Proposta għal direttiva - l-att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Skoperti xjentifiċi riċenti juru li l-
konċentrazzjoni atmosferika tad-dijossidu 
tal-karbonju għandha tintnaqqas għal 
inqas minn 350 parti għal kull miljun.  L-
għan aħħari ta’ l-UE għandu jkun l-
eliminazzjoni gradwali ta’ emmissjonijiet 
ta’ gassijiet serra mill-użu ta’ fjuwils 
fossili fi ħdan l-Unjoni Ewropea sa l-1 ta’ 
Jannar 2050, li jimplika tnaqqis ta’ 
emmissjonijiet b’60% sa l-2035 u 80-90% 
sa l-2050 rispettivament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li s-sitwazzjoni klimatika  hija iktar serja milli kien maħsub qabel, il-forum riċenti li 
sar f’Tällberg, l-Isvezja, bil-parteċipazzjoni ta’ xjentisti min-NASA u l-Istitut għall-Ambjent 
ta’ Stokkolma, jissuġġerixxi li hemm bżonn innaqqsu s-CO2 għal-livelli ta’ inqas minn 350 
ppm (parti għal kull miljun) biex jiġu evitati effetti katastrofiċi.  Sa żminijiet riċenti, il-
kunsens xjentifiku stabbilixxa z-zona sikura sabiex jiġu evitati l-agħar effetti tat-tibdil fil-
klima b’450 ppm filwaqt li skoperti ġodda llum juru li l-livell kritiku jkun diġà beda b’350 
ppm.  

Emenda 82
Urszula Krupa

Propostas għal direttiva –  l-att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Ġustifkazzjoni

Ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju (CCS) mhuwiex l-uniku mezz biex jittaffa t-tibdil 
fil-klima.

Fl-Artikolu 3 tad-dokument, hemm issottolineat li l-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju 
(CCS) huwa proċess li qiegħed iseħħ f’formazzjonijiet tal-blat li jinsabu taħt l-art.

Emenda 83
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Forma oħra ta’ sekwestrazzjoni tal-
karbonju hija permezz tal-konverżjoni tal-
bijomassa ċellulożika f’gassijiet u faħam 
meħtieġa.  Il-faħam jista’ jiġi introdott fil-
ħamrija, u dan jirriżulta f’titjib sostanzjali 
tal-fertilità u ż-żamma ta’ l-ilma b’rilaxx 
kajman. L-osservazzjoni tar-residwi tal-
faħam li jmorru lura għal bosta eluf ta’ 
snin uriet stabilità sostanzjali fl-istruttura, 
tant li tista’ tiġi kkunsidrata bħala teknika 
ta’ sekwestrar u ħżin tal-karbonju. Il-
faħam għalhekk jirrappreżenta forma ta’ 
sekwestrar tal-karbonju mill-atmosfera u 
għalhekk huwa eliġibbli għall-kreditu tal-
karbonju.    

Or. en
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Emenda 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Is-CCS hija biss waħda mill-miżuri li 
qed jiġu żviluppati biex jiġi miġġieled it-
tibdil fil-klima, flimkien ma’ l-użu ta’ 
enerġiji rinovabbli u ż-żieda fl-iffrankar u 
l-effiċjenza ta’ l-enerġija. L-Istati Membri 
għalhekk m’għandhomx jittraskuraw 
miżuri ta’ iffinanzjar u appoġġ ieħor li 
jirrigwarda l-politika ta’ l-iffrankar ta’ l-
enerġija u affarijiet rinovabbli li huma ta’ 
ġid għall-ambjent. F’dan il-kuntest, l-
iżvilupp tas-CCS taħt l-ebda ċirkostanza 
m’għandu jwassal għal tnaqqis f’dawn l-
isforzi la f’termini ta’ riċerka u lanqas 
f’dawk finanzjarji.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta fl-10 ta’ Jannar 2008, li għadda, il-Kummissjoni ħabbret lill-PE l-adozzjoni fil-futur 
qarib fit-23.1.2008 tal-proposti ta’ direttivi li jikkonċernaw il-miżuri li jiġġieldu t-tibdil fil-
klima, li jinkludu s-CCS, saħqet fuq il-bżonn ta’ l-implimentazzjoni tal-miżuri kollha li 
għandhom l-għan li jiffrankaw l-enerġija u li jagħmlu użu iżjed effiċjenti minnha u li 
jappoġġjaw żvilupp ekonomiku sostenibbli ta’ l-UE prinċiparjament billi jinvestu f’sorsi ta’ 
enerġija rinovabbli u t-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tas-CO2: is-CCS huwa wieħed minn dawn l-
istrumenti iżda mhux l-uniku wieħed.  

Emenda 85
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta’ 
Marzu 2007 ħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri 
u lill-Kummissjoni biex jaħdmu lejn it-
tisħiħ tar-riċerka u l-iżvilupp u lejn l-

(7) Il-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta’ 
Marzu 2007 ħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri 
u lill-Kummissjoni biex jaħdmu lejn it-
tisħiħ tar-riċerka u l-iżvilupp u lejn l-
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iżvilupp ta’ qafas tekniku, ekonomiku u 
regolatorju meħtieġ sabiex jitneħħew l-
ostakli legali eżistenti u biex jibda jintuża 
s-CCS li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent 
b’impjanti ta’ l-enerġija ġodda li jużaw il-
karburanti fossili, jekk ikun possibbli sa l-
2020.

iżvilupp ta’ qafas tekniku, ekonomiku u 
regolatorju meħtieġ sabiex jitneħħew l-
ostakli legali eżistenti u sabiex jitħeġġeġ l-
iżvilupp ta’ faċilitajiet infrastrutturali biex 
jibda jintuża s-CCS li ma jagħmilx ħsara 
lill-ambjent b’impjanti ta’ l-enerġija ġodda 
li jużaw il-karburanti fossili, jekk ikun 
possibbli sa l-2020.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fil-verżjoni oriġinali, l-enfasi tpoġġa fuq it-twaqqif ta’ qafas regolatorju sabiex jitneħħew l-
ostakli legali eżistenti. Madankollu, l-oqfsa tekniċi u ekonomiċi kienu indirizzati b’mod 
periferiku biss. M’hemm l-ebda raġuni valida li jiġi stabbilit qafas tekniku u ekonomiku 
mingħajr ma jiġu żviluppati faċilitajiet infrastrutturali.

Emenda 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-partijiet varji tal-qbid, tat-trasport 
u tal-ħżin tas-CO2 kienu s-suġġett ta’ 
studju esperimentali, iżda dawn għad 
iridu jiġu integrati fi proġett komplet tas-
CCS u l-ispejjeż tat-teknoloġija 
għandhom jitnaqqsu. L-ikbar proġetti tal-
ħżin tas-CO2, li fihom jipparteċipaw 
kumpaniji Ewropej, huma l-proġett 
Sleipner fil-Baħar tat-Tramuntana 
(Statoil) u l-proġett f’Salah fl-Alġerija 
(Statoil, PB u Sonatrach). Proġetti 
esperimentali oħra li għaddejjin bħalissa 
huma l-proġett Vattenfall fi Schwarze 
Pumpe fil-Ġermanja/Brandenburg u l-
proġett tas-CCS tal-kumpanija Total fiz-
zona ta’ Lacq ġewwa Franza. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar l-abbozz tar-rapport li jinsab fl-emenda, li l-proġett ta’ qabel ma kienx trattat 
bħala proġett ta’ dimostrazzjoni, iżda bħala proġett esperimentali.

Emenda 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-partijiet varji tal-qbid, tat-trasport 
u tal-ħżin tas-CO2 kienu s-suġġett ta’ 
proġetti ta’ dimostrazzjoni fuq skala 
iżgħar minn dik mitluba għall-
applikazzjoni industrijali tagħhom. 
Madankollu, huma xorta waħda 
għandhom jiġu integrati fi proċess 
komplet tas-CCS, u l-ispejjeż tat-
teknoloġija għandhom jitnaqqsu. L-ikbar 
proġetti tal-ħżin tas-CO2, li fihom 
jipparteċipaw kumpaniji Ewropej, huma l-
proġett Sleipner fil-Baħar tat-
Tramuntana u l-proġett f’Salah fl-
Alġerija (Statoil, PB u Sonatrach). 
Proġetti esperimentali oħra li għaddejjin 
bħalissa huma l-proġett Vattenfall fi 
Schwarze Pumpe fil-
Ġermanja/Brandenburg u l-proġett tas-
CCS tal-kumpanija Total fiz-zona ta’ 
Lacq ġewwa Franza, u l-proġett ta’ El 
Bierzo fi Spanja (CIUDEN).

`Or. es
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Emenda 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – l-att li jemendaa
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummisjoni Emenda

(13a) Barra minn oqfsa leġislattivi għas-
siti tal-ħżin għandhom jinħolqu inċentivi 
għal iktar żvilupp tat-teknoloġija, ikun 
hemm apoġġ ta’ l-installazzjoni ta’ l-
impjanti ta’ dimostrazzjoni kif ukoll qafas 
legali, li għandu jinbena mill-Istati 
Membri mill-iktar fis possibbli biex jiġi 
żgurat it-trasport biex b’hekk javvanza l-
użu tat-teknoloġiji tas-CCS.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li hemm il-ħtieġa ta’ iktar deċiżjonijiet legali dwar it-teknoloġiji tas-CCS u l-
impjanti ta’ dimostrazzjoni u l-appoġġ finanzjarju tagħhom.

Emenda 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Barra minn qafas leġislattiv għas-
siti tal-ħżin, inċentivi għal iktar żvilupp 
tat-teknoloġija, appoġġ għall-
installazzjoni ta’ impjanti ta’ 
dimostrazzjoni kif ukoll qafas legali 
maħluq mill-Istati Membri biex jiżguraw 
it-trasport għandhom jiġu stabbiliti mill-
iktar fis possibbli biex b’hekk javvanza l-
użu tat-teknoloġiji tas-CCS. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika li hemm il-ħtieġa ta’ iktar deċiżjonijiet legali dwar it-teknoloġiji tas-CCS u l-
impjanti ta’ dimostrazzjoni u l-appoġġ finanzjarju tagħhom.

Emenda 90
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ġewwa t-
territorju ta’ l-Istati Membri, iz-zoni
ekonomiċi esklussivi tagħhom u fuq il-
pjattaformi kontinentali tagħhom. Id-
Direttiva prinċipalment għandha tapplika 
għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni għall-
kumplessi, li jkopru kemm l-
istallazzjonijiet ta’ l-enerġija b’kapaċità
ta’ 300 megawatt jew iżjed kif ukoll 
kumplessi ta’ ħżin bi ħżin totali 
intenzjonat ta’ 100 kilo tunnellata ta’ CO2
jew aktar. Il-ħżin tas-CO2 f’formazzjonijiet 
ġeoloġiċi li jestendu lil hinn mill-ambitu 
territorjali ta’ din id-Direttiva m’għandux 
ikun permess sakemm ma jseħħx ftehim 
internazzjonali adegwat dwar dan is-
suġġett. Il-ħżin tas-CO2 fil-kolonna ta’ l-
ilma għandu jkun projbit. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-iskala tal-proġetti ta’ dimostrazzjoni għandha tiġi indikata mhux biss b’rabta mal-ħżin tas-
CO2, iżda wkoll mal-produzzjoni ta’ l-enerġija (kapaċità).
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Emenda 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Din id-Direttiva għandha tapplika biss
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ġewwa t-
territorju ta’ l-Istati Membri, iz-zoni
ekonomiċi esklussivi tagħhom u fuq il-
pjattaformi kontinentali tagħhom. Id-
Direttiva m’għandhiex tapplika għall-
proġetti ta’ riċerka. Għandha, madankollu, 
tapplika għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni bi
ħżin totali intenzjonat ta’ 100 kilo 
tunnellata jew aktar. Dan il-limitu jidher 
xieraq ukoll għall-iskopijiet ta’ 
leġislazzjoni oħra rilevanti tal-Komunità. 
Ħżin tas-CO2 f’zoni li huma tassew 
popolati m’għandux jiġi permess, la fi 
ħdan u lanqas iktar lil hinn mill-qasam 
t’applikazzjoni territorjali ta’ din id-
Direttiva.  Ħżin tas-CO2 fil-kolonna ta’ l-
ilma  formazzjonijiet ġeoloġiċi li jestendu
lil hinn mill-ambitu territorjali ta’ din id-
Direttiva u l-ħżin tas-CO2 fil-kolonna ta’ l-
ilma u ħżin f’fond ta’ inqas minn 1000 
metru taħt qiegħ il-baħar m’għandux jiġi 
permess la fi ħdan u lanqas iktar lil hinn 
mill-qasam t’applikazzjoni territorjali ta’ 
din id-Direttiva. Barra minn hekk, ħżin 
ġeoloġiku ta’ CO2, li jinkludi l-ħżin f’fond 
ta’ inqas minn 1000 metru taħt qiegħ il-
baħar m’għandux jiġi permess lil hinn 
mill-qasam territorjali ta’ din id-Direttiva. 
Ħżin f’formazzjonijiet li jinsabu f’qiegħ 
il-baħar għandu jiġi mwettaq biss skond 
il-ftehim internazzjonali, li minnu l-Istati 
Membri u/jew il-Komunità jagħmlu parti. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’hemmx ġurisdizzjoni għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 barra mill-Unjoni Ewropea.  Skond ix-
xjenza ġeoloġika, il-ħżin tas-CO2 f’fond inqas minn 1000 metru joħloq riskji serji ta’ 
tnixxijiet.  Barra minn hekk, peress li t-teknoloġija għadha qatt ma ġiet applikata fuq skala 
kbira, għad hemm ħafna inċertezzi li jikkonċernaw ir-riskji għas-saħħa pubblika. Sakemm 
inkunu ċerti mija fil-mija li m’hemmx riskji inaċċettabbli, m’għandniex naħżnu s-CO2, 
daqshekk qrib wiċċ il-art.

Emenda 92
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ġewwa t-
territorju ta’ l-Istati Membri, iz-zoni
ekonomiċi esklussivi tagħhom u fuq il-
pjattaformi kontinentali tagħhom. Id-
Direttiva m’għandhiex tapplika għall-
proġetti ta’ riċerka. Għandha, madankollu, 
tapplika għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni. 
Il-ħżin tas-CO2 f’formazzjonijiet ġeoloġiċi 
li jestendu lil hinn mill-ambitu territorjali 
ta’ din id-Direttiva u l-ħżin tas-CO2 fil-
kolonna ta’ l-ilma m’għandux ikun 
permess. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni barra mid-Direttiva huwa baxx wisq u jista’ jkun 
ta’ xkiel kbir għall-proġetti ta’ dimostrazzjoni. 
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Emenda 93
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(14a) Wara t-tlestija tat-12-il proġett ta’ 
dimostrazzjoni, il-Kummissjoni għandha, 
fuq il-bażi ta’ l-esperjenza miksuba u fid-
dawl ta’ l-avvanzi teknoloġiċi, tevalwa l-
operazzjoni u l-vijabilità tal-proġetti u 
tissottometti rapport dwarhom.  Fuq il-
bażi ta’ dak ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għall-
emenda ta’ din id-Direttiva u l-
ispeċifikazzjoni ta’ l-elementi tekniċi biex 
jiġu inklużi r-riżultati ta’ evalwazzjoni 
dwar l-ambjent u s-sikurezza.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti ta’ dimostrazzjoni ser jgħinu sabiex tinkiseb l-esperjenza teknika meħtieġa għall-
użu sikur u vijabbli tat-teknoloġija tas-CCS.  Wara li jitlestew il-proġetti, il-Kummissjoni 
għandha tevalwahom u mbagħad tippreżenta proposta biex timmodifika l-proposta kurrenti 
għal Direttiva skond l-elementi xjentifiċi u l-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda.    

Emenda 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-irkupru mtejjeb ta’ l-idrokarbonju 
(l-irkupru ta’ l-idrokarbonju barra minn 
dak prodott b’mod naturali bl-injezzjoni 
tal-fluwidu jew b’mezzi oħra) għandu jiġi 
eskluż mill-qasam t’applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva.  L-irkupru mtejjeb ta’ l-
idrokarbonju huwa attività 
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ekonomikament vijabbli, u s’issa twettqet 
b’dan il-mod.  Sadattant, l-irkupru 
mtejjeb ta’ l-idrokarbonju ma jtaffix l-
emissjonijiet fil-klima, imma jipproduċi 
iktar karburanti fossili, u għalhekk 
emissjonijiet żejda.  Għalhekk, il-ħżin 
ġeoloġiku skond din id-Direttiva għandu 
jeskludi dan il-proċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkupru mtejjeb ta’ l-idrokarbonju diġà qed isir u huwa attività ekonomikament vijabbli.  
Barra minn hekk, l-irkupru mtejjeb ta’ l-idrokarbonju ma jwassalx għal tnaqqis nett ta’ l-
emissjonijiet.

Emenda 95
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Għandha tingħata prijorità lil 
soluzzjonijiet sistematiċi li għandhom 
iħallu li jsir titjib fl-effiċjenza ta’ l-
enerġija totali, pereżempju permezz tal-
konverżjoni mill-faħam għall-gass 
f’atmosfera t’ossiġnu, segwita mill-
emmissjoni tal-gass fin-network tal-gass 
minn fejn ikun jista’ jsir disponibbli għal 
ko- jew tri- ġenerazzjoni ta’ distribuzzjoni.

Or. en
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Emenda 96
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Meta jkunu qed jiddeterminaw jekk 
formazzjoni ġeoloġika għandhiex tiġi 
użata bħala sit tal-ħżin, barra mill-kriterji 
ta’ l-ambjent u tas-sigurtà indirizzati f’din 
id-Direttiva, interessi essenzjali oħra ta’ l-
Istati Membri ser ikunu involuti wkoll, 
partikolarment interessi ekonomiċi u 
finanzjarji relatati mal-protezzjoni tar-
riservi ta’ l-idrokarbonju, l-interess ta’ 
Stat Membru fl-awtosuffiċjenza ta’ livell 
għoli ta’ l-idrokarbonju u l-interessi ta’ 
Stat Membru bħala sid ta’ riservi ta’ l-
idrokarbonju.  Dawn l-interessi essenzjali 
mhumiex affettwati minn din id-Direttiva.    
L-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt 
li jiddeterminaw iz-zoni li minnhom jistgħu 
jiġu magħżula siti tal-ħżin. Dan jinkludi d-
dritt ta’ l-Istati Membri li ma jippermettu 
ebda ħżin f’partijiet tat-territorju tagħhom 
jew fit-territorju kollu. L-għażla tas-sit tal-
ħżin xieraq hija kruċjali biex jiġi żgurat li 
s-CO2 maħżun ikun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Sit għandu għalhekk 
jiġi magħżul bħala sit tal-ħżin biss, jekk ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, u jekk fi kwalunkwe każ l-ebda 
impatti ambjentali jew għas-saħħa ma jkun 
probabbli li jiġru. Dan għandu jiġi 
ddeterminat permezz ta’ karatterizzazzjoni 
u valutazzjoni ta’ kumpless tal-ħżin 
potenzjali skond rekwiżiti speċifiċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tirreferi għal riskji ambjentali u ta’ saħħa b’konnessjoni ma’ l-għażla tas-siti tal-
ħżin biss. Madankollu, ser ikun hemm ukoll interessi essenzjali oħra fl-Istati Membri, (b’mod 
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partikolari interessi ekonomiċi u finanzjarji) li huma relatati ma’ l-għażla tar-riservi ta’ l-
idrokarbonju. Huwa neċessarju li jiġi kkjarifikat li dawk l-interessi mhumiex affettwati mid-
Direttiva. 

Din is-sentenza għandha tiġi inkluża biex tikkjarifika d-drittijiet ta’ l-Istati Membri.

Emenda 97
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jiddeterminaw iz-zoni ġewwa t-
territorju tagħhom li minnhom jistgħu jiġu 
magħżula siti tal-ħżin. L-għażla tas-sit tal-
ħżin xieraq hija kruċjali biex jiġi żgurat li 
s-CO2 maħżun ikun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Sit għandu għalhekk 
jiġi magħżul bħala sit tal-ħżin biss, jekk ma 
jkun hemm l-ebda riskju ta’ tnixxija, u jekk 
fi kwalunkwe każ l-ebda impatti ambjentali 
jew għas-saħħa ma jkun probabbli li jiġru. 
Dan għandu jiġi ddeterminat permezz ta’ 
karatterizzazzjoni u valutazzjoni ta’ 
kumpless tal-ħżin potenzjali skond 
rekwiżiti speċifiċi. Meta wieħed jaħżen fi 
blat li jżomm l-ilma u li fih il-melħ ikun 
tajjeb li kieku jiġi kkunsidrat l-użu futur 
possibbli għall-provvista ta’ ilma tajjeb 
għax-xorb. Fl-istess ħin it-trasparenza tal-
proċedura ta’ l-għażla għandha tiġi 
żgurata billi jiġi ffaċilitat l-aċċess 
pubbliku għal informazzjoni rilevanti u 
tiġi applikata l-leġislazzjoni tal-Komunità 
li tikkonċerna l-parteċipazzjoni tal-
pubbliku.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 
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Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Emenda 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li zoni sikuri biss jintagħżlu bħala siti tal-ħżin. Għalhekk, qabel ma jintagħżel 
sit tal-ħżin għandu jiġi pruvat li m’hemm l-ebda riskju għall-ambjent jew għas-saħħa 
pubblika.

Emenda 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
evalwazzjoni realistika tal-kapaċità għall-
ħżin disponibbli fit-territorju tagħhom u 
jibagħtu dawn l-evalwazzjonijiet lill-
Kummissjoni qabel l-2012. L-
informazzjoni għandha ssir disponibbli 
għall-pubbliku.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

S’issa m’għandniex idea ċara ta’ kemm hawn kapaċità għall-ħzin disponibbli fl-Ewropa. 
Hemm ħafna stimi differenti imma dawk mhumiex verament preċiżi. Madankollu, huwa 
importanti li jiġi kkjarifikat kemm huwa l-ammont ta’ CO2 li nistgħu verament  naħżnu.

Emenda 100
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw f’liema każijiet tkun 
meħtieġa esplorazzjoni biex tiġi ġġenerata 
l-informazzjoni meħtieġa għall-għażla tas-
sit. Din it-tip ta’ esplorazzjoni għandha 

(16) L-Istati Membri għandhom iħejju 
proċeduri ta’ eżaminazzjoni fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi tekniċi u ambjentali raw 
up examination procedures on the basis 
of objective technical and environmental 



AM\734307MT.doc 19/87 PE409.630v01-00

MT

ssir suġġetta għal rekwiżit ta’ permess. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri għall-għoti tal-permessi għall-
esplorazzjoni jkunu miftuħa għall-entijiet 
kollha li jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa 
u li l-permessi jiġu mogħtija fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati. Sabiex jiġu 
protetti u inkoraġġati l-investimenti fl-
esplorazzjoni, il-permessi għall-
esplorazzjoni għandhom jingħataw għal 
żona u volum limitat u għal żmien limitat, 
li matulu d-detentur tal-permess għandu 
jkollu l-uniku dritt li jesplora l-kumpless 
tal-ħżin tas-CO2 potenzjali. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma jiġu 
permessi l-ebda użijiet konfliġġenti tal-
kumpless matul dan iż-żmien. 

criteria in order biex tiġi ġġenerata l-
informazzjoni meħtieġa li tippermetti l-
ħażla tas-siti għall-ħżin tas-CO2. Din it-tip 
ta’ eżaminazzjoni għandha tissodisfa r-
rekwiżiti għall-permessi. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-proċeduri għas-
sejħa għall-offerti għall-esplorazzjoni tas-
siti tal-ħżin tas-CO2 ikunu miftuħa għall-
entijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali 
u li jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa, fuq 
il-bażi ta’ kriterji objettivi ppubblikati. 
Sabiex jiġu protetti u inkoraġġati l-
investimenti fl-esplorazzjoni u l-
investiment fil-lok tas-siti tal-ħżin tas-
CO2, il-permessi għall-esplorazzjoni 
għandhom jingħataw għal volumi ta’ ħżin 
limitati u għal żmien limitat, li matulu d-
detentur tal-permess għandu jkollu d-dritt 
ta’ esklussività żgurat mill-Istati Membri. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Proċeduri ta’ sejħa għall-offerti għandhom jippermettu kompetizzjoni ġusta, li twassal sabiex 
dawk il-kumpaniji li huma l-iżjed preparati jkunu jistgħu jiżguraw il-permessi.

Emenda101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw f’liema każijiet tkun 
meħtieġa esplorazzjoni biex tiġi ġġenerata 
l-informazzjoni meħtieġa għall-għażla tas-
sit. Din it-tip ta’ esplorazzjoni għandha ssir 
suġġetta għal rekwiżit ta’ permess. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri 
għall-għoti tal-permessi għall-esplorazzjoni 
jkunu miftuħa għall-entijiet kollha li 

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

jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-
permessi jiġu mogħtija fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati. Sabiex jiġu 
protetti u inkoraġġati l-investimenti fl-
esplorazzjoni, il-permessi għall-
esplorazzjoni għandhom jingħataw għal 
zona ta’ volum limitat u għall-perijodu li 
hu neċessarju biex jitwettqu l-attivitajiet, 
li matulu d-detentur tal-permess għandu 
jkollu l-uniku dritt li jesplora l-kumpless 
tal-ħżin tas-CO2 potenzjali. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma jiġu 
permessi l-ebda użijiet konfliġġenti tal-
kumpless matul dan iż-żmien.  Fil-każ li 
ma ssir l-ebda attività, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-permess għall-
esplorazzjoni jiġi rtirat u li jkun jista’ 
jingħata lil entitajiet oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tal-burokrazija  u l-assigurazzjoni ta’ l-investimenti. 

Emenda102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16)L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw f’liema każijiet tkun 
meħtieġa esplorazzjoni biex tiġi ġġenerata 
l-informazzjoni meħtieġa għall-għażla tas-
sit. Din it-tip ta’ esplorazzjoni għandha ssir 
suġġetta għal rekwiżit ta’ permess. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri 
għall-għoti tal-permessi għall-esplorazzjoni 
jkunu miftuħa għall-entijiet kollha li 
jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-
permessi jiġu mogħtija fuq il-bażi ta’ 

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

kriterji objettivi ppubblikati u li mhumiex 
diskriminatorji.  Sabiex jiġu protetti u 
inkoraġġati l-investimenti fl-esplorazzjoni, 
il-permessi għall-esplorazzjoni għandhom 
jingħataw għal zona ta’ volum limitat u 
għal perijodu, li huwa neċessarju, biex 
jitwettqu l-attivitajiet,  li matulu d-detentur 
tal-permess għandu jkollu l-uniku dritt li 
jesplora l-kumpless tal-ħżin tas-CO2
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ma jiġu permessi l-ebda użijiet 
konfliġġenti tal-kumpless matul dan iż-
żmien. Fil-każ li l-ebda attività ma tiġi 
implimentata, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-permess għall-esplorazzjoni 
jiġi rtirat u jingħata lil persuni legali 
oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kriterji oġġettivi u pubblikati mhumiex biżżejjed biex jiżguraw li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, li għaldaqstant għandha tiġi żgurata bħala kriterja fis-suq intern. Barra 
minn hekk għandhom jiġu żgurati l-assigurazzjoni ta’ l-investimenti u t-tneħħija tal-
burokrazija. 

Emenda103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
f’liema każijiet tkun meħtieġa 
esplorazzjoni biex tiġi ġġenerata l-
informazzjoni meħtieġa għall-għażla tas-
sit. Din it-tip ta’ esplorazzjoni għandha ssir 
suġġetta għal rekwiżit ta’ permess. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri 
għall-għoti tal-permessi għall-esplorazzjoni 
jkunu miftuħa għall-entijiet kollha li 
jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa u li l-

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

permessi jiġu mogħtija fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi, li mhumiex 
diskriminatorji u li jiġu ppubblikati. 
Sabiex jiġu protetti u inkoraġġati l-
investimenti fl-esplorazzjoni, il-permessi 
għall-esplorazzjoni għandhom jingħataw 
għal zona ta’ volum limitat u għal żmien 
limitat, li matulu d-detentur tal-permess 
għandu jkollu l-uniku dritt li jesplora l-
kumpless tal-ħżin tas-CO2 potenzjali. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li ma 
jiġu permessi l-ebda użijiet konfliġġenti 
tal-kumpless matul dan iż-żmien. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-permessi għandhom jingħataw fuq il-bażi ta’ kriterji li mhumiex diskriminatorji.

Emenda 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

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

(17) Is-siti tal-ħżin m’għandhomx jiġu 
mħaddma mingħajr permess għall-ħżin.  L-
operaturi tas-siti tal-ħżin għandhom 
ikunu ddiżassoċjati b’mod sħiħ mill-
ġeneraturi ta’ l-enerġija. Skond il-
prinċipju ta’ min iħammeġ iħallas, il-
ġeneraturi ta’ l-enerġija għandhom 
iħallsu l-ispejjeż għall-ħżin ta’ l-
emissjonijiet tas-CO2 tagħhom. Il-permess 
għall-ħżin għandu jkun l-istrument 
prinċipali biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
sostanzjali tad-Direttiva jintlaħqu u li l-
ħżin ġeoloġiku għalhekk iseħħ b’mod li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ġeneraturi ta’ l-enerġija għandu jkollhom aċċess ugwali għall-kapaċità tal-ħżin.  Huma 
għandhom iħallsu l-ispejjeż kollha għall-qbid, it-trasportazzjoni u l-ħażna ta’ l-emissjonijiet 
tagħhom tas-CO2.

Emenda 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

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

(17) Is-siti tal-ħżin m’għandhomx jiġu 
mħaddma mingħajr permess għall-ħżin. Il-
permess għall-ħżin għandu jkun l-istrument 
prinċipali biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
sostanzjali tad-Direttiva jintlaħqu u li l-
ħżin ġeoloġiku għalhekk iseħħ b’mod li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent. L-
esplorazzjonijiet imwettqa u l-investimenti 
neċessarji li jsiru għalhekk jiġġustifikaw 
l-antiċipazzjoni ta’ sid il-permess għall-
esplorazzjoni li hu ser ikun sid il-permess 
għall-ħżin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Noħolqu inċentivi biex issir l-esplorazzjoni.

Emenda 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

mħaddma mingħajr permess għall-ħżin. Il-
permess għall-ħżin għandu jkun l-istrument 
prinċipali biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti 
sostanzjali tad-Direttiva jintlaħqu u li l-
ħżin ġeoloġiku għalhekk iseħħ b’mod li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent.  L-esploratur, 
li jkun għamel investimenti sostanzjali, 
meta mqabbel mal-kompetituri tiegħu, 
għandu jiġi preferut meta jingħataw il-
permessi għall-ħżin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Noħolqu inċentivi biex issir l-esplorazzjoni.

Emenda 107
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iżid iktar ċarezza u jneħħi kwalunkwe possibilità ta’ sit tal-ħżin li jaħdem mingħajr 
permess għall-ħżin. 
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Emenda 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 18

Test proposta mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) L-Istati Membri għandu jkollhom l-
opportunità li jissottomettu l-abbozz ta’ 
permess għall-ħżin lill-Kummissjoni 
għall-verifikazzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tneħħija tal-burokrazija u sussidjarjetà.

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

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-abbozzi kollha tal-permessi għall-
ħżin għandhom ikunu sottomessi lill-

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

għall-verifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tneħħija tal-burokrazija u sussidjarjetà. 

Emenda 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummisjoni Emenda

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

(18) L-abbozzi kollha tal-permessi għall-
ħżin għandhom ikunu mogħtija mill-
awtorità kompetenti f’kull Stat Membru 
wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni.  
L-abbozzi tal-permessi għall-ħżin
għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni, li għandu jkollha sitt xhur 
biex toħroġ opinjoni vinkolanti. L-
awtorità kompetenti għandha żżomm lura 
milli tieħu deċiżjoni dwar il-permess finali 
qabel ma l-Kummissjoni toħroġ l-opinjoni 
tagħha.  Permess għall-ħżin għandu 
jingħata biss jekk l-opinjoni vinkolanti 
tal-Kummissjoni tkun waħda favorevoli.  
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pubblika fis-CCS, speċjalment fil-fażi 
bikrija ta’ l-implimentazzjoni tad-
Direttiva. 

Ir-reviżjoni fil-livell tal-Komunità għandha 
tgħin biex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti tad-
Direttiva madwar il-Komunità .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni vinkolanti fuq livell Komunitarju hija meħtieġa biex tiżgura l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti rilevanti. 

Emenda 111
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni tal-permessi għall-ħżin fuq livell Komunitarju għandha tikkunsidra wkoll il-
kwistjonijiet transkonfinali possibbli li għandhom x'jaqsmu mal-ħżin tas-CO2 f’formazzjonijiet 
ġeoloġiċi.

Emenda 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Biex jissaħħu r-responsabilità u t-
trasparenza tal-proċeduri tal-permessi, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw, 
b’rigward  għall-proċeduri li jikkonċedu l-
permess kemm għall-esplorazzjoni u kif 
ukoll għall-ħżin, li l-pubbliku jkollu 
aċċess adegwat u effettiv għall-
informazzjoni, drittijiet għall-
parteċipazzjoni u aċċess għall-ġustizzja, 
skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-
Direttiva tal-Kunsill  85/337/KEE tas-27 
ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent, kif ġew emendati mid-Direttiva 
2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003.  Id-
Direttiva ta’ l-aħħar tagħti lok għall-
parteċipazzjoni pubblika għat-tħejjija ta’ 
ċerti pjanijiet u programmi li huma 
relatati ma’ l-ambjent.  Hi tamenda ukoll, 
b’rigward għall-parteċipazzjoni pubblika 
u l-aċċess għall-ġustizzja, Direttivi tal-
Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE, kif ukoll 
Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’Jannar 
2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkollu aċċess adegwat u effettiv għall-informazzjoni, drittijiet għall-
parteċipazzjoni u aċċess għall-ġustizzja b’rigward għall-proċeduri li jikkonċedu l-permess 
kemm għall-esplorazzjoni kif ukoll għall-ħżin. 

Emenda113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom
jippjanaw minn qabel għal kontribuzzjoni 
mill-fondi pubbliċi biex jappoġġjaw il-
proġetti privati tas-CCS biss fejn tnaqqis 
adegwat ta’ konsum ta’ enerġija fl-
immaniġġjar ta’ l-impjant il-ġdid huwa 
previst b’mod ċar grazzi għat-teknoloġiji 
l-ġodda meta mqabbla mat-teknoloġija 
kurrenti tas-CCS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu konsistenti ma’ l-għan aħħari ta’ l-UE li tnaqqas l-emmissjonijiet tal-GHG 
(gassijiet serra) u tiffranka l-enerġija meta teknoloġiji ġodda se jkunu jistgħu jappoġġjaw l-
impjanti tas-CCS fejn l-oġġettivi għandhom jintlaħqu bi tnaqqis sinifikattiv ta’ konsum ta’ 
enerġija, l-Istati Membri jistgħu jintervienu billi jikkontribwixxu għall-provvista tal-fondi 
pubbliċi.

Emenda 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tirkupra l-ispejjeż kollha li l-operatur preċedenti jkun ħallas. 
Naturalment, it-termini ta’ tali rkupru għandhom jiġu stabbiliti permezz tas-sistema legali 
nazzjonali rilevanti. 

Emenda115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
tirtira l-permess għall-ħżin inter alia jekk 
tkun ġiet notifikata b’irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet, jekk ir-rapporti 
sottomessi mill-operaturi jew l-
ispezzjonijiet imwettqa juru nuqqas ta’ 
konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess 
jew jekk issir konxja b’xi nuqqas ieħor 
mill-operatur milli jissodisfa l-

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

permess. Wara l-irtirar ta’ permess, l-
awtorità kompetenti għandha jew toħroġ 
permess ġdid jew tagħlaq is-sit tal-ħżin. 
Sadattant, l-awtorità kompetenti għandha 
tieħu r-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin u 
tiżgura li l-ispejjeż magħmula minnha 
jkunu rkuprati skond il-prinċipju “min 
iħammeġ iħallas”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din is-sistema għandha ssaħħaħ il-prinċipju “min iħammeġ iħallas” mitlub mill-
Kummissjoni. 

Emenda 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Il-monitoraġġ huwa essenzjali biex 
jiġi valutat jekk is-CO2 injettat hux qiegħed
iġib ruħu kif mistenni, jekk ikunx hemm xi 
migrazzjoni jew tnixxija, u jekk xi tnixxija 
identifikata tkunx qiegħda tagħmel ħsara 
lill-ambjent jew lis-saħħa tal-bniedem. 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw, permezz ta’ 
verifikazzjoni u tisħiħ, li matul il-fażi 
operazzjonali, l-operatur jimmonitorja l-
kumpless tal-ħżin u l-faċilitajiet ta’ 
injezzjoni fuq il-bażi ta’ pjan ta’ 
monitoraġġ iddisinjat skond rekwiżiti 
speċifiċi ta’ monitoraġġ. Il-pjan għandu 
jiġi sottomess lill- u jiġi approvat mill-
awtorità kompetenti. Fil-każ tal-ħżin 
ġeoloġiku taħt qiegħ il-baħar, il-
monitoraġġ għandu jkun adattat aktar 
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għall-inċertezza u d-diffikultajiet ta’ 
operazzjoni assoċjati mat-teknoloġija 
amministrattiva tas-CCS fl-ambjent tal-
baħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkontrollaw il-kwalità tal-monitoraġġ min-naħa tal-operatur.  
Ukoll, għandhom jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi evitat li l-ħżin tas-CO2 jikkawża 
xi ħsara lill-ambjent tal-baħar. 

Emenda 117
Evangelia Tzampazi

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati l-implikazzjonijiet kollha relatati mas-saħħa li xi tnixxija possibbli jistà 
jkollha mhux fuq in-nies biss iżda wkoll fuq varjetà ta’ aġenti fl-ekosistema, il-monitoraġġ 
għandu jinkorpora l-impatti fuq kull forma ta’ ħajja. Pereżempju huwa importanti wkoll li 
jiġu immonitorjati l-impatti fuq ekosistemi lokali tal-baħar għax kull impatt negattiv jistà
jkollu implikazzjonijiet diretti għas-saħħa ta’ dawn l-ekosistemi u impatti indiretti fuq il-
bnedmin. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu kkunsidrati l-forom tal-ħajja kollha.

Emenda 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(23)Huma meħtieġa dispożizzjonijiet li 
jkopru r-responsabilità għall-ħsara lill-
ambjent lokali u għall-ħsara lill-klima, li 
jirriżultaw minn kwalunkwe nuqqas ta’ 
ġbir permanenti. Ir-responsabilità għall-
ħsara ambjentali (ħsara lill-speċji protetti u 
lill-ambjenti naturali, l-ilma u l-art) hija 
regolata mid-Direttiva 2004/35/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
t’April 2004 dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, li għandha tiġi applikata għat-
trasport tas-CO2 għal raġunijiet ta’ ħżin 
ġeoloġiku u għat-tħaddim ta’ siti tal-ħżin 
skond id-Direttiva preżenti. Ir-
responsabilità għall-ħsara lill-klima li 
tirriżulta minn tnixxijiet hija koperta bl-
inklużjoni ta’ siti tal-ħżin fid-Direttiva 
2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li 
tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ 
kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
ġewwa l-Komunità u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE, li teħtieġ li 
jiġu ċeduti kwoti ta’ l-iskambju ta’ l-
emissjonijiet għal kwalunkwe emissjonijiet 
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obbligazzjoni fuq l-operatur li jieħu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet fuq il-bażi ta’ pjan 
ta’ miżuri korrettivi sottomess lill- u 
approvat mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti. Fejn l-operatur jonqos milli 
jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, dawn il-
miżuri għandhom jittieħdu mill-awtorità 
kompetenti, li għandha tirkupra l-ispejjeż 
mingħand l-operatur. 

imnixxija. Barra minn hekk, din id-
Direttiva għandha tistabbilixxi l-
obbligazzjoni fuq l-operatur li jieħu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet fuq il-bażi ta’ pjan 
ta’ miżuri korrettivi sottomess lill- u 
approvat mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti. Fejn l-operatur jonqos milli 
jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, dawn il-
miżuri għandhom jittieħdu mill-awtorità 
kompetenti, li għandha tirkupra l-ispejjeż 
mingħand l-operatur. L-ispejjeż tar-rimedji 
għad-danni ambjentali waqt it-trasport u 
l-ħżin matul il-fażi ta’ operazzjoni, ta’ l-
għeluq u wara l-għeluq, sal-punt li mhux 
kopert mill-istrumenti hawnfuq 
imsemmija, jew fil-każ fejn is-sigurtà 
finanzjarja mhijiex disponibbli jew 
adegwata, għandhom jitħallsu minn fond 
li huwa ffinanzjat b’mod konġunt permezz 
ta’ kontribuzzjonijiet ta’ operaturi tas-siti 
tal-ħżin u tal-ġeneraturi ta’ l-enerġija u li 
huwa mmexxi mill-awtorità kompetenti.  
Dan il-fond għandu, fil-każ li s-sigurtà 
finanzjarja ma tkunx disponibbli jew 
adegwata, ikopri wkoll il-ħsara ċivili 
tradizzjonali lill-proprjetà, lis-saħħa eċċ. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport tas-CO2 għandu jkun kopert mid-Direttiva 2004/35/KE. Il-ġeneraturi ta’ l-enerġija 
u l-operaturi tas-siti għandhom iħallsu b’mod konġunt l-ispejjeż tar-rimedju għall-ħsara 
kkawżata mill-ħżin tas-CO2. 

Emenda 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

operatur għandu jibqa’ responsabbli għall-
manutenzjoni, għall-monitoraġġ u għall-
kontroll, għar-rappurtar, u għall-miżuri 
korrettivi skond ir-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva fuq il-bażi ta’ pjan ta’ wara l-
għeluq sottomess lill- u approvat mill-
awtorità kompetenti kif ukoll għall-
obbligazzjonijiet kollha li jirriżultaw taħt 
leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità rilevanti 
sakemm ir-responsabilità għas-sit tal-ħżin 
tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti. L-
operatur għandu jibqà responsabbli għall-
inqas 100 sena wara li jingħalaq is-sit .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġeoloġisti, xi problemi jistgħu jibqgħu jiġru aktar minn 100 sena wara li jingħalaq 
is-sit tal-ħżin.

Emenda120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin, 
inklużi l-obbligazzjonijiet legali kollha li 
jirriżultaw, għandhom jiġu ttrasferiti lill-
awtorità kompetenti, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tindika li s-
CO2 maħżun se jkun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Għal dan il-għan, l-
operatur għandu jipprepara rapport li 
jiddokumenta li l-kriterju ġie ssodisfat u 
jissottomettih lill-awtorità kompetenti 
għall-approvazzjoni tat-trasferiment. L-
abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni 
kollha għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni, biex tkun tista' toħroġ 
opinjoni dwar l-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni fi żmien sitt xhur mis-

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tneħħija tal-burokrazija u sussidjarjetà.

Emenda 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposti ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa  26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Gustifikazzjoni

Tneħħija tal-burokrazija u sussidjarjeta.

Emenda 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal-direttiva – l-att li jemenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

kollha għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni, biex tkun tista' toħroġ 
opinjoni vinkolanti dwar l-abbozzi tad-
deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni fi żmien sitt 
xhur mis-sottomissjoni tagħhom. L-
approvazzjoni tat-transfer mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandha tingħata 
biss jekk l-opinjoni vinkolanti tal-
Kummissjoni tkun favorevoli. L-
awtoritajiet nazzjonali għandhom iqisu din 
l-opinjoni meta jieħdu deċiżjoni dwar l-
approvazzjoni u għandhom jiġġustifikaw 
kwalunkwe tbegħid mill-opinjoni tal-
Kummissjoni. Bħar-reviżjoni ta’ abbozzi 
ta’ permessi tal-ħżin fil-livell tal-
Komunità, ir-reviżjoni ta’ abbozzi ta’ 
deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni għandha 
tgħin biex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti tad-
Direttiva madwar il-Komunità. F’termini 
legali simili għal dawk tal-proċess ta’ l-
għotja tal-permess, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw trasparenza u 
responsabilità fl-approvazzjoni tat-
transfer billi jipprovdu aċċess adegwat u 
effettiv għall-informazzjoni, drittijiet ta’ 
parteċipazzjoni u aċċess għall-ġustizzja 
għall-pubbliku.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni vinkolanti fuq livell Komunitarju hija meħtieġa biex tiżgura l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti rilevanti. 
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Emenda 123
Evangelia Tzampazi

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

 (27)Wara t-trasferiment tar-responsabilità, 
l-ispezzjonijiet regulari għandhom 
jitħallew jieqfu u l-monitoraġġ jista’ 
jitnaqqas għal-livell li jaħseb għall-
identifikazzjoni ta’ tnixxijiet jew 
irregolaritajiet sinifikanti.  Jekk xi 
tnixxigħatjew irregolaritajiet sinifikanti 
jiġu identifikati, il-miżuri korrettivi 
neċċessarji jridu jittieħdu mill-awtorità 
kompetenti. Fl-eventwalità li l-għeluq tas-
sit tal-ħżin u/jew transfer ta’ 
responsabilità kienu bbażati fuq 
informazzjoni mhux korretta jew falza, l-
operatur għandu jibqa’ responsabbli 
għall-ispejjeż ta’ miżuri korrettivi u 
kwalunkwe ħsara kkawżata lis-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent.  Fil-kazijiet l-oħra 
kollha, l-ispejjeż rilevanti jridu jiġu 
koperti minn fond, iffinanzjat mill-
kontribuzzjonijiet ta’ l-operaturi u 
mmexxi mill-awtorità kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ wara t-transfer tar-responsabilità jipprovdi sigurtà addizzjonali biex jiżgura li 
s-siti tal-ħżin ikomplu joperaw kif previst, it-tnixxijiet ikunu osservati u l-miżura neċċessarja 
tar-rimedju, jekk ikun hemm bżonn, tiġi implimentata.

Emenda 124
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Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva– l-att li jemenda
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(27)Wara t-trasferiment tar-responsabilità, 
il-monitoraġġ għandu jibqa’ għaddej 
f’dawn il-mitt sena li ġejjin.  Jekk xi 
tnixxigħat jew irregularitajiet sinifikanti 
jiġu identifikati, il-miżuri korrettivi 
neċċessarji jridu jittieħdu mill-awtorità 
kompetenti. Fl-eventwalità li l-għeluq tas-
sit tal-ħżin u/jew transfer 
ta’responsabilità kienu bbażati fuq 
informazzjoni mhux korretta jew falza, l-
operatur għandu jibqa’ responsabbli 
għall-ispejjeż ta’ miżuri korrettivi u xi 
ħsara kkawżata lis-saħħa tal-bniedem jew 
l-ambjent.  Fil-każijiet l-oħra kollha, l-
ispejjeż rilevanti jridu jiġu koperti minn 
fond, iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet ta’ 
l-operaturi u mmexxi mill-awtorità 
kompetenti.          

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġeoloġisti, dawn il-problemi jistgħu jibqgħu għaddejjin għal aktar minn mitt sena 
wara l-għeluq tas-sit tal-ħżin. Il-ġeneraturi  ta’ l-enerġija u l-operaturi tas-siti għandhom 
iħallsu b’mod konġunt l-ispejjeż tar-rimedju għall-ħsara kkawżata mill-ħżin tas-CO2. 

Emenda 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 27

Text proposed by the Commission Emenda

(27)Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, 
il-monitoraġġ għandu jitħalla jieqaf, iżda 
għandu jiġi attivat mill-ġdid jekk instabu
tnixxigħat jew irregolaritajiet sinifikanti. 
Ma għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 

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

rkupru ta’ ispejjeż imġarrba mill-awtorità 
kompetenti mill-operatur ta’ qabel wara li 
r-responsabilità tkun ġiet ittrasferita, ħlief 
jekk ikun hemm xi danni minħabba xi 
ħsarat jew negliġenza ta’ l-operatur, anke 
jekk din il-ħsara ssir biss wara t-transfer 
imsemmi fl-Artiklu 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jinżamm ċertu livell ta’ monitoraġġ fis-sit tal-ħżin wara l-għeluq tiegħu u 
sakemm is-CO2 injettat ikun totalment stabbilit.

Emenda 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proviżjoni finanzjarja għandha tkun provduta sabiex tiżgura li l-obligazzjonijiet li 
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jirriżultaw mid-Direttiva dwar ir-responsabilità ambjentali (2004/35/KE) jitwettqu.

Emenda 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis fl-ispejjeż.

Emenda128
Richard Seeber

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29)L-aċċess għan-netwerks tat-trasport 
tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jista’ jsir 
kundizzjoni għad-dħul fi jew għat-tħaddim 
kompetittiv ġewwa s-suq intern ta’ l-
elettriku u tas-sħana, skond il-prezzijiet 

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

relattivi tal-karbonju u s-CCS. Huwa 
għalhekk xieraq li jsiru arranġamenti għall-
utenti potenzjali biex jiksbu dan it-tip ta’ 
aċċess. Dan għandu jsir b’mod li għandu 
jiġi ddeterminat minn kull Stat Membru, 
b’applikazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ aċċess 
ġust u miftuħ u billi jitqiesu inter alia l-
kapaċità tat-trasport u tal-ħżin li hija 
disponibbli.  Ladarba ma teżisti l-ebda 
infrastruttura wiesgħa Komunitarja għall-
ħżin u t-trasport tas-CO2, l-Istati Membri 
għandu jkollhom l-opportunità li jeżentaw 
minn aċċess regolat għal partijiet terzi 
biex jipprovdu inċentiv għall-investimenti 
fl-infrastruttura tas- CO2. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jistabbilixxu mekkaniżmi 
tar-riżoluzzjoni tat-tilwim li jippermettu 
riżoluzzjoni rapida ta’ tilwim dwar l-aċċess 
għan-netwerks tat-trasport u s-siti tal-ħżin 
tas-CO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-aċċess għal partijiet terzi għal siti tal-ħżin u netwerks ta’ trasportazzjoni jkun 
jiddependi mill-obbligazzjonijiet nazzjonali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2, dan jista’ 
iwassal għall-trattament mhux ugwali ta’ l-operaturi ta’ siti tal-ħżin u netwerks ta’ 
trasportazzjoni fl-Istati Membri varji. Għandhom jiġu provduti eżenzjonijiet mill-aċċess 
regolat għal partijiet terzi għal siti tal-ħżin u netwerks ta’ trasportazzjoni. 

Emenda 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 29 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29)L-aċċess għan-netwerks tat-trasport 
tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jista’ jsir 
kundizzjoni għad-dħul fi jew għat-tħaddim 
kompetittiv ġewwa s-suq intern ta’ l-
elettriku u tas-sħana, skond il-prezzijiet 
relattivi tal-karbonju u s-CCS. Huwa 

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

għalhekk xieraq li jsiru arranġamenti għall-
utenti potenzjali biex jiksbu dan it-tip ta’ 
aċċess. Dan ifisser li l-operaturi ta’ 
trasport għandhom jiġu ddiżassoċjati 
b’mod sħiħ kemm mill-operaturi tas-siti 
tal-ħżin kif ukoll mill-utenti (jiġifieri 
ġeneraturi tal-enerġija).  Dawn ta’ l-
aħħar għandhom jieħdu ħsieb l-ispejjeż 
kollha ta’ trasportazzjoni tas-CO2 mis-sit 
tal-ġbir sas-sit tal-ħżin. Il-kundizzjonijiet 
ta’ aċċess għan-netwerks tat-trasport u 
tas-siti tal-ħżin għandhom jigu 
ddeterminati minn kull Stat Membru, 
b’applikazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ aċċess 
ġust u miftuħ u billi jitqiesu inter alia l-
kapaċità tat-trasport u tal-ħżin li hija 
disponibbli jew li tista’ raġonevolment 
tkun disponibbli kif ukoll il-proporzjon ta’ 
l-obbligazzjonijiet tagħha ta’ tnaqqis tas-
CO2 skond strumenti legali internazzjonali 
u leġiżlazzjoni tal-Komunità intenzjonata li 
tikseb il-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2. 
L-Istati Membri għandhom ukoll 
jistabbilixxu mekkaniżmi tar-riżoluzzjoni 
tat-tilwim li jippermettu riżoluzzjoni rapida 
ta’ tilwim dwar l-aċċess għan-netwerks tat-
trasport u s-siti tal-ħżin tas-CO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġeneraturi ta’ l-enerġija għandu jkollhom aċċess ugwali għas-sit tal-ħżin. Għandhom 
ikopru l-ispejjeż kollha tal-ġbir, tat-trasportazzjoni u tal-ħżin ta’ l-emissjonijiet tas-CO2.

Emenda 130
Chris Davies

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 29 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29)L-aċċess għan-netwerks tat-trasport 
tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jista’ jsir 

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

tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin, 
irrispettivament mil-lokalità ġeografika 
ta’ l-utenti potenzjali fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea, għandu jkun kundizzjoni għad-
dħul fi jew għat-tħaddim kompetittiv 
ġewwa s-suq intern ta’ l-elettriku u tas-
sħana, skond il-prezzijiet relattivi tal-
karbonju u s-CCS. Huwa għalhekk xieraq 
li jsiru arranġamenti għall-utenti potenzjali 
biex jiksbu dan it-tip ta’ aċċess. Dan 
għandu jsir b’mod li għandu jiġi 
ddeterminat minn kull Stat Membru 
b’konsultazzjoni mal-Kummissjoni, 
b’applikazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ aċċess 
ġust u miftuħ u billi jitqiesu inter alia l-
kapaċità tat-trasport u tal-ħżin li hija 
disponibbli jew li tista’ raġonevolment 
tkun disponibbli, u d-domanda għat-tixrid 
ta’ trasmissjoni transkonfinali tas-CO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-operaturi fl-Istati Membri bħal Greċja ma jkunux 
żvantaġġati bla bżonn minħabba l-lokalità ġeografika tagħhom jew minħabba limitazzjonijiet 
potenzjali rigward l-iżvilupp ta’ siti tal-ħżin.

Emenda131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

 Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-aċċess għan-netwerks tat-trasport 
tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jista’ jsir 
kundizzjoni għad-dħul fi jew għat-tħaddim 
kompetittiv ġewwa s-suq intern ta’ l-
elettriku u tas-sħana, skond il-prezzijiet 

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

relattivi tal-karbonju u s-CCS. Huwa 
għalhekk xieraq li jsiru arranġamenti għall-
utenti potenzjali biex jiksbu dan it-tip ta’ 
aċċess fuq bażi li m’hijiex 
diskriminatorja. Dan għandu jsir b’mod li 
għandu jiġi ddeterminat minn kull Stat 
Membru, b’applikazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ 
aċċess ġust u miftuħ u billi jitqiesu inter 
alia l-kapaċità tat-trasport u tal-ħżin li hija 
disponibbli jew li tista’ raġonevolment 
tkun disponibbli kif ukoll il-proporzjon ta’ 
l-obbligazzjonijiet tagħha ta’ tnaqqis tas-
CO2 skond strumenti legali internazzjonali 
u leġiżlazzjoni tal-Komunità intenzjonata li 
tikseb il-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2. 
L-Istati Membri għandhom ukoll 
jistabbilixxu mekkaniżmi tar-riżoluzzjoni 
tat-tilwim li jippermettu riżoluzzjoni rapida 
ta’ tilwim dwar l-aċċess għan-netwerks tat-
trasport u s-siti tal-ħżin tas-CO2.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kriterji objettivi u ppubblikati m’humiex biżżejjed biex jiżguraw nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
li madankollu hija kriterja importanti li għandha tiġi żgurata fis-suq intern.

Emenda 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

30) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet biex 
jiġi żgurat li f’każijiet ta’ transport 
transkonfinali tas-CO2, siti tal-ħżin 
transkonfinali jew kumplessi tal-ħżin 
transkonfinali, l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
l-Istati Membri kkonċernati jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u tal-
leġislazzjoni l-oħra kollha tal-Komunità 
b’mod konġunt, kif ukoll il-ftehim 
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internazzjonali kollu li jagħmlu parti 
minnu l-Istati Membri u/jew il-Komunità.  
Id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 85/337/KEE għandhom 
japplikaw ukoll f’dan il-każ. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ transport u/jew ħżin transkonfinali tas-CO2, għandhom japplikaw il-bżonnijiet 
meħtieġa kollha tad-Direttiva dwar l-istima ta’ l-effetti fuq l-ambjent, u l-bżonnijiet meħtieġa 
kollha tal-ftehim internazzjonali li jagħmlu parti minnu l-Istati Membri jew il-Kummissjoni,. 

Emenda 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 31 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-siti tal-ħżin li joperaw għandhom jiġu rreġistrati wkoll. 
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Emenda 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

 Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penalitajiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skond din id-Direttiva. 
Dawk il-penalitajiet għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. Għall-
ksur serju ta’ l-obligazzjonijiet li joħorġu 
mill-permess mogħti skond din id-
Direttiva, inkluża l-obligazzjoni biex 
jittieħdu miżuri korrettivi, li jirriżultaw 
f’CO2 li joħroġ fil-ħamrija, fl-ajra u fl-
ilma, l-operaturi għandu jkollhom iżjed 
responsabilità kriminali skond it-termini 
tad-Direttiva 2008/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni 
ta’ l-ambjent permezz tal-liġi kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm l-istess livell ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent u tas-saħħa fil-Komunità kollha, 
ksur serju ta’ l-obligazzjonijiet li joħorġu mill-permessi mogħtija skond din id-Direttiva 
għandhom jaqgħu taħt il-liġi kriminali fl-Istati Membri kollha. 

Emenda 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 35 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-Direttiva 85/337/KEE għandha tiġi 
emendata biex tkopri l-ġbir u t-trasport tan-
nixxiegħat tas-CO2 għall-iskopijiet tal-ħżin 
ġeoloġiku kif ukoll is-siti tal-ħżin skond 

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

din id-Direttiva. Id-Direttiva 96/61/KE 
għandha tiġi emendata biex tkopri l-ġbir 
tan-nixxiegħat tas-CO2 għall-iskopijiet tal-
ħżin ġeoloġiku mill-impjanti koperti minn 
dik id-Direttiva. Id-Direttiva 2004/35/KE 
għandha tiġi emendata biex tkopri t-
trasport tas-CO2 għal raġunijiet ġeoloġiċi
tal-ħżin u t-tħaddim tas-siti tal-ħżin skond 
din id-Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport tas-CO2 għandu wkoll jaqa’ taħt id-Direttiva dwar ir-responsabilità ambjentali 
(2004/35/KE).

Emenda 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

 Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) It-tranżizzjoni għal ġenerazzjoni ta’ l-
elettriku b’ammont baxx ta’ karbonju 
teħtieġ li jsiru investimenti ġodda fil-
ġenerazzjoni ta’ l-elettriku mill-
karburanti fossili b’mod li jiffaċilita 
tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet. Għal 
dan il-għan, id-Direttiva 2001/80/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta’ l-
emissjonijiet ta’ ċertu tniġġis fl-arja minn 
impjanti kbar tal-kombustjoni għandha tiġi 
emendata biex tirrikjedi li l-impjanti 
kollha tal-kombustjoni, li għalihom il-
liċenzja tal-kostruzzjoni oriġinali jew il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tkun 
ingħatat wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, ikollhom spazju xieraq fis-sit ta’ 
l-istallazzjoni għat-tagħmir neċessarju 
biex jinġabar u jiġi kkompressat is-CO2 u 
li d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u 

(37) Id-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 
2001 dwar il-limitazzjoni ta’ l-emissjonijiet 
ta’ ċertu tniġġis fl-arja minn impjanti kbar 
tal-kombustjoni għandha tiġi emendata 
biex tirrikjedi li l-impjanti ġodda tal-
kombustjoni b’kapaċità ta’ 200 megawatts 
jew iżjed jistgħu jiġu awtorizzati biss jekk 
l-emissjonijiet tagħhom jaqgħu taħt il-
limitu ta’ 350g CO2/kWh. 
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networks tat-trasport xierqa, kif ukoll il-
vijabbiltà teknika tal-konverżjoni għall-
ġbir tas-CO2, ikunu ġew valutati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħqu l-ambizzjonijiet klimatiċi tagħna, iridu jiġu stabbiliti l-livelli massimi ta’ l-
emissjonijiet għall-ġeneraturi ta' l-enerġija.

Emenda 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

 Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għat-trasport tad-dijossidu tal-karbonju 
għal raġunijiet ġeoloġiċi tal-ħżin u l-ħżin 
ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju (minn 
hawn 'il quddiem "CO2").

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport tas-CO2 għandu wkoll jaqa’ taħt ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva

Emenda 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għall-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għall-ħżin ġeoloġiku li ma jagħmilx ħsara 
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karbonju (minn hawn 'il quddiem "CO2"). lill-ambjent tad-dijossidu tal-karbonju 
(minn hawn 'il quddiem "CO2") biex 
tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan prinċipali meta jinħoloq qafas regolatorju għas-CCS huwa li jiġi żgurat li ma jkunx 
hemm riskji għas-saħħa u l-ambjent. 

Emenda 139
Evangelia Tzampazi

Proposta ghal direttiva – l-att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2007 ħeġġew lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex, jekk hu possibbli sa l-2020, jagħmlu l-aħjar użu mis-CCS li ma’ jagħmilx 
ħsara lill-ambjent permezz ta’ impjanti ġodda ta’ l-enerġija bbażati fuq il-karburanti fossili.

Emenda 140
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

għall-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-
karbonju (minn hawn 'il quddiem "CO2"), 
u għall-ħżin ta’ faħam mill-bijomassa 
ċellulożika fil-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk din hija Direttiva dwar il-ħżin ġeoloġiku tas-CO2,   għandhom jitqiesu l-metodi kollha 
ta’ ħżin possibbli, speċjalment dawk li ma joħolqu l-ebda tip ta’ riskju għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent.

Emenda 141
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għall-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-
karbonju (minn hawn 'il quddiem "CO2") 
sabiex tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima.

Or. de

Emenda 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għall-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-
karbonju (minn hawn 'il quddiem "CO2") 
sabiex tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tikkjarifika l-għan reali tas-sekwestru tas-CO2, li huwa dak li jgħin fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima. Filwaqt li għandna nżommu f’moħħna l-interpretazzjoni tad-
dispożizzjonijiet l-oħra tad-Direttiva, huma importanti li nispeċifikaw dan l-objettiv.

Emenda 143
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa li 
jipprovdi alternattiva għar-rilaxx tas-CO2
fl-atmosfera billi jinżamm b’mod 
permanenti u sikur taħt l-art b'mod li 
jipprevieni impatt negattiv fuq is-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent. Il-ħżin ġeoloġiku 
tas-CO2 huwa meqjus biss bħala 
proċedura inter partes biex iwaqqaf it-
tibdil fil-klima kemm jista’ jkun malajr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-direttiva tista’ biss tkun meqjusa bħala waħda aċċettabbli jekk tagħmel dispożizzjoni għall-
ġbir tas-CO2 b’mod li huwa permanenti, sikur, u m’għandux ikollu impatti negattivi fuq is-
saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. Il-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 mhux soluzzjoni sostenibbli, 
permanenti għat-tibdil fil-klima imma kif inhi magħrufa bħala ‘end of pipe solution’. 
Għalhekk, għandu jitqies biss bħala proċedura inter partes filwaqt li jimxi lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ karbonju.
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Emenda 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa li 
jinġabar is-CO2 b’mod permanenti u sikur 
taħt l-art b’mod li jipprevieni kwalunkwe 
riskju ta’ impatti negattivi fuq l-ambjent 
jew fuq is-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CO2 għandu jkun maħżun b’mod sikur u permanenti.

Emenda 145
Adam Gierek
Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa l-ġbir 
permanenti tas-CO2 b’mod li jipprevieni l-
effetti negattivi fuq l-ambjent estern u fuq 
l-abitanti f’zona ta’ sikurezza b’radju ta’ 
500 m mill-punt ta’ injezzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jiġi introdott il-kunċett ta’ 'zona ta’ sigurtà'.
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Emenda 146
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertu kliem aktar b’saħħtu biex ma jkunx hemm lok għal interpretazzjoni ħażina dwar l-għan 
tad-Direttiva, li huwa l-ħżin tas-CO2  li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent f’formazzjoni 
ġeoloġika.

Emenda 147
Péter Olajos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal Direttiva – l-att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tikkjarifika li, minbarra l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, l-għan prinċipali tad-
Direttiva huwa li jipprevieni effetti negattivi fuq l-ambjent, u li t-tnaqqis ta’ tali effetti huwa 
biżżejjed biss fejn il-prevenzjoni mhix possibbli. F’dan is-sens, din id-Direttiva tirrepeti dak li 
ntqal diġà f’Direttivi simili dwar l-ambjent (L-Artikolu 1 tad-Direttiva IPPC).

Emenda 149
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa l-ġbir 
permanenti tas-CO2 b’mod li jipprevieni 
jew inaqqas kemm jista’ jkun l-effetti 
negattivi fuq l-ambjent u kwalunkwe riskju 
li jirriżulta għas-saħħa tal-bniedem. Ir-
raġuni tal-ħżin tal-faħam fil-ħamrija hija 
biex tiżdied il-fertilità u ż-żamma ta’ l-
ilma kif ukoll il-qbid tal-karbonju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk din hija Direttiva dwar il-ħżin ġeoloġiku tas-CO2, għandhom jitqiesu l-metodi kollha ta’ 
ħżin possibbli, speċjalment dawk li ma joħolqu l-ebda tip ta’ riskju għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent.  

Emenda 150
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri 
neċċessarji biex jiġi żgurat li l-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2 qed iseħħ mingħajr ma 
jkollu effett ħażin fuq is-saħħa tal-
bniedem, mingħajr ma jagħmel ħsara lill-
ambjent u, b’mod partikolari, mingħajr 
ma jkun ta’ riskju għall-ilma, l-arja, il-
ħamrija, il-pjanti u l-annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi dispożizzjoni simili għad-dispożizzjonijiet f’direttivi oħra, bħad-
Direttiva Qafas dwar l-Iskart, u ssaħħaħ l-aspetti tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-
protezzjoni ambjentali. 

Emenda 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħżin ġeoloġiku tas-CO2 fit-territorju ta’ l-
Istati Membri, fiż-żoni ekonomiċi 

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

esklussivi tagħhom u fil-pjattaformi 
kontinentali tagħhom skond it-tifsira tal-
Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS). L-irkuprar 
imsaħħaħ ta’ l-idrokarbonju se jkun 
eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkuprar imsaħħaħ ta’ l-idrokarbonju diġà qed iseħħ u huwa attività ekonomikament 
vijabbli. Barra minn hekk, l-irkuprar imsaħħaħ ta’ l-idrokarbonju ma jwassalx 
neċċessarjament għal tnaqqis nett ta’ l-emissjoni.

Emenda 152
Adam Gierek

Proposta għal Direttiva – l-att li jemenda
Artikolu 2 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jsir għar-
riċerka, għall-iżvilupp jew għall-ittestjar ta’ 
prodotti jew proċessi ġodda.

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jsir għar-
riċerka, għall-iżvilupp jew għall-ittestjar ta’ 
prodotti jew proċessi ġodda, bl-eċċezzjoni 
tal-ħżin tas-CO2 b’mod permanenti jew 
ħżin fuq skala industrijali taħt id-depożiti 
taż-żejt jew gass naturali bl-għan li 
jittejjeb l-użu tagħhom jew f’każijiet fejn 
dan jista’ jtejjeb is-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol f’minjieri tal-faħam li fihom 
ħafna metanu.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk qiegħda ssir referenza għall-possibilità li jsir użu attiv mill-ħżin tas-CO2 b’rabta 
mat-tekniki għall-estrazzjoni tal-karburanti fossili.
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Emenda 153
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jsir għar-
riċerka, għall-iżvilupp jew għall-ittestjar ta’ 
prodotti jew proċessi ġodda. 

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jsir għar-
riċerka, għall-iżvilupp jew għall-ittestjar ta’ 
prodotti jew proċessi ġodda, u lanqas 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 jew taħlitiet 
tal-gass li fihom CO2 injettati għal raġuni 
ta’ u bħala miżura biex jiżdied l-użu ta’ l-
idrokarboni fis-sit tal-ħżin.

Or. en
Ġustifikazzjoni

Meta jiġi injettat is-CO2 għal raġuni ta’ żieda fl-użu ta’ l-idrokarboni (l-irkuprar imsaħħaħ 
taż-żejt jew gass, qatt ma ġie spjegat b’mod ċar jekk dan ikunx eżenti mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva jew jekk id-Direttiva tħallix li dan eventwalment jiġi interpretat 
mill-Istati Membri. Hemm bżonn ta’ kjarifika. 

Emenda 154
Chris Davies

Proposta għal direttiva – l-att li jemenda
Artikolu 2– paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jsir għar-
riċerka, għall-iżvilupp jew għall-ittestjar ta’ 
prodotti jew proċessi ġodda. 

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jsir għar-
riċerka, għall-iżvilupp jew għall-ittestjar ta’ 
prodotti jew proċessi ġodda. Għandha, 
madankollu, tapplika għall-proġetti ta’ 
dimostrazzjoni u proġetti kummerċjali bi 
ħżin totali intenzjonat ta’ 100 
kilotunnellata jew aktar.

Or. en
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Gustifikazzjoni

Intenzjonata li ma teskludix l-applikazzjoni tad-Direttiva għall-progetti kummercjali tal-ħżin 
tas-CO2.

Emenda 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-ħżin tas-CO2 f’sit tal-ħżin b’kumpless 
ta’ ħżin li jestendi lil hinn miz-zona
msemmija f’paragrafu 1 m’għandux ikun 
permess. Dan m’għandux japplika fejn 
livell ta’ protezzjoni meta mqabbel ma’ 
dak provdut minn din id-Direttiva huwa 
żgurat għall-kumpless tal-ħżin kollu 
kemm hu. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Formazzjonijiet ġeoloġiċi jistgħu jestendu għal eluf ta’ kilometri. Għalhekk projbizzjoni fuq 
il-ħżin f’formazzjoniji ġeoloġika li tmur lil hinn mill-fruntieri ta’ l-UE ma tkunx ta’ 
benefiċċju. Madankollu, f’dawk il-postijiet fejn is-CO2 jinħażen f’sit b’kumpless ta’ ħżin li 
jmur lil hinn mill-fruntieri ta’ l-UE, jeħtieġ li jiġi żgurat li s-CO2 maħżun ma jkunx jista’ 
joħroġ min-naħa l-oħra tal-fruntiera b’impunità. 

Emenda 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jinkludi l-
ħżin taħt qiegħ il-baħar, lil hinn miz-zona
msemmija f’paragrafu 1 m’għandux ikun 
permess. Barra minn hekk, il-ħżin tas-
CO2 taħt qiegħ il-baħar għandu jitwettaq 
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skond il-ftehimiet internazzjonali, li l-
Istati Membri u/jew il-Komunità huma 
parti minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond ix-xjenza ġeoloġika, il-ħżin tas-CO2 f’fond ta’ anqas minn 1,000 metru jġib miegħu 
riskji serji ta’ tnixxijiet. Ftehimiet u rekwiżiti internazzjonali għal ħżin tas-CO2 fil-ġejjieni 
għandhom jiġu rispettati.

Emenda157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-ħżin tas-CO2 fil-kolonna ta’ l-ilma fi 
ħdan jew lil hinn miz-zona msemmija 
f‘paragrafu 1 m’għandux ikun permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a.Il-ħżin tas-CO2 f’zoni 
b’popolazzjonijiet kbar m’għandux ikun 
permess.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li t-teknoloġija għadha qatt ma ġiet applikata fuq skala kbira, għad hemm ħafna 
inċertezzi li jikkonċernaw ir-riskji għas-saħħa pubblika. Sakemm inkunu ċerti mija fil-mija li 
m’hemmx riskji inaċċettabbli, m’għandniex naħżnu s-CO2, daqshekk qrib wiċċ il-art.

Emenda 159
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘ħżin ġeoloġiku tas-CO2’ tfisser l-
injezzjoni u l-ħżin tan-nixxiegħat tas-CO2 
f’formazzjonijiet ġeoloġiċi taħt l-art;

(1) ‘ħżin ġeoloġiku tas-CO2’ tfisser l-
injezzjoni u l-ħżin tan-nixxiegħat tas-CO2 
f’formazzjonijiet ġeoloġiċi taħt l-art fuq 
bażi permanenti jew għal perijodi twal fuq 
skala ġeoloġika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied il-fiduċja tal-pubbliku fl-effett pożittiv tas-CCS.

Emenda 160
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘ħżin ġeoloġiku tas-CO2’ tfisser l-
injezzjoni u l-ħżin tan-nixxiegħat tas-CO2 
f’formazzjonijiet ġeoloġiċi taħt l-art;

(1) ‘ħżin ġeoloġiku tas-CO2’ tfisser l-
injezzjoni u l-ħżin tan-nixxiegħat tas-CO2  
li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent
f’formazzjonijiet ġeoloġiċi taħt l-art;

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-Artikolu 1, paragrafu 1.

Emenda161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) ‘titjib fl-irkupru ta’ l-idrokarboni’ 
tfisser l-irkupru ta’ l-idrokarboni 
minbarra dawk prodotti b’mod naturali 
mill-injezzjoni ta’ likwidu jew mezzi oħra;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta’ titjib fl-irkupru ta’ l-idrokarboni.

Emenda 162
Péter Olajos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) ‘sit tal-ħżin’ tfisser medda art 
magħżula bil-faċilitajiet tas-servizz tagħha 
u l-volum ta’ l-art ta’ taħtha definit fl-
intervall tal-fond għall-iskop tal-ħżin tas-
CO2;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tagħna t-termini ‘sit tal-ħżin’, ‘kumpless tal-ħżin’ u ‘formazzjoni ġeoloġika’ 
mhumiex qed jintużaw sew fil-proposta kollha li tinkludi d-definizzjonijiet fl-Artikolu 3. Il-
leġislazzjoni Komunitarja dwar l-iskart nukleari sservi ta’ bażi eċċellenti għal din id-
Direttiva. It-terminu ‘sit tal-ħżin’ jimplika l-għażla ġeografika tal-ħżin, il-medda art 
magħżula u l-volum ta’ taħtha, il-protezzjoni legali u b’mod ġenerali l-faċiltajiet ta’ servizz 
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tagħha.

Emenda163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) ‘sit tal-ħżin’ tfisser zona speċifika fi 
ħdan formazzjoni ġeoloġika speċifika 
użata għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 u l-
medda tal-wiċċ u l-faċilitajiet ta’ 
injezzjoni assoċjati magħha;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Xi formazzjonijiet ġeoloġiċi huma kbar ħafna u jistgħu jiġu kondiviżi bejn pajjiżi differenti. 
Għandu jkun possibbli li formazzjoni ġeoloġika waħda tinqasam f’aktar minn sit tal-ħżin 
wieħed, sabiex għal kull wieħed minnhom jinħareġ permess separat. 

Emenda 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) 'sit tal-ħżin' tfisser zona li tista’ tiġi 
identifikata fi ħdan formazzjoni ġeoloġika 
użata għall-ħżin ġeoloġiku tas- CO2;

Or.en

Ġustifikazzjoni

F’termini tekniċi, sit ta’ ħżin huwa zona iżgħar li tista’ tiġi identifikata fi ħdan formazzjoni 
ġeoloġika ikbar. 
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Emenda165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) ‘sit tal-ħżin’ tfisser parti speċifika 
minn formazzjoni ġeoloġika speċifika li 
hija adegwata biex tintuża għall-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni.

Emenda166
Urszula Krupa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) ‘sit tal-ħżin’ tfisser sit, fi ħdan 
formazzjoni ġeoloġika speċifika użata 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'sit tal-ħżin' mhuwiex sinonimu mat-terminu 'formazzjoni ġeoloġika'. Is-CO2 ma 
jinħażinx f’formazzjoni ġeoloġika; pjuttost jinħażen f’siti speċifiċi fi ħdan il-formazzjoni.
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Emenda 167
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'formazzjoni ġeoloġika' tfisser 
suddiviżjoni litostratigrafika li fiha jistgħu 
jinstabu u jiġu indikati strati ta’ blat
distinti; 

(4) 'formazzjoni ġeoloġika' tfisser 
suddiviżjoni litostratigrafika bażika li fiha 
jista’ jinstab blat, fatt li jippermetti li 
jitfasslu deskrizzjonijiet u mapep ġeoloġiċi 
varji (li jinkludu, pereżempju, mapep ta’ 
inġenerija ġeoloġika) skond l-Annessi I u 
II;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym. 

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Emenda 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) ‘tnixxija’ tfisser kwalunkwe rilaxx ta’ 
CO2 li jista’ jitkejjel mill-kumpless tal-
ħżin lejn il-medda tal-wiċċ ta’ l-art, l-ilma 
ta’ taħt l-art, l-atmosfera jew l-idrosfera 
konfermata, f’każ ta’ bżonn, permezz ta’ 
sistemi ta’ monitoraġġ li jużaw l-aħjar 
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teknoloġija disponibbli;

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-għan ewlieni huwa li jiġi żgurat li l-ħżin tas-CO2 ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u jkun 
sikur għas-saħħa tal-bniedem. L-ilma ta’ taħt l-art għandu jiżdied  ma’ din l-emenda għax 
huwa rekwiżit tad-Direttiva Qafas ta’ l-Ilma.

Emenda169
Péter Olajos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) ‘tnixxija’ tfisser kwalunkwe rilaxx ta’ 
CO2 lejn kwalunkwe kumpartiment a’ l-
ambjent mill-kumpless tal-ħżin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CO2 li jibqa’ fil-formazzjonijiet sekondarji tal-ħżin lil hinn mill-kumpless (dan jista’ jseħħ 
minħabba li l-kumpless għadu ma ġiex definit kif xieraq) m’għandux iwassal biex jiġu mċeda 
l-permessi ta’ l-ETS, ladarba s-CO2 għadu maħżun fuq bażi permanenti. Naturalment ikun 
hemm il-ħtieġa li l-permess tal-ħżin jiġi aġġornat.

Emenda170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mingħajr l-emenda, id-definizzjoni tal-kunċett 'tnixxija' jista’ jwassal għal interpretazzjoni li 
tissuġġerixxi li hemm il-ħtieġa li jiġu evitati b’mod assolut it-tnixxijiet. Dan huwa teknikament 
impossibbli u lanqas ma huwa ġġustifikat permezz ta’ raġunijiet ta’ siġurtà.

Emenda172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif tpoġġa l-kliem sa issa jista’ jwassal għal interpretazzjoni li tissuġġerixxi li hemm 
il-ħtieġa ta’ prevenzjoni ta’ rilaxx anki ta’ l-iżgħar kwantitajiet ta’ CO2 għall-funzjonament u 
l-għeluq tal-ħżin. Dan huwa teknikament impossibbli u lanqas ma huwa ġġustifikat permezz 
ta’ raġunijiet ta’ siġurtà jew b'kunsiderazzjoni għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Għalhekk 
id-Direttiva teħtieġ tikkjarifika li ‘tnixxija’ titqies li teżisti biss meta jkun hemm rilaxx minn 
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kumpless tal-ħżin, li jkun jista’ jitkejjel, billi jintuża l-għarfien xjentifiku disponibbli 
attwalment.

Emenda 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) ‘tnixxija’ tfisser kwalunkwe rilaxx ta’ 
CO2 mis-sit tal-ħżin;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Is-sit tal-ħżin għandu jkun il-punt ta’ referenza biex tiġi definita tnixxija, sabiex jiġu żgurati  
integrità u sikurezza massima.

Emenda 174
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 6
[OP6NRACTYES]

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) 'kumpless tal-ħżin' tfisser is-sit tal-ħżin 
u l-oqsma ġeoloġiċi tal-madwar li jistgħu
jkollhom effett fuq l-integrità u s-sigurtà 
kumplessiva tal-ħżin (i.e. formazzjonijiet 
sekondarji tal-ħżin); 

(6) 'kumpless tal-ħżin' tfisser is-sit tal-ħżin, 
magħmul minn sezzjoni esterna li fiha t-
tagħmir ta' injezzjoni installat u sezzjoni 
ta' taħt l-art fil-forma ta' spazju kbir vojt 
(Għerien ta' Cambria jew qċaċet porużi),
u l-oqsma ġeoloġiċi tal-madwar li jistgħu
jkollhom effett fuq l-integrità u s-sigurtà 
kumplessiva tal-ħżin;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kumpless tal-ħżin m’huwiex magħmul biss minn sit ta’ ħżin, iżda wkoll minn sezzjoni fuq wiċċ 
l-art.
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Emenda175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) ‘unità idrawlika’ tfisser spazju bejn 
il-pori b’konnessjoni idrawlika fejn il-
komunikazzjoni tal-pressa tista’ titkejjel 
permezz ta’ mezzi tekniċi u li huwa 
mdawwar minn affarijiet li jxekklu l-ġiri ta’ 
l-ilma (imperfezzjonijiet, munzelli tal-melħ, 
fruntieri litoloġiċi) jew permezz ta’ mezzi li 
bihom il-formazzjoni tkun tista’ tittella’ 
f’wiċċ l-art;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Diversi unitajiet ta’ ħżin jistgħu jinsabu fi ħdan struttura magħrufa bħala unità idrawlika. 
Unità idrawlika testendi lil hinn miz-zona koperta minn ‘kumpless ta’ ħżin’ hekk kif ġie definit 
fl-Artikolu 3(6). Fi ħdan tali struttura, operazzjonijiet paralleli ta’ injezzjoni jista’ jkollhom 
impatt sinifikanti fuq xulxin, u għal din ir-raġuni permessi tal-ħżin jistgħu jinħarġu biss lil 
operatur wieħed fi kwalunkwe mument. 

Emenda176
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 'esplorazzjoni' tfisser il-valutazzjoni ta’ 
kumplessi tal-ħżin potenzjali permezz ta’ 
proċedura speċifika inklużi attivitajiet 
bħat-twettiq ta’ stħarriġ ġeoloġiku b’mezzi 
fiżiċi jew kimiċi u t-tħaffir biex tinkiseb 
informazzjoni ġeoloġika dwar l-istrata fil-
kumpless tal-ħżin potenzjali;

(7) 'esplorazzjoni' tfisser l-
implimentazzjoni ta’ proċeduri speċifiċi 
sabiex jiġu esplorati kumplessi tal-ħżin 
potenzjali li tfasslu fuq il-bażi ta’ kriterji 
objettivi tekniċi u ambjentali, inklużi 
attivitajiet bħat-twettiq ta’ stħarriġ 
ġeoloġiku b’mezzi fiżiċi jew kimiċi u t-
tħaffir biex tinkiseb informazzjoni 
ġeoloġika dwar l-istrata ġeoloġika fiz-zona 
li fiha kumpless tal-ħżin potenzjali;
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħti definizzjoni iktar preċiża tat-terminu ‘esplorazzjoni’.

Emenda177
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) ‘esplorazzjoni’ tfisser il-valutazzjoni ta’ 
kumplessi tal-ħżin potenzjali permezz ta’ 
proċedura speċifika inklużi attivitajiet 
bħat-twettiq ta’ stħarriġ ġeoloġiku b’mezzi 
fiżiċi jew kimiċi u t-tħaffir biex tinkiseb 
informazzjoni ġeoloġika dwar l-istrata fil-
kumpless tal-ħżin potenzjali;

(7) ‘esplorazzjoni’ tfisser il-valutazzjoni ta’ 
kumplessi tal-ħżin potenzjali permezz ta’ 
proċedura speċifika inklużi attivitajiet 
bħat-twettiq ta’ stħarriġ ġeofiżiku u t-
tħaffir biex tinkiseb informazzjoni 
ġeoloġika dwar l-istrata fil-kumpless tal-
ħżin potenzjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal dawn il-ġibjuni fondi msemmija, it-terminu ‘stħarriġ ġeofiżiku’ huwa iżjed adegwat mit-
terminu stħarriġ ġeoloġiku. Barra minn hekk, l-idea ta’ ‘b’mezzi fiżiċi jew kimiċi´ m’għadhiex 
tgħodd. Għalhekk nissuġġerixxu li nħassru dawn il-kliem.

Emenda 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) ‘permess għall-esplorazzjoni’ tfisser 
deċiżjoni bil-miktub u motivata li 
tawtorizza l-esplorazzjoni f’formazzjoni 
ġeoloġika li tidher li hija adegwata skond 
il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4, 
maħruġa mill-awtorità kompetenti skond 
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ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandhom jingħataw l-ebda permessi għall-esplorazzjoni tas-siti sakemm is-sit ma jkunx 
assolutament sikur.

Emenda 179
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħti definizzjoni iktar preċiża dwar l-awtorità li toħroġ il-permess ta’ 
esplorazzjoni.

Emenda180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) ‘operatur tat-trasport’ tfisser kull 
persuna naturali jew legali, privata jew 
pubblika li tkun separata kompletament 
mill-operatur u l-utent tas-sit tal-ħżin 
(jiġifieri l-ġeneratur ta’ l-enerġija), u li 
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topera jew tikkontrolla t-trasport tas-CO2

lejn is-sit tal-ħżin jew lil min ikun ingħata 
l-poter ekonomiku deċiżiv dwar il-
funzjonament tekniku tan-netwerk tat-
trasport skond il-leġislazzjoni nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operatur tat-trasport huwa magħżul u għandu jkun kompletament separat mill-operatur tas-
sit tal-ħżin u l-ġeneratur ta’ l-enerġija. 

Emenda 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permess għall-ħżin għandu jinkludi l-elementi kollha stipulati fl-Artikolu 9.

Emenda 182
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) ‘bidla sostanzjali’ tfisser kwalunkwe 
bidla li jista’ jkollha effetti sinifikanti fuq l-
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ambjent jew is-saħħa tal-bniedem; din il-
bidla tista’ tiġi identifikata bħala r-riżultat 
tat-tqabbil ta’ ċerti valuri determinanti 
(bħal pereżempju l- pH, il-livell ta’ l-
aċidità jew  l-alkalinità  ta’ soluzzjoni) li 
jinġabru qabel u wara l-injezzjoni tas-
CO2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqabbil ta’ ċerti valuri determinanti bejn is-sitwazzjoni ta’ “qabel” u ta’ “wara” l-
injezzjoni tas-CO2 fis-sit ta’ ħżin jista’ jipprovdi ċertezza xjentifika meta jiġu interpretati t-
termini “tibdil” u “sinifikanti”. Id-data ta’ sfond ta’ “qabel l-injezzjoni” se titqabbel ma’ dik 
ta’ “wara” li hija data miġbura mill-funzjonament normali tal-fażi tas-sit tal-ħżin, li 
tippermetti li kwalunkwe differenza tiġi pperċepita u evalwata faċilment. Id-determinanti li 
jintużaw għandhom ikunu deskritturi sinifikanti ta’ l-ambjent u s-sikurezza (bħal pereżempju 
l-pH). 

Emenda
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) ‘bidla sostanzjali’ tfisser kwalunkwe 
bidla proposta/ppjanata fit-tfassil jew fil-
funzjonament li jista’ jkollha effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent jew is-saħħa tal-
bniedem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dawn id-definizzjonijiet ta’ ‘bidla sostanzjali’ u ‘irregolarità sinifikanti’, it-test ma jindikax 
b’mod ċar jekk id-differenza bejn dawn iż-żewġ termini hijiex li waħda hija intenzjonata 
filwaqt li l-oħra hija biss konsegwenza.
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Emenda 184
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) 'bidla sostanzjali' tfisser bidla li jista’ 
jkollha effetti fuq is-saħħa ta’ l-abitanti 
f’zona ta’ sikurezza jew fuq l-ambjent
kemm f’wiċċ l-art kif ukoll taħt l-art fis-
sezzjoni ġeoloġika tas-sit tal-ħżin;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija importanti għaliex tispjega b’mod ċar il-kunċett ta’ ‘bidla sostanzjali’.

Emenda 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) ‘bidla sostanzjali’ tfisser bidla li 
jista’ jkollha effetti negattivi fuq l-ambjent 
jew is-saħħa tal-bniedem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla li tista’ tagħmel ħsara lis-saħħa pubblika għandha titqies ukoll bħala bidla sostanzjali.
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Emenda 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) ‘bidla sostanzjali’ tfisser bidla li jista’ 
jkollha effetti sinifikanti fuq l-ambjent u s-
saħħa tal-bniedem;

Or.de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi sabiex dan it-test jiġi jaqbel mat-terminoloġija użata fl-Artikoli 1(2) u 
4(2).

Emenda187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) ‘nixxiegħa tas-CO2 ‘ tfisser fluss ta’ 
sustanzi li fih mhux anqas minn 98% ta’ 
CO2  li jirriżulta mill-proċessi tal-ġbir tad-
dijossidu tal-karbonju, li fih ma ġie miżjud 
l-ebda skart jew materjal ieħor bl-għan li 
jintremew u li ma fihx sustanzi korrużivi 
bħall-H2S u SO2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nixxiegħat tas-CO2  għandhom ikunu puri kemm jista’ jkun u m’għandux ikun fihom 
sustanzi korrużivi, minħabba li dawn iżidu r-riskji, kemm waqt it-trasport kif ukoll matul il-
ħżin.
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Emenda 188
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) ‘nixxiegħa tas-CO2’ tfisser fluss ta’ 
sustanzi li jirriżulta mill-proċessi tal-ġbir 
tad-dijossidu tal-karbonju li fih mhux 
anqas minn 99.9% ta’ CO2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Emenda189
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) 'nixxiegħa tas-CO2' tfisser fluss ta’ 
prodotti li jirriżulta mill-proċess ta’ ħruq 
ta’ karburanti fossili li fihom ta’ l-inqas 
90% dijossidu tal-karbonju;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkontribwixxi sabiex it-test isir iżjed preċiż.
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Emenda 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘irregolarità sinifikanti’ tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin jew fil-
kundizzjoni tas-sit innifsu, li timplika r-
riskju ta’ tnixxija;

(16) ‘irregolarità sinifikanti’ tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin,  fil-
kundizzjoni tas-sit innifsu, jew fil-
prestazzjoni tal-kumpless tal-ħżin li 
materjalment iżid ir-riskju ta’ tnixxija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ aspetti marbuta ma’ l-operazzjonijiet ta’ injezzjoni u l-evoluzzjoni tal-kumpless ta’ 
ħżin huma kumplimentari.

Emenda 191
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘irregolarità sinifikanti’ tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin jew fil-
kundizzjoni tas-sit innifsu, li timplika r-
riskju ta’ tnixxija;

(16) ‘irregolarità sinifikanti’ tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin jew fil-
kumpless ta’ ħżin li jżid ir-riskju ta’ 
tnixxija;

Or.  en
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Emenda 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘irregolarità sinifikanti’ tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin jew fil-
kundizzjoni tas-sit innifsu, li timplika r-
riskju ta’ tnixxija;

(16) ‘irregolarità sinifikanti’ tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin jew fil-
kundizzjoni tas-sit innifsu, li timplika r-
riskju ta’ tnixxija jew riskju għall-ambjent 
jew is-saħħa tal-bniedem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ewlieni huwa li jiġi żgurat li l-ħżin tas-CO2 ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u jkun 
sikur għas-saħħa tal-bniedem.

Emenda 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) 'irregolarità sinifikanti' tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin jew fil-
kundizzjoni tas-sit innifsu, li timplika r-
riskju ta’ tnixxija;

(16) 'irregolarità sinifikanti' tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin jew fil-
kundizzjoni tas-sit innifsu, li timplika r-
riskju ta’ tnixxija jew riskji għall-ambjent 
jew is-saħħa tal-bniedem; 

Or.de

Ġustifikazzjoni

B’kunsiderazzjoni ta’ l-għan tal-ħżin ġeoloġiku (l-Artikolu 1(2)) u l-iskop ta’ l-Artikolu 4(2), 
id-definizzjoni ta’ ‘irregolarità sinifikanti’ għandha tkopri wkoll ir-riskji għall-ambjent u s-
saħħa tal-bniedem flimkien mar-riskji ta’ tnixxija. Il-ħarsien ta’ l-ambjent u tas-saħħa tal-
bniedem għandu rwol mhux biss fl-għażla tas-sit tal-ħżin iżda wkoll fil-funzjonament tiegħu u 
fi kwalunkwe miżura korrettiva li jista’ jkun hemm bżonn, u huwa prerekwiżit vitali għall-
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aċċettazzjoni pubblika.

Emenda 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) ‘miżuri korrettivi’ tfisser kwalunkwe 
miżuri meħuda biex jiġu korretti 
irregolaritajiet sinifikanti sabiex jiġi evitat
jew imwaqqaf kwalunkwe rilaxx;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri korrettivi m’għandhomx jimminimizzaw iżda jwaqqfu kwalunkwe tnixxija. Tnixxijiet 
żgħar annwali jista’ jkollhom effetti kbar wara xi żmien. Jekk sit tal-ħżin li jingħalaq ikollu 
rilaxx annwali ta’, pereżempju 1 %, allura s-CO2 maħżun jiġi rilaxxat fl-atmosfera wara ftit 
għexieren ta’ snin. 

Emenda 195
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ladarba l-għan tad-Direttiva huwa li jkun hemm użu sikur u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent 
tat-teknoloġija CCS li tgħin biex tindirizza tħassib dwar it-tibdil fil-klima billi ttaffi l-
emissjonijiet tal-GHG, il-miżuri korrettivi għandu jkollhom l-għan li jevitaw jew iwaqqfu r-
rilaxx tas-CO2 mis-sit tal-ħżin.  

Emenda 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) 'għeluq' ta’ sit tal-ħżin tas-CO2 tfisser 
it-tmiem definit ta’ l-injezzjoni tas-CO2
f’dak is-sit tal-ħżin;

(18) 'għeluq' ta’ sit tal-ħżin tas-CO2 tfisser 
it-tmiem definit ta’ l-injezzjoni tas-CO2
f’dak is-sit tal-ħżin li jinkludi l-miżuri ta’ 
rtirar bħal pereżempju t-tneħhija ta’ l-
apparat ta’ l-injezzjoni u l-għeluq ta’ sit 
tal-ħżin;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-minjieri, it-terminu ‘għeluq’ jinkludi l-attivitajiet ta’ rtirar u għalhekk għandu 
jintuża f’dak is-sens hawnhekk ukoll. It-terminu m’huwiex qed jintuża b’mod uniformi fil-
kumplament tat-test, fejn f’ċerti każijiet, bħal pereżempju hawnhekk f’punt 18, qed ifisser biss 
‘it-tmiem definit ta’ l-injezzjoni tas-CO2’ u f’kuntesti oħra qed jinkludi l-attivitajiet ta’ rtirar. 

Emenda 197
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) 'għeluq' ta’ sit tal-ħżin tas-CO2 tfisser 
it-tmiem definit ta’ l-injezzjoni tas-CO2
f’dak is-sit tal-ħżin;

(18) 'għeluq' ta’ sit tal-ħżin tas-CO2 tfisser 
it-tmiem ta’ l-injezzjoni tas-CO2 fis-
sezzjoni ġeoloġika tal-kumpless tal-ħżin u 
t-tneħħija ta’ kwalunkwe tnixxija billi 
jingħalqu l-punti kollha li minnhom jista’ 
joħroġ is-CO2;
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiddefinixxi b’mod iżjed preċiż l-‘għeluq’ ta’ sit tal-ħżin tas-CO2.

Emenda 198
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 3 - punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) 'netwerk tat-trasport' tfisser in-netwerk 
ta’ pipelines, inklużi l-istazzjonijiet tal-
kompressjoni assoċjati, għat-trasport tas-
CO2 sas-sit tal-ħżin.

(20) 'netwerk tat-trasport' tfisser l-
istallazzjoni magħmula minn netwerk ta’ 
pipelines, flimkien mal-valvoli tagħha, 
ġibjuni u pompa, inklużi l-istazzjonijiet 
tal-kompressjoni assoċjati, għat-trasport 
kontinwu tas-CO2 sal-kumpless tal-ħżin, u 
li jinkludi wkoll tankijiet għal trasport 
individwali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiddefinixxi b’mod iżjed preċiż it-terminu ‘netwerk tat-trasport’.

Emenda 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) ‘impjant lest għal ġbir’ tfisser 
impjant ta’ kombustjoni [b’kapaċità ta’ 
300 megawatt (termali) jew aktar] li jkollu 
l-ispazju xieraq fis-sit ta’ l-istallazzjoni 
għat-tagħmir neċessarju biex jinġabar u 
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jiġi kkompressat is-CO2 u fejn id-
disponibilità ta’ siti adegwati tal-ħżin u 
faċilitajiet adegwati ta’ trasport ġiet 
evalwata kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tkun meħtieġa għall-proposta Pollakka biex isir tibdil fit-test ta’ l-Artikolu 35a 
u biex jitħassar l-Artikolu 32.

Emenda 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) ‘unità idrawlika’ tfisser spazju bejn 
il-pori b’konnessjoni idrawlika fejn il-
komunikazzjoni tal-pressa tista’ titkejjel 
b’mezzi tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-funzjonament ta’ faċilitajiet differenti tal-ħżin fi ħdan l-istess unità idrawlika bilfors iħalli 
impatt fuq il-faċilitajiet l-oħra li jitħaddmu fl-unità idrawlika. Fi ħdan unità idrawlika waħda, 
il-permessi tal-ħżin jistgħu jinħarġu biss lil operatur wieħed fi kwalunkwe mument. 

Emenda 201
Péter Olajos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20b) ‘monitoraġġ’ tfisser il-ġbir tad-data
u l-obbligi ta’ rappurtaġġ, permezz tal-
modi kollha possibbli deskritti fl-Anness I, 
biex jiġi żgurat li l-ħżin tas-CO2 li ma 
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jagħmilx ħsara lill-ambjent iseħħ fi tliet 
fażijiet: 
(a) id-data qabel l-injezzjoni jew data ta’ 
sfond, 
(b) waqt l-injezzjoni, jew waqt l-
operazzjoni tas-sit tal-ħżin, u 
(c) l-obbligi waqt l-għeluq, u wara l-
għeluq jew monitoraġġ permanenti. 

Il-fażijiet kollha tal-monitoraġġ 
għandhom jiġu soġġetti għal verifika 
adegwata u separata u proċeduri ta’
tisħiħ, skond ir-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ huwa l-proċess ta’ verifika biex jiġi żgurat li: 

a. jintlaħaq “limitu stabbilit”, 

b. li jiġi rreġistrat li din l-attività ta’ monitoraġġ seħħet, u

c. rappurtaġġ tar-riżultati.

Emenda 202
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20b) ‘monitoraġġ’ tfisser il-ġbir tad-data
u l-obbligi ta’ rappurtaġġ, skond l-Anness 
I, biex jiġi żgurat li l-ħżin tas-CO2 li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent iseħħ fi tliet 
fażijiet: 
(a) id-data qabel l-injezzjoni jew data ta’ 
sfond, 
(b) waqt l-injezzjoni, jew waqt l-
operazzjoni tas-sit tal-ħżin, u 
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(c) l-obbligi waqt l-għeluq, u wara l-
għeluq jew il-monitoraġġ permanenti. 
Il-fażijiet kollha tal-monitoraġġ 
għandhom jiġu soġġetti għal verifika 
adegwata u separata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ għandu jkun maħsub bħala l-proċess li jiżgura li jintlaħaq l-għan tal-proċess 
tas-CCS u li din l-attività ta’ monitoraġġ tkun seħħet.  Il-monitoraġġ tal-proċess għandu rwol 
importanti ħafna biex jiġi żgurat li l-pubbliku jkun aċċetta kemm is-CCS kif ukoll l-użu tat-
teknoloġija li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent sabiex jintlaħaq l-għan ewlieni li huwa t-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tas-CO2.

Emenda 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20c) ‘verifika’ tfisser il- proċess biex jiġi 
żgurat li l-proċeduri ta’ monitoraġġ -
skond l-għarfien xjentifiku - qegħdin jiġu 
implimentati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ għandu jkun akkumpanjat minn verifika u tisħiħ, sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tas-sit. 

Emenda 204
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20d) ‘faħam’ tfisser l-istruttura tal-
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karbonju li tirriżulta mill-ipproċessar 
pirolitiku tal-bijomassa ċellulożika.

Or. en

Emenda 205
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20e) ‘ħamrija’ tfisser is-saff superfiċjali 
ta’ l-ekosistema ta’ l-art li tappoġġja l-
veġetazzjoni.

Or. en

Emenda 206
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20f) ‘proġetti ta’ dimostrazzjoni’ tfisser 
proġetti maħsuba biex sa l-2014, juru l-
applikazzjoni għall-futur imbiegħed li ma 
tagħmilx ħsara lill-ambjent tal-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2, skond ir-rekwiżiti ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti ta’ dimostrazzjoni ddikjarati fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tar-Rebbiegħa 2007 u 
2008 se jipprovdu għall-esperjenza prattika meħtieġa rigward l-użu tat-teknoloġija tas-CCS 
fil-livell industrijali. 
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Emenda 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20g) ‘validazzjoni’ tfisser il-proċess biex 
jiġi żgurat li “l-limiti stabbiliti” 
jikkontrollaw kif jixraq ir-riskji tat-
tnixxija tas-CO2 u l-effetti negattivi fuq l-
ambjent jew is-saħħa pubblika u 
sikurezza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġ għandu jkun akkumpanjat minn verifika u tisħiħ, sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tas-sit.
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