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Emenda 208
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jżommu d-dritt li 
jiddeterminaw iż-żoni li minnhom jistgħu 
jintgħażlu siti tal-ħżin skond ir-rekwiżiti ta’ 
din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri jżommu d-dritt li 
jiddeterminaw u jimmonitoraw iż-żoni li 
minnhom jistgħu jintgħażlu siti tal-ħżin 
skond ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u fuq 
bażi ta' spezzjoni ġeoloġika kompluta.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda żżid l-element importanti ta' spezzjoni ġeoloġika kompluta.

Emenda 209
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jżommu d-dritt li 
jiddeterminaw iż-żoni li minnhom jistgħu 
jintgħażlu siti tal-ħżin skond ir-rekwiżiti ta’ 
din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri jżommu d-dritt li 
jiddeterminaw iż-żoni li minnhom jistgħu 
jintgħażlu siti tal-ħżin skond ir-rekwiżiti ta’ 
din id-Direttiva. Dan jinkludi d-dritt ta' l-
Istati Membri li ma jippermettu l-ebda 
ħżin f'partijiet tat-territorju jew fit-
territorju kollu tagħhom.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din is-sentenza għandha tkun inkluża bl-iskop li tiċċara d-drittijiet ta' l-Istati Membri.
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Emenda 210
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni sa l-1 ta' 
Jannar 2011 informazzjoni dettaljata 
dwar il-kapaċità ta' ħżin tas-CO2  attwali 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies l-użu futur tat-tekonoloġija CCS, huwa vitali li d-deċiżjonijiet ikunu bbażati 
kollha fuq informazzjoni dettaljata u preċiża, fost oħrajn fuq il-kapaċità reali ta' ħżin fl-Istati 
Membri differenti. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jissottomettu l-informazzjoni 
rilevanti lill-Kummissjoni sa l-1 ta' Jannar 2011.

Emenda 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tas-CO2  m'għandux jikkompeti direttament ma' użi oħra marbuta ma' l-enerġija, bħall-
użu tas-sorsi ġeotermiċi.

Emenda 212
Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Formazzjoni ġeoloġika għandha tiġi 
magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk bil-
kundizzjonijiet ta' l-użu li huma proposti 
ma jkun antiċipat l-ebda riskju sinifikanti 
ta’ tnixxija li jista' jkollu impatt negattiv 
sinifikanti fuq is-saħħa tal-bniedem jew 
fuq l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prinċipju, Vattenfall tappoġġa l-Emenda 21 imressqa minn Chris Davies għaliex hija 
ħafna iktar ċara mill-proposta tal-Kummissjoni. Għalkemm wieħed għandu jkun jaf li qatt 
mhu se jkun hemm ċertezza 100% ta' l-ebda tnixxija.  Għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni 
biex tikkwalifika r-riskju tat-tnixxija għandha terġa tiddaħħal fit-test (enfasizzata). 

Emenda 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk l-
applikazzjoni tal-kriterji speċifikati fl-
Annness I turi li m'hemm l-ebda riskju ta’ 
tnixxija, u li m'hemmx impatti negattivi 
fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa, skond il-
kundizzjonijiet ta' l-użu proposti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tar-riskju hija  msemmija fl-Artikoli 4&3 u hija element important ħafna 
għall-għażla ta' formazzjoni ġeoloġika bħala sit tal-ħżin. Din id-dispożizzjoni għandha 
għalhekk tirreferi espliċitament għall-kriterji speċifikati fl-Anness I rigward l-għażla ta' sit 
tal-ħżin. Ir-riskju ta' tnixxija anke żgħira mhux aċċettabbli.

Emenda 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Formazzjoni ġeoloġika għandha tiġi 
magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk taħt 
il-kundizzjonijiet ta’ l-użu proposti ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, u jekk ma jkunx hemm riskji 
sinifikanti għall-ambjent jew għas-saħħa 
tal-bniedem.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-frażi 'ma jkunx hemm riskji sinifikanti' tiċċara t-test ġeneralment vag ta' l-
Artikolu 2, li jidher li diffiċli biex tapplikah. Għaldaqstant, l-emenda mhix biss kjarifika 
lingwistika, imma tgħin ukoll biex ikun żgurat livell għoli ta' sikurezza mit-tnixxijiet meta 
jintagħżel is-sit tal-ħżin, b'hekk ikunu mħarsa l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. 
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Emenda 215
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla tas-sit tal-ħżin għandha rwol importanti ħafna biex ikun żgurat li s-CO2 se jibqa' 
maħżun b'mod sikur mingħajr impatt ta' ħsara fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-bniedem. 
Huwa għalhekk neċessarju li jkun żgurat li l-ebda riskju ta' tnixxija ma jkun ippreżumat skond 
il-kundizzjonijiet proposti u li mhux probabbli li jkun hemm impatti negattivi fuq l-ambjent 
jew fuq is-saħħa.

Emenda 216
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għandu jkun iktar definit minn dak propost mill-Kummissjoni. 'Sinifikanti' tħalli
lok għar-riskji. 

Emenda 217
Péter Olajos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Formazzjoni ġeoloġika għandha tiġi 
magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk taħt 
il-kundizzjonijiet ta’ l-użu proposti ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, jekk ma jeżistu l-ebda riskji 
negattivi sinifikanti fuq l-ambjent jew fuq 
is-saħħa, u jekk is-sit jista' jkun 
immonitorat b'mod preċiż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ huwa element ta' importanza ugwali fl-għażla tas-sit, u għalhekk nissuġġerixxu 
li jiddaħħal test ġdid fl-aħħar tal-paragrafu.

Emenda 218
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 
1, formazzjoni ġeoloġika għandha tiġi 
magħżula bħala sit tal-ħżin biss, jekk taħt 
il-kundizzjonijiet ta’ l-użu proposti ma 
jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, jekk l-ebda impatti negattivi 
sinifikanti fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa 



AM\734310MT.doc 9/79 PE409.631v01-00

MT

ma jkunu probabbli li jiġru u jekk l-
idonejità tal-formazzjoni għall-użu bħala 
sit tal-ħżin kienet iddeterminata skond il-
paragrafu 3 . 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rabtiet bejn dawn iż-żewġ paragrafi fuq naħa u r-rabta mal-paragrafu 1 għandha tkun 
iktar espliċita.

Emenda 219
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-adegwatezza ta’ formazzjoni 
ġeoloġika għall-użu bħala sit tal-ħżin 
għandha tiġi ddeterminata permezz ta’ 
karatterizzazzjoni u valutazzjoni tal-
kumpless tal-ħżin potenzjali u tal-madwar 
skond il-kriterji speċifikati fl-Anness I.

3. L-adegwatezza ta’ formazzjoni 
ġeoloġika għall-użu bħala sit tal-ħżin 
għandha tiġi ddeterminata permezz ta’ 
karatterizzazzjoni u valutazzjoni tal-
kumpless tal-ħżin potenzjali u tal-madwar 
skond il-kriterji speċifikati fl-Anness I u 
billi jkunu segwiti l-aħjar prattiki u linji 
gwida li għandhom ikunu żviluppati mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm naħsbu li manwal ta' l-aħjar prattiki bħal dan jista' jkun strument utli biex jgħin 
lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, Vattenfall tiċħad l-idea li jagħmlu manwal li 
jorbot legalment qabel dan ikun għadu tfassal. Sabiex ma jinħolqux riskji addizzjonali ta' 
dewmien, irid ikun żgurat li l-Kummissjoni se tlesti fil-ħin dovut.  Vattenfall għalhekk 
tissuġġerixxi li jew tkun introdotta ċerta skadenza biex ikun żgurat li l-Kummissjoni se tlesti 
x-xogħol,  jew li ma jkunx hemm voti favur l-Emenda 22 minn Chris Davies.
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Emenda 220
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-adegwatezza ta’ formazzjoni 
ġeoloġika għall-użu bħala sit tal-ħżin 
għandha tiġi ddeterminata permezz ta’ 
karatterizzazzjoni u valutazzjoni tal-
kumpless tal-ħżin potenzjali u tal-madwar
skond il-kriterji speċifikati fl-Anness I.

3. L-adegwatezza ta’ formazzjoni 
ġeoloġika għall-użu bħala sit tal-ħżin 
għandha tiġi ddeterminata permezz ta’ 
karatterizzazzjoni u valutazzjoni tal-
kumpless tal-ħżin potenzjali u l-erja 
affettwata jew ta' impatt skond il-kriterji 
speċifikati fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'tal-madwar' mhux definit sew waqt li 'l-erja affettwata jew ta' impatt' huwa 
użat ta' sikwit fl-leġiżlazzjoni ambjentali oħra. L-Ungerija qed tissuġġerixxi li t-termini 'tal-
madwar' jinbidel f'wieħed miż-żewġ alternattivi. 

Emenda 221
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva ma taffettwax 
interessi ekonomiċi essenzjali ta' l-Istati 
Membri marbuta mad-depożiti ta' 
idrokarburi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jeħtieġ li jiddaħħal biex ikunu ċċarati d-drittijiet ta' l-Istati Membri.
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Emenda 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
evalwazzjoni realistika tal-kapaċità ta' 
ħżin li hija disponibbli fit-territorju 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jibgħatu dan l-evalwazzjonijiet lill-
Kummissjoni qabel l-2012. Din l-
informazzjoni għandha tkun ippubblikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

S'issa ma nafux x'kapaċità ta' ħżin hija disponibbli fl-Ewropa. Hemm stimi differenti iżda 
dawn m'humiex verament preċiżi. Huwa importanti li nkunu nafu kemm CO2 nistgħu verament 
naħżnu.

Emenda 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Pjanti

L-Istati Membri għandhom ifasslu  sal-
2010 pjanti li juru l-kapaċitajiet reali ta' 
ħżin tas-CO2 fit-territorji rispettivi 
tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex titħaffeff l-implimentazzjoni, l-Istati Membri għandhom ifasslu pjanti ta' kapaċitajiet 
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ta' ħżin tas-CO2. 

Emenda 224
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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 jingħataw fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċedura ta' sejħa għall-offerti u l-għoti 
tal-permessi għall-esplorazzjoni għal siti 
potenzjali tal-ħżin tas-CO2  jkunu miftuħa 
għall-entijiet kollha li jkollhom l-
awtorizzazzjoni u l-kapaċitajiet meħtieġa u 
li l-permessi jingħataw fuq il-bażi ta’ studji 
xjentifiċi li jkunu saru qabel u riċerka li 
tinkludi spezzjoni ġeoloġika sħiħa u 
kriterji teknoloġiċi u ekoloġiċi ppubblikati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-irwol ta' l-Istati Membri jinkludi wkoll it-tnedija ta' proċeduri ta' sejħiet għall-offerti għal 
xogħol ta' esplorazzjoni u li jiżguraw li l-persuni awtorizzati kollha jkunu jistgħu jieħdu 
sehem u l-kriterji magħżula jqisu b'mod xieraq studju ġeoloġiku xjentifiku.

Emenda 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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 jingħataw fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati.

2. 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 jingħataw fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati u mhux 
diskriminatorji.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Kriterji obejttivi u ppublikati m'humiex biżżejjed biex jiżguraw li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, li hija madankollu kriterju importanti li jrid ikun garantit fis-suq intern.

Emenda 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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 jingħataw fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati.

2. 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 jingħataw fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi, mhux diskriminatorji u 
ppubblikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-permessi jridu jinħarġu fuq il-bażi ta' kriterji mhux diskriminatorji.

Emenda 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jitqiesu l-opinjonijiet tal-pubbliku waqt il-
proċess ta' l-għoti ta' permess għall-
esplorazzjoni. Għal dan il-għan l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku 
u l-membri tal-pubbliku jkollhom aċċess 
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adegwat u effettiv għall-informazzjoni, 
drittijiet ta' parteċipazzjoni u aċċess għall-
ġustizzja, skond id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-Direttivi 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 
emendata mid-Direttiva 2003/35/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 
ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil 
ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-ambjent u li temenda 
rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-
aċċess għall-ġustizzja  d-Direttivi tal-
Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE, kif ukoll 
id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 
2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku għandu jkollu aċċess effettiv u adegwat għall-informazzjoni, drittijiet ta' 
parteċipazzjoni u aċċess għall-ġustizzja fir-rigward tal-proċeduri għall-għoti tal-permessi 
kemm għall-ħżin u kemm għall-esplorazzjoni.

Emenda 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-permessi għall-esplorazzjoni 
għandhom jingħataw għal żona u volum 
limitat. 

Il-perjodu ta' validità ta' permess għall-
esplorazzjoni m'għandux ikun t'iktar miż-
żmien meħtieġ biex titwettaq l-attività li 
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għaliha kien maħruġ. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jestendu l-permess 
għall-esplorazzjoni jekk il-perjodu ta' 
validità tiegħu ma jkunx biżżejjed biex 
titlesta l-attività in kwistjoni u l-attività 
twettqet skond il-permess ta' 
esplorazzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jidher ċar mill-esperjenza ta' diversi snin ta' esplorazzjoni ta' ħamrija ta' taħt il-wiċċ għall-
materja prima u l-possibilitajiet ta' ħżin tal-gass li l-perjodu ta' validità propost mhux 
biżżejjed. Mhux fattibbli li fi żmien tant qasir tinġabar id-dejta estensiva meħtieġa, b'mod 
partikulari fid-dawl ta' l-isfidi tekniċi ġodda involuti u l-ħtieġa li jintlaħaq ftehim mas-sidien 
ta' l-art u li jkunu solvuti għadd ta' kwistjonijiet legali marbuta mal-permessi. 

Emenda 229
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis tal-burokrazija fil-proċedura tal-permessi għall-esplorazzjoni u l-garanzija ta' l-
investimenti.
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Emenda 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sentejn ( u sentejn oħra) m'humiex biżżejjed biex ikun esplorat effettivament il-ħżin tas-CO2.

Emenda 231
Péter Olajos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla ta' siti potenzjali tal-ħżin tirrikjedi esplorazzjoni twila u metikoluża sabiex ikunu 
evitati riskji potenzjali ta' tnixxija u impatti negattivi fuq l-ambjent u s-saħħa li probabbilment 
ikun hemm.
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Emenda 232
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ perjodu itwal għall-permess għall-esplorazzjoni f'kull ċirkustanza. Il-proposta 
għal direttiva attwali ma tqisx assolutament il-permessi eżistenti jew il-permessi li 
eventwalment iridu jingħataw għall-esplorazzjoni, il-produzzjoni jew il-ħżin ġeoloġiku ta' l-
idrokarburi. Għandu għalhekk ikun hemm dispożizzjoni biex, fil-każ ta' permess validu għall-
idrokarburi, id-detentur tal-permess jingħata wkoll id-dritt għall-esplorazzjoni għas-siti ta' 
ħżin tas-CO2. 

Emenda 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn id-detentur ta’ permess għall-
esplorazzjoni japplika għall-permess ta' 
ħżin rigward is-sit ta' ħżin li qed jesplora, 
huwa għandu jingħata trattament ta' 
preferenza fuq l-applikanti l-oħra kollha 
sakemm il-kundizzjonijiet tal-permess 
stipulati fl-Artikolu 6 kienu ssodisfati. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-test propost jiżgura li l-esploratur, li normalment ikun għamel investimenti sostanzjali, 
jingħata preċedenza fuq il-kompetituri fl-għoti tal-permss tal-ħżin. It-test  ta' l-abbozz ta' 
proposta f'dan il-punt, li jipprovdi għall-konverżjoni tal-permess għall-esplorazzjoni 
f'permess għall-ħżin, jista' jkun mifhum ħażin u jingħata t-tifsira li din il-konverżjoni se ssir 
irrispettivament minn jekk il-kundizzjonijiet għall-permess ta' ħżin ikunux issodisfati jew le. 
Dak it-test għalhekk għandu jitneħħa.

Emenda 234
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Id-detentur ta’ permess għall-
esplorazzjoni għandu jkollu l-uniku dritt li 
jesplora il-kumpless ta’ ħżin tas-CO2 
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ebda użijiet konfliġġenti tal-
kumpless ma jiġu permessi matul il-
perjodu ta’ validità tal-permess. Fejn id-
detentur tal-permess għall-esplorazzjoni, 
mat-tlestija ta' esplorazzjoni b'suċċess, 
japplika għall-permess għall-ħżin, l-
applikazzjoni tiegħu għandha tingħata 
trattament preferenzjali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-ditti ta' l-esplorazzjoni jinvestu riżorsi sustanzjali fl-esplorazzjoni tal-ħamrija ta' taħt il-
wiċċ u jieħdu r-riskju ta' falliment. Din l-emenda għandha l-għan li tinkoraġġixxi l-volontà li 
ssir l-esplorazzjoni tal-ħamrija ta' taħt il-wiċċ bl-għan li tkun iddeterminata l-idonejità għall-
ħżin tas-CO2.   
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Emenda 235
Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Id-detentur ta’ permess għall-
esplorazzjoni għandu jkollu l-uniku dritt li 
jesplora il-kumpless ta’ ħżin tas-CO2 
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-użu tal-kumpless ma 
jaffettwax ħażin l-użu awtorizzat ta' l-erja 
għall-għanijiet ta' esplorazzjoni, 
produzzjoni. żvilupp, jew ħżin ta' 
idrokarburi, faħam, jew riżorsi minerali 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara iktar il-proposta tar-Rapporteur fl-emenda 25, u tagħmel it-test 
konsistenti ma' l-emenda 19 tar-Rapporteur. L-UE għandha tiżgura li d-drittijiet u l-interessi 
ta' l-operaturi u d-detenturi tal-liċenzji taż-żejt, gass, faħam, u riżorsi minerali oħra 
jingħataw ħarsien biżżejjed f'dan ir-rigward, ladarba s-sigurtà ta' l-enerġija tibqa' kwistjoni 
kritika għall-pajjiżi kollha u għall-kumpaniji li qed joperaw f'dawk it-titoli. 

Emenda 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 237
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-detentur tal-permess għall-
esplorazzjoni, produzzjoni jew ħżin ta' 
idrokarburi jista' jingħata d-dritt esklussiv 
li jesplora l-kumpless ġeoloġiku bl-għan li 
jaħżen is-CO2 fl-erja koperta mill-
permess għall-esplorazzjoni, il-
produzzjoni jew il-ħżin ta' l-idrokarburi, 
mingħajr ma jkun marbut mir-
restrizzjonijiet u l-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-użu tal-kumpless tal-ħżin tul 
il-perjodu ta' validità tal-permess għall-
esplorazzjoni għall-ħżin tas-CO2  ma 
jaffettwax ħażin l-użu awtorizzat ta' l-erja 
għall-għanijiet ta' esplorazzjoni, 
produzzjoni. żvilupp, jew ħżin ta' 
idrokarburi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ perjodu itwal għall-permess għall-esplorazzjoni f'kull ċirkustanza. Il-proposta 
għal direttiva attwali ma tqisx assolutament il-permessi eżistenti jew il-permessi li 
eventwalment iridu jingħataw għall-esplorazzjoni, il-produzzjoni jew il-ħżin ġeoloġiku ta' l-
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idrokarburi. Għandu għalhekk ikun hemm dispożizzjoni biex, fil-każ ta' permess għall-
idrokarburi, id-detentur tal-permess jingħata wkoll id-dritt għall-esplorazzjoni għas-siti ta' 
ħżin tas-CO2. 

Emenda 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-monitoraġġ qabel l-injezzjoni 
għandu jkun propost u inkluż fil-permess 
għall-esplorazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ qabel l-injezzjoni huwa importanti ħafna biex ikun żgurat li jkun hemm dejta 
rilevanti disponibbli, u b'hekk monitoraġġ xieraq wara. 

Emenda 239
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-monitoraġġ qabel l-injezzjoni 
għandu jitqies bħala part integrali mill-
permess għall-esplorazzjoni u għandu 
jkun propost konsegwentement.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq livell għoli ta' evalwazzjoni ta' siti ta' ħżin speċifiċi huwa essenzjali li 
tinġabar id-dejta ta' sfond tul perjodu twil ta' żmien.  Għal dik ir-raġuni l-perjodu tul l-
esplorazzjoni jista' jipprovdi dejta prezzjuża li tista' tintuża bħala bażi għall-monitoraġġ 
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qabel l-injezzjoni.

Emenda 240
Anders Eijkman

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Projbizzjoni ta' kapaċità ta' ġenerazzjoni 
ta' l-elettriku b'livelli għolja ta' emissjoni 

ta' CO2

L-Istati Membri m'għandhomx 
jawtorizzaw impjanti ta' ġenerazzjoni ta' l-
elettriku fejn impjanti bħal dawn, tul l-
operazzjoni tagħhom, iwasslu għall-
emissjonijiet tas-CO2  fl-atmosfera ta’ 
aktar minn 400 gramma kull kilowatt 
siegħa tal-produzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni ta' l-emissjonijiet tas-CO2 mill-ġenerazzjoni ta' l-elettriku hija l-iktar sfida 
ġejjiena kritika. Iridu jsiru l-isforzi kollha biex jinkoraġġixxu ġenerazzjoni ta' l-elettriku 
b’ammont baxx ta’ karbonju. Meta jkunu ppjanati impjanti ġodda, fuq il-bażi ta' fjuwils 
fossili, l-iktar użu effiċjenti possibli jrid ikun inkoraġġit, bħal ko-ġenerazzjoni.

Emenda 241
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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objettivi ppubblikati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Is-sustanza ta' dan il-paragrafu diġà kienet inkluża  fil-paragrafu l-ġdid 5(2).

Emenda 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġeneraturi ta' l-enerġija għandu jkollhom aċċess indaqs għall-kapaċità tal-ħżin.

Emenda 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kriterji objettivi u ppublikati m'humiex biżżejjed biex jiżguraw li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, li hija madankollu kriterju importanti li jrid ikun garantit fis-suq intern.

Emenda 244
Vitoria Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
it-trasferiment korrett tal-faħam tal-
kannol għall-ħamrija u l-kalkolu xieraq 
tal-krediti għall-emissjonijiet li 
jirriżultaw. 

Or. en

Emenda 245
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ebda sit tal-ħżin ma jkun immexxi minn 
żewġ operaturi jew aktar fl-istess ħin. L-
aċċess ta' l-utenti potenzjali għas-sit tal-
ħżin b'kundizzjonijiet indaqs irid ikun 
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garantit.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Isservi biex tiżgura li s-sit tal-ħżin jintuża minn operatur wieħed biss, sabiex ikun evitat 
diżgwid dwar id-demarkazzjoni rigward kompetenzi u responsabilità.

Emenda 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-perjodu ta' validità tal-permess 
għall-ħżin, id-detentur għandu jkollu d-
dritt uniku tal-ħżin fis-sit tal-ħżin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'konformità ma' l-emenda għall-Artikolu 5(4), din l-emenda tiżgura li d-detentur tal-permess 
għall-ħżin jingħata d-dritt esklussiv ta' ħżin fis-sit tal-ħżin.

Emenda 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kompetenzi u r-responsabilità għar-riskji jkunu kklassifikati.

Emenda 248
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-detentur ta' permess għall-
esplorazzjoni, produzzjoni jew ħżin ta' 
idrokarburi jista' jingħata permess għall-
ħżin fl-erja koperta mill-permess għall-
esplorazzjoni, produzzjoni jew ħżin 
mingħajr ma jkun marbut bir-
restrizzjonijiet u l-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-użu tal-kumpless tal-ħżin ma 
jaffettwax ħażin  l-użu awtorizzat ta' l-erja 
għall-għanijiet ta' esplorazzjoni, 
produzzjoni. żvilupp, jew ħżin ta' 
idrokarburi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva attwali ma tqisx assolutament il-permessi eżistenti jew il-permessi li 
eventwalment iridu jingħataw għall-esplorazzjoni, il-produzzjoni jew il-ħżin ġeoloġiku ta' l-
idrokarburi. Għalhekk għandu jkun hemm dispożizzjoni biex, fil-każ ta' permess validu għall-
idrokarburi, id-detentur tal-permess jista' jingħata wkoll permess għall-ħżin tas-CO2. Barra 
minn hekk, meta jinħarġu permessi gaħll-ħżin, id-detentur ta' permess għall-esplorazzjoni 
skond l-Art. 5 għandu jingħata preferenza. 
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Emenda 249
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Id-detentur ta' permess għall-
esplorazzjoni skond l-Artikolu 5 għandu 
jingħata permess għall-ħżin, mingħajr ma 
jkun marbut mir-restrizzjonijiet u l-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 2, jekk ikun 
issodisfa r-rekwiżiti tal-permess għall-
esplorazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva attwali ma tqisx assolutament il-permessi eżistenti jew il-permessi li 
eventwalment iridu jingħataw għall-esplorazzjoni, il-produzzjoni jew il-ħżin ġeoloġiku ta' l-
idrokarburi. Għalhekk għandu jkun hemm dispożizzjoni biex, fil-każ ta' permess validu għall-
idrokarburi, id-detentur tal-permess jista' jingħata wkoll permess għall-ħżin tas-CO2. Barra 
minn hekk, meta jinħarġu permessi gaħll-ħżin, id-detentur ta' permess għall-esplorazzjoni 
skond l-Art. 5 għandu jingħata preferenza. 

Emenda 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjonijiet lill-awtorità kompetenti 
għall-permessi għall-ħżin għandhom 
jinkludu l-informazzjoni li ġejja: 

L-applikazzjonijiet lill-awtorità kompetenti 
għall-permessi għall-ħżin għandhom 
jinkludu ta' l-inqas l-informazzjoni li ġejja:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hija bbażata fuq it-test tad-Direttiva tat-terraferma artifiċjali: hija tiżgura li d-
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direttiva sempliċiment tistipula r-rekwiżiti minimi għall-applikazzjonijiet għall-permessi u li l-
Istati Membri, jekk ikun hemm bżonn, jistgħu jitolbu iktar dokumentazzjoni.

Emenda 251
Norbert Glante

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjonijiet lill-awtorità kompetenti 
għall-permessi għall-ħżin għandhom 
jinkludu l-informazzjoni li ġejja: 

L-applikazzjonijiet lill-awtorità kompetenti 
għall-permessi għall-ħżin għandhom 
jinkludu ta' l-inqas l-informazzjoni li ġejja: 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tiżgura li d-direttiva sempliċiment tistipula r-rekwiżiti minimi għall-applikazzjonijiet 
għall-permessi u li l-Istati Membri, jekk ikun hemm bżonn, jistgħu jitolbu iktar 
dokumentazzjoni.

Emenda 252
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) evalwazzjoni finanzjarja dwar l-ispiża 
għall-ġbir u l-ħżin sikur tas-CO2. Din se 
tqis mezzi alternattivi tal-forniment ta' l-
enerġija meħtieġa permezz ta' miżuri bħal 
titjib fl-effiċjenza fl-enerġija min-naħa 
tat-talba u enerġija li tiġġedded;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjoni finanzjarja tal-ġbir u l-ħażna tal-karbonju hija meħtieġa għall-impjanti l-ġodda 
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kollha, sabiex ikun hemm indikazzjonijiet ċari ta' l-ispiża reali ta' l-enerġija mill-impjanti tal-
fjuwils fossili bis-CO2 għall-investituri. Din għandha titqabbel ma' mezzi oħra li bihom tista' 
tkun sodisfatta l-ħtieġa għall-enerġija min-naħa tat-talba b'titjib fl-effiċjenza  fl-enerġija 
u/jew provvista ta' enerġija rinnovabbli.

Emenda 253
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) evalwazzjoni finanzjarja dwar l-ispiża 
għall-ġbir u l-ħżin sikur tas-CO2. Din se 
tqis mezzi alternattivi tal-forniment ta' l-
enerġija meħtieġa permezz ta' miżuri bħal 
titjib fl-effiċjenza fl-enerġija min-naħa 
tat-talba u enerġija li tiġġedded;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjoni finanzjarja tas-CCS tgħin biex tqajjem kuxjenza dwar l-ispiża reali ta' l-
elettriku minn impjanti ta' fjuwils fossili. Barra minn hekk, meta mqabbla ma' mezzi oħra li 
bihom jistgħu jkunu sodisfatti l-ħtiġijiet  ta' l-enerġija bħat-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija min-
naħa tat-talba u/jew il-provvista ta' enerġija li tiġġedded, dan jista' jgħin fit-titjib ta' l-
ippjanar globali tal-produzzjoni u l-konsum ta' l-enerġija.  

Emenda 254
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) il-kwantità totali tas-CO2 li għandha 
tiġi injettata u maħżuna kif ukoll is-sorsi
prospettivi, il-kompożizzjoni tan-
nixxiegħat tas-CO2 u r-rati ta’ l-injezzjoni;

(4) il-kwantità totali tas-CO2 li għandha 
tiġi injettata u maħżuna kif ukoll il-
kompożizzjoni prospettiva tan-nixxiegħat 
tas-CO2 u r-rati ta’ l-injezzjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sorsi prospettivi huma rrelevanti biex jingħata permess għall-ħżin, jekk ikunu ddeterminati 
l-kriterji ta' kwalità u għall-aċċettazzjoni.

Emenda 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Deskrizzjoni tal-miżuri għall-
prevenzjoni ta' irregolaritajiet sinifikanti:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti li l-applikant bħalissa mitlub jipprovdi ma jinkludux dettalji dwar miżuri li 
jittieħdu bil-quddiem biex ikunu evitati irregolaritajiet sinifikanti fl-operazzjoni normali. Fl-
interess ta' standards uniformi fl-Ewropa kollha, u biex it-test isir konformi mad-Direttiva tat-
terraferma artifiċjali, l-Artikolu 7 għandu jkun estiż biex jinkludi dawn id-dettalji. Grazzi 
għad-definizzjoni l-ġdida ta' 'irregolaritajiet sinifikanti', din iż-żieda tkopri kemm it-tnixxijiet 
u kemm riskji oħra għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem.

Emenda 256
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-awtoritajiey kompetenti jkunu jafu fejn il-ħżin jista', fil-fatt, isir.

Emenda 257
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun hemm pjan tajjeb għall-evakwazzjoni f'każijiet ta' emerġenza. 

Emenda 258
Valdo Tudor Panayiotis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 7 – punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) proposta ta' pjan ta' azzjoni għall-
emerġenzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-fiduċja tal-pubbliku fis-sikurezza tas-CCS; pereżempju, minkejja li l-
kumplessi tas-CCS xorta se jkunu mibnija skond formazzjonijiet stabbli f'termini sismiċi, 
terremot ma jistax ikun previst minn żmien twil qabel fl-istat ta' żvilupp attwali tax-xjenza; l-
iżbalji tal-bniedem ma jistgħux ikunu evitati 100 %.
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Emenda 259
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li: (1) l-awtorità kompetenti, fuq il-bażi ta' l-
applikazzjoni mressqa skond l-Artikolu 7, 
tkun sodisfatta li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi għall-ħżin iwassal għal dewmien u 
kumplessità fil-proċess ta' applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom 
jirrikjedu li l-Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. L-Istati Membri fl-
istess ħin għandu jkollhom l-għażla li jieħdu opinjoni oħra, li ma tkunx torbot, dwar abbozz 
ta' permess mill-Kummissjoni għall-għajnuna globali fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. 

Emenda 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 8 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rekwiżiti rilevanti kollha ta’ din id-
Direttiva jkunu ntlaħqu; 

(a) ir-rekwiżiti rilevanti kollha ta’ din id-
Direttiva u tal-liġi Komunitarja rilevanti 
jkunu ntlaħqu;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza tagħmilha ċara li tapplika l-liġi Komunitarja.

It-test ta' l-Artikolu 8 kollu kemm hu huwa pjuttost vag rigward jekk jiggarantixxix li ċ-ċaħda 
ta' permess għall-ħżin hix se tkun torbot jekk ma jkunux issodisfati rekwiżiti partikulari.
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Emenda 261
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ġestjoni tas-sit tal-ħżin għandha tkun 
f’idejn persuna legali soda
finanzjarjament u kompetenti 
teknikament; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi għall-ħżin iwassal għal dewmien u 
kumplessità fil-proċess ta' applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom 
jirrikjedu li l-Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. L-Istati Membri fl-
istess ħin għandu jkollhom l-għażla li jieħdu opinjoni oħra, li ma tkunx torbot, dwar abbozz 
ta' permess mill-Kummissjoni għall-għajnuna globali fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. 

Emenda 262
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) is-sit tal-ħżin se jkun operat minn 
entità legali li jkollha kompetenza teknika 
u riżorsi adegwati għall-operazzjoni tas-
sit, kif ukoll biżżejjed sigurtà finanzjarja; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni li l-ġestjoni tas-sit tal-ħżin tkun f’idejn persuna naturali ma tagħmilx sens. 
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Huma pjuttost kumpaniji u entitajiet legali li se jkunu l-operaturi tas-siti tal-ħżin. 
Madankollu, huwa żgur komuni li jkunu nnominati persuni responsabbli għal ċerti impjanti li 
jkollhom ir-responsabilità ta' l-operazzjoni ta' l-impjanti skond il-permessi. Is-sottomissjoni 
ta' kull permess fil-proċess ta' awtorizzazzjoni u d-dritt tal-Kummissjoni li tikkummenta se 
jwasslu għal burokrazija u dewmien żejda.

Emenda 263
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Persuni legali wkoll jistgħu jidħlu għar-responsabilità..

Emenda 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Irid ikun ċar li entitajiet legali wkoll jistgħu jkunu responsabbli.

Emenda 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bad) ma nħareġ l-ebda permess għall-ħżin 
ieħor
ġewwa l-istess sistema idrawlika;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ladarba operazzjonijiet simultanji ta' injezzjoni f'sistema idrawlika jista' jkollhom impatt 
sinifikanti fuq xulxin (ara d-definizzjoni fl-Artikolu ġdid 3(6a)), il-permessi għall-ħżin 
għandhom ikunu allokati lill-operaturi wieħed wieħed u mhux flimkien. dan huwa essenzjali 
biex ikun hemm allokazzjoni ċara tal-kawża u l-effett f'operazzjonijiet ta' ħżin u ta' l-
obbligazzjonijiet li jinvolvi l-ħżin (responsabilità, monitoraġġ, kura wara li jkun sar, eċċ.). 
Madankollu, aċċess għal partijiet terzi għall-faċilitajiet tal-ħżin jibqa' possibbli skond l-
Artikolu 20. 

Emenda 266
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bad) kienet innominata persuna 
responsabbli għall-ġestjoni tas-sit tal-ħżin 
li tista' turi l-kwalifiki, it-taħriġ u l-
affidabilità meħtieġa;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni li l-ġestjoni tas-sit tal-ħżin tkun f’idejn persuna naturali ma tagħmilx sens. 
Huma pjuttost kumpaniji u entitajiet legali li se jkunu l-operaturi tas-siti tal-ħżin. 
Madankollu, huwa żgur komuni li jkunu nnominati persuni responsabbli għal ċerti impjanti li 
jkollhom ir-responsabilità ta' l-operazzjoni ta' l-impjanti skond il-permessi. Is-sottomissjoni 
ta' kull permess fil-proċess ta' awtorizzazzjoni u d-dritt tal-Kummissjoni li tikkummenta se 
jwasslu għal burokrazija u dewmien żejda.

Emenda 267
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 268
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta' kull permess fil-proċess ta' awtorizzazzjoni u d-dritt tal-Kummissjoni li 
tikkummenta se jwasslu għal burokrazija u dewmien żejda.

Emenda 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi għall-ħżin iwassal għal dewmien u 
kumplessità fil-proċess ta' applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom 
jirrikjedu li l-Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. L-Istati Membri fl-
istess ħin għandu jkollhom l-għażla li jieħdu opinjoni oħra, li ma tkunx torbot, dwar abbozz 
ta' permess mill-Kummissjoni għall-għajnuna globali fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. 

Emenda 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u sussidjarjetà.

Emenda 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) il-Kummissjoni tkun ħarġet, fuq talba 
ta' l-Istati Membri, l-opinjoni tagħha fuq l-
abbozz tal-permess skond l-Artikolu 10(1);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa l-Istat Membru li għandu joħroġ il-permessi għall-
ħżin fuq inizjattiva tiegħu stess. Opinjoni mill-Kummissjoni hija meħtieġa biss jekk l-Istat 
Membru jkun talabha. 

Emenda 272
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta' kull permess fil-proċess ta' awtorizzazzjoni u d-dritt tal-Kummissjoni li 
tikkummenta se jwasslu għal burokrazija u dewmien żejda.
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Emenda 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi għall-ħżin iwassal għal dewmien u 
kumplessità fil-proċess ta' applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom 
jirrikjedu li l-Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. L-Istati Membri fl-
istess ħin għandu jkollhom l-għażla li jieħdu opinjoni oħra, li ma tkunx torbot, dwar abbozz 
ta' permess mill-Kummissjoni għall-għajnuna globali fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. 

Emenda 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u sussidjarjetà.
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Emenda 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-permess għandu jkun fih dan li ġej: Il-permess għandu jkun fih ta' l-inqas dan 
li ġej:

Or. de

Ġustifikazzjoni

B'analoġija mad-Direttiva tat-terraferma artifiċjali, din iż-żieda tiżgura li d-direttiva 
sempliċiment tistipula r-rekwiżiti minimi rigward il-kontenut tal-permess u li l-Istati Membri, 
jekk ikun hemm bżonn, jistgħu jimponu kundizzjonijiet ulterjuri.

Emenda 277
Norbert Glante

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-permess għandu jkun fih dan li ġej: Il-permess għandu jkun fih ta' l-inqas dan 
li ġej:
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda għandha l-għan li tiżgura li d-direttiva sempliċiment tistipula r-rekwiżiti minimi 
għall-applikazzjonijiet għall-permessi u li l-Istati Membri, jekk ikun hemm bżonn, jistgħu 
iżidu elementi oħra.

Emenda 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament f'konformità ma' l-emendi li joħolqu l-Artikolu ġdid 3(6a) u l-Artikolu ġdid 8(1).

Emenda 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 280
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) il-lokalizzazzjoni u d-delimitazzjoni 
esterna preċiża tas-sit tal-ħżin u z-zona ta' 
protezzjoni u d-dijagramma tal-parti ta' 
taħt l-art tal-kumpless tal-ħżin;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-proġett irid ikollu dispożizzjoni għaz-zona ta' protezzjoni f'każ li jkun hemm splużjoni 
vjolenti ta' CO2 barra. 

Emenda 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-kwantità totali ta’ CO2 awtorizzata li 
tiġi maħżuna ġeoloġikament u r-rati 
massimi ta’ injezzjoni;

(3) regoli li jirregolaw il-bidu u l-
operazzjoni tas-sit tal-ħżin, il-kwantità 
totali ta’ CO2 awtorizzata li tiġi maħżuna 
ġeoloġikament u r-rati u l-pressjonijiet 
massimi ta’ injezzjoni;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-ewwel żieda sservi biex tarmonizza t-test mar-rekwiżiti ta' l-Artikolu 9 tad-Direttiva tat-
terraferma artifiċjali; l-inklużjoni tal-pressa ta' l-injezzjoni tirriżulta miż-żieda ta' l-Artikolu 
7(4).

Emenda 282
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-kwantità totali ta’ CO2 awtorizzata li 
tiġi maħżuna ġeoloġikament u r-rati 
massimi ta’ injezzjoni;

(3) il-kwantità totali ta’ CO2 awtorizzata li 
tiġi maħżuna ġeoloġikament u r-rati 
massimi ta’ injezzjoni u l-limiti ta' 
pressjoni fil-ġibjun;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-kunsill internazzjonalli tal-ġestjoni tar-riskji bit-titolu  'Policy Brief',  fil-
kapitolu  dwar ir-regolazzjoni tas-CSC jinkludi dan li ġej: ir-rekwiżiti regolatorji rigward l-
injezzjoni se jiffurmaw l-industrija billi jispeċifikaw l-parametri bħat-tfassil tas-sistema ta' l-
injezzjoni, il-kwantitajiet ta' injezzjoni permessi, il-limiti ta' pressjoni fil-ġibjun, il-purezza 
tal-fluss tas-CO2, u l-istandards ta' responsabilità finanzjarja.

Emenda 283
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ir-rekwiżiti għall-kompożizzjoni tan-
nixxiegħa tas-CO2 u l-proċedura ta’ 
aċċettazzjoni tas-CO2 skond l-Artikolu 12, 
u, jekk ikun meħtieġ, rekwiżiti oħra għall-
injezzjoni u l-ħżin;

(4) ir-rekwiżiti għall-kompożizzjoni tas-
CO2 li jista' jinħażen u l-proċedura ta’ 
aċċettazzjoni tas-CO2 skond l-Artikolu 12, 
u, jekk ikun meħtieġ, rekwiżiti oħra għall-
injezzjoni u l-ħżin;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġa li tkun iddeterminata l-kompożizzjoni tan-nixxiegħa tas-CO2 fil-permess 
għall-ħżin, pjuttost għandha tkun iddeterminata l-kompożizzjoni tas-CO2 li jista' jinħażen fis-
sit tal-ħżin rispettiv.

Emenda 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ir-rekwiżiti għall-kompożizzjoni tan-
nixxiegħa tas-CO2 u l-proċedura ta’ 
aċċettazzjoni tas-CO2 skond l-Artikolu 12, 
u, jekk ikun meħtieġ, rekwiżiti oħra għall-
injezzjoni u l-ħżin; 

(4) ir-rekwiżiti għall-kompożizzjoni tan-
nixxiegħa tas-CO2 u l-proċedura ta’ 
aċċettazzjoni tas-CO2 skond l-Artikolu 12, 
u, jekk ikun meħtieġ, rekwiżiti oħra għall-
injezzjoni u l-ħżin, b'mod partikulari biex 
ikunu evitati irregolaritajiet sinifikanti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tkompli ma' l-emenda għall-Artikolu 7(4).

Emenda 285
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 9 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) il-pjan ta’ monitoraġġ approvat, l-
obbligazzjoni li jiġi implimentat il-pjan u 
r-rekwiżiti għall-aġġornament tiegħu
skond l-Artikolu 13 kif ukoll ir-rekwiżiti 
ta’ rrappurtar skond l-Artikolu 14;

(5) il-pjanijiet  ta’ monitoraġġ u 
emerġenza approvati, l-obbligazzjoni li 
jiġu implimentati l-pjanijiet u r-rekwiżiti 
għall-aġġornament tagħhom skond l-
Artikolu 13 kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ 
rrappurtar skond l-Artikolu 14;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-fiduċja tal-pubbliku fis-sikurezza tas-CCS.

Emenda 286
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
L-Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Notifika ta' l-għoti ta' permessi għall-ħżin 
u ta' ċaħdiet ta' permessi għall-ħżin

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u sussidjarjetà.

Emenda 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
L-Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Notifika tal-permessi għall-ħżin

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi tal-ħżin iwassal għal dewmien u kumplessità 
fil-proċess ta' applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom jirrikjedu li 
l-Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. L-Istati Membri fl-istess ħin 
għandu jkollhom l-għażla li jieħdu opinjoni oħra, li ma tkunx torbot, dwar abbozz ta' permess 
mill-Kummissjoni għall-għajnuna globali fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
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Emenda 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni dwar il-permessi għall-ħżin 
tas-CO2  li jkunu ħarġu jew bl-
applikazzjonijiet għall-permessi għall-
ħżin li jkunu ġew irrifjutati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u sussidjarjetà.

Emenda 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn l-Istati Membri jitolbu l-opinjoni 
tal-Kummissjoni dwar l-abbozz ta' 
permess għall-ħżin skond l-Artikolu 8(2), 
huma għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozzi tal-permessi għall-ħżin kollha, 
l-applikazzjonijiet għall-permessi u 
kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti meta tadotta l-abbozz 
tad-deċiżjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur 
mis-sottomissjoni tagħhom lill-
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permessi. Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' toħroġ 
opinjoni dwar l-abbozzi tal-permessi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa l-Istat Membru li għandu joħroġ il-permessi tal-ħżin 
fuq inizjattiva tiegħu stess. Opinjoni mill-Kummissjoni hija meħtieġa biss fejn l-Istati Membri 
jkunu talbuha. 

Emenda 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni dwar il-permessi għall-
esplorazzjoni u għall-ħżin kollha li jkunu 
nħarġu mill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom skond ir-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva malajr kemm jista' jkun u mhux 
iktar minn xahar wara li dawk il-permessi 
jkunu nħarġu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi tal-ħżin iwassal għal dewmien u kumplessità 
fil-proċess ta' applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom jirrikjedu li 
l-Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. L-Istati Membri fl-istess ħin 
għandu jkollhom l-għażla li jieħdu opinjoni oħra, li ma tkunx torbot, dwar abbozz ta' permess 
mill-Kummissjoni għall-għajnuna globali fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
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Emenda 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa l-Istat Membru li għandu joħroġ il-permessi tal-ħżin 
fuq inizjattiva tiegħu stess. Opinjoni mill-Kummissjoni hija meħtieġa biss jekk l-Istat Membru 
jkun talabha. L-opinjoni għandha tingħata fi żmien qasir, minħabba li interruzzjoni twila tal-
proċedimenti hija sproporzjonata mill-perspettiva tal-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u għal 
raġunijiet finanzjarji. 

Emenda 292
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li evalwazzjoni ulterjuri ta' l-applikazzjonijiet għall-permessi ssir fuq il-
bażi ta' kriterji uniformi fil-livell ta' UE, il-Kummissjoni għandha dejjem tagħti opinjoni.

Emenda 293
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u sussidjarjetà.

Emenda 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni d-deċiżjoni 
finali tagħha.
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opinjoni tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa l-Istat Membru li għandu joħroġ il-permessi tal-ħżin 
fuq inizjattiva tiegħu stess. Mhux essenzjali li titqies l-opinjoni tal-Kummissjoni. 

Emenda 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Qabel jinħareġ pemess għall-ħżin, l-
awtorità kompetenti tista' titlob opinjoni li 
ma torbotx mill-Kummissjoni dwar l-
abbozz ta' permess. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi tal-ħżin iwassal għal dewmien u kumplessità 
fil-proċess ta' applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom jirrikjedu li 
l-Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. L-Istati Membri fl-istess ħin 
għandu jkollhom l-għażla li jieħdu opinjoni oħra, li ma tkunx torbot, dwar abbozz ta' permess 
mill-Kummissjoni għall-għajnuna globali fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 296
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Allokazzjoni ta' 60 miljun, sa massimu 
ta' 600 miljun, mir-riserva għall-imsieħba 
l-ġodda għandhom jingħataw għal 
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faċilitajiet ta' dimostrazzjoni fuq skala 
kbira li qed iwettqu l-ġbir u l-ħżin 
ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju fit-
territorju ta' l-UE jew f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u pajjiżi b'ekonomiji fi 
transizzjoni barra mill-UE li se 
jirratifikaw il-ftehima internazzjonali 
UNFCCC fil-futur.
L-allokazzjonijiet se jingħataw skond il-
proġetti li għandhom jipproċedu fuq il-
bażi ta' arranġamenti proposti mill-
Kummissjoni u li għandhom jiżguraw 
firxa wiesgħa ta' teknoloġiji li jkunu 
żviluppati bl-ispiża li toffri l-aħjar valur.  
L-għotja tagħhom se tiddependi fuq il-
ħażna ġeoloġika attwali tas-CO2. L-
allokazzjonijiet mhux meħtieġa biex 
ikunu ssodisfati t-termini ta' l-għotjiet 
għandhom jibqgħu disponibbli fir-riżerva 
għall-imsieħba ġodda.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha 
biex tiżgura li kuntratti għall-bini ta' 12-il 
faċilità ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira 
jkunu ħarġu qabel il-ftuħ tal-laqgħa ta' 
Kopenħagen ta' l-UNFCCC f'Novembru 
2009. 

Or. en

Emenda 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F'każ ta' trasport u/jew ħżin transkonfinali tas-CO2, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti kollha 
ta' din id-Direttiva rigward l-evalwazzjoni ta' l-effetti ambjentali. 

Emenda 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
tirtira l-permess għall-ħżin:

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
tirtira l-permess mingħajr kumpens:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kienu miżjuda l-kliem 'mingħajr kumpens' sabiex tkun evitata sitwazzjoni fejn l-awtoritajiet 
kompetenti, kif mitlub mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva u d-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jsegwu mmirati lejn il-ħarsien ta' l-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem, jkollhom iħallsu 
kumpens lill-operaturi minħabba emendi neċessarji li se jiddaħħlu fil-permessi rilevanti li 
dawn għandhom.

Emenda 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk awtorità kompetenti ssir taf li jkun kemm irregolaritajiet sinifikanti jew tnixxijiet, il-
permess irid ikun aġġornat jew irtirat. 

Emenda 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tiżġura li l-għarfien ta' l-irregolaritajiet ikun biżżejjed biex jippermetti lill-awtorità 
kompetenti biex tieħu azzjoni.

Emenda 301
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jekk tkun ġiet innotifikata bi 
kwalunkwe irregolarità jew bi tnixxijiet 
skond l-Artikolu 16(1);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu evitati effetti negattivi fuq l-ambjent jew is-saħħa tal-bniedem, l-awtorità 
kompetenti għandha tkun tista' tirrevedi jew tirtira l-permessi għall-ħżin jekk tkun ġiet 
mgħarrfa dwar irregolaritajiet jew tnixxijiet.
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Emenda 302
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda ħtieġa jew ġustifikazzjoni għal reviżjoni regolari ta' permess għall-ħżin, fid-
dawl ta'  l-irtirar tal-permess għall-ħżin kull ħames snin indipendentement minn kwalunkwe 
kawża speċifika. Din ir-reviżjoni m'għandhiex issir ħlief għal kawżi jew raġunijiet speċifiċi.

Emenda 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni.
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Emenda 304
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni tal-permess għall-ħżin bi frekwenza żejda ta' kull ħames snin toħloq inċertezza 
żejda għall-operatur tal-kumpless tal-ħżin.

Emenda 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Sakemm jinħareġ permessgħall-ħżin  
ġdid jew is-sit tal-ħżin jingħalaq skond il-
punt (c) ta’ l-Artikolu 17(1), l-operatur 
eżistenti għandu jkompli jerfa' r-
responsabilità għas-sit tal-ħżin, inklużi l-
obbligi legali kollha marbutin magħha. 
Fejn l-opertur ma' jissodisfax l-obbligi 
tiegħu skond l-Artikolu 17(1)(c), l-
awtorità kompetenti għandha tieħu r-
responsabbiltà għas-sit tal-ħżin, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha. L-
awtorità kompetenti għandha tirkupra 
kwalunkwe spejjeż magħmula mingħand l-
operatur preċedenti. Fejn da ma jkunx 
possibbli, għandu jsir rikors għall-
garanzija finanzjarja skond l-Artikolu 
19(2).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni kif inhi tista' ssir lakuna u toħloq opportunitajiet ta' abbuż mhux 
mixtieqa, u b'hekk tippermetti lill-operaturi biex jevitaw ir-responsabilitajiet tagħhom 
b'nuqqas ta' attività, nuqqas ta' konformità mar-regoli u/jew falliment, u b'hekk jgħaddu l-
ispejjeż u l-obbligi b'mod relattivament irħis lill-awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 306
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Isservi biex tittrasferixxi r-responsabilità kemm jista' jkun fuq l-operatur u tnaqqas il-piż fuq 
l-awtoritajiet pubbliċi.
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Emenda 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tirkupra kwalunkwe spejjeż li wirtet mingħand l-operatur 
preċedenti. Naturalment, it-termini ta' rkupru bħal dan għandhom ikunu ddefiniti minn kull 
sistema legali nazzjonali. 

Emenda 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Wara li permess ikun ġie rtirat skond il-
paragrafu 3, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess għall-ħżin ġdid jew 
tagħlaq is-sit tal-ħżin skond il-punt (c) ta’ 
l-Artikolu 17(1). Sakemm ma jinħariġx 
permess għall-ħżin ġdid, l-awtorità 
kompetenti għandha tieħu r-responsabbiltà 
għall-ġestjoni u s-sikurezza immedjata 
tas-sit tal-ħżin, waqt li r-responsabilità 
globali tibqa' ta' l-operatur. L-awtorità 
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tirkupra kwalunkwe spejjeż magħmula 
mingħand l-operatur preċedenti. 

kompetenti għandu jkollha d-dritt li
tirkupra kwalunkwe spejjeż magħmula 
mingħand l-operatur preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-operatur jonqos milli jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-permess, huwa għandu jibqa' 
responsabbli. It-trasferiment ta' l-obbligi legali riżultanti lill-awtorità kompetenti jibgħat 
sinjal ħażin lill-operaturi potenzjali.

Emenda 309
Duarte Freitas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Esportazzjoni tas-CO2

1. Fejn is-CO2  jkun esportat mill-
Komunità għal pajjiż terz għall-iskop ta' 
ħżin ġeoloġiku, id-detentur tas-CO2 
għandu jippreżenta applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' l-esportazzjoni lill-
awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ta' 
l-oriġini.
2. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat 
Membru ta' l-oriġini għandha tinnotifika 
għall-kunsens lill-awtorità kompetenti tal-
pajjiż tad-destinazzjoni.
3. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat 
Membru ta' l-oriġini tista' tawtorizza l-
esportazzjoni biss jekk:
(a) ikun ingħata l-kunsens ta' l-awtorità 
kompetenti tal-pajjiż tad-destinazzjoni;
(b) ikun jista' jiġi żgurat li l-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2  fil-pajjiż tad-
destinazzjoni jsir b'konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva;
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(c) il-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ikun kopert 
b'sistema għall-iskambju ta' l-
emissjonijiet fil-pajjiż tad-destinazzjoni, li 
tkun marbuta ma' l-Iskema għall-
Iskambju ta' l-Emissjonijiet ta' l-UE 
stabbilita skond id-Direttiva 2003/87/KE.
4. L-esportazzjoni tas-CO2  m'għandhiex 
tkun awtorizzata mingħajr il-kunsens 
speċifiku tal-Kummissjoni.
5. L-awtorizazzjoni għall-esportazzjoni 
tista' tkopri diversi atti ta' trasport għal 
kwantità ta' CO2  stipulata 
preċedentement u għal perjodu ta' żmien 
mhux itwal minn sena, sakemm dawn 
isiru taħt l-istess kundizzjonijiet 
operazzjonali ta' ġbir, trasport u ħżin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din il-proposta huwa li tnaqqas il-piż burokratiku u tħaffef il-proċedura ta' 
awtorizazzjoni għall-esportazzjoni li tista' tkopri diversi atti ta' esportazzjoni. Limitu fuq il-
perjodu ta' l-awtorizzazjoni huwa impost, u dan jagħti l-possibilità ta' monitoraġġ regolari ta' 
l-operazzjonijiet u aġġornament regolari tal-kundizzjonijiet stipulati fl-awtorizzazzjoni għall-
esportazzjoni.

Emenda 310
Evangelia Tzampazi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tkun
tikkonsisti f'mhux inqas minn 99.9 % ta' 
dijossidu tal-karbonju. Għal dan il-għan, l-
ebda skart jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu 
miżjuda sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra 
jiġu mormija. Dan il-livell jista' jkun 
rivedut skond il-proċedura ta' reviżjoni li 
hemm dispożizzjoni għaliha fl-Artikolu 
36a fid-dawl ta' provi xjentifiċi futuri.
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għandhom ikunu anqas minn livelli li 
jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità tas-sit 
tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji għall-integrità ta' proġetti ta' ħżin fuq tul ta' żmien jistgħu jiżdiedu b'mod sinifikanti 
jekk kwantitajiet sostanzjali ta' impuritajiet ikunu maħżuna mas-CO2.  Impuritajiet bħas-SOx 
iżidu r-riskju ta' tnixxija u b'hekk jipperikolaw l-iskop primarju ddikjarat tas-CCS.  Barra 
minn hekk, l-impuritajiet fil-fluss tas-CO2 jista' jkollhom impatti prattiċi fuq it-trasport u l-
ħżin tas- CO2 , kif ukoll effetti potenzjali fuq is-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent.  Teknoloġiji 
stabbiliti, applikati qabel jew wara l-kombustjoni jistgħu jippurifikaw il-flussi tas-CO2 għal 
persentaġġ ikbar minn 99.9%, kif ikkonfermat mir-Rapport Speċjali ta' l- IPCC dwar is-CCS.

Emenda 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Nixxiegħa tas-CO2  għandha tikkonsisti 
minn ta' l-inqas 98% f’dijossidu tal-
karbonju u m'għandux ikun fiha sustanzi 
korrożivi bħal H2S u SO2.. Għal dan il-
għan, l-ebda skart jew ħaġa oħra ma jistgħu 
jiġu miżjuda sabiex dak l-iskart jew ħaġa 
oħra jiġu mormija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-flussi tas-CO2 għandhom ikunu puri kemm jista' jkun u m'għandux ikun fihom sustanzi 
korrożivi, minħabba li dawn iġibu magħhom riskji akbar, kemm waqt it-trasport u kemm waqt 
il-ħżin. 

Emenda 312
Chris Davies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
kważi kompletament, u fit-territorju ta' l-
Unjoni Ewropea f'mhux inqas minn 90%,
f’dijossidu tal-karbonju. Għal dan il-għan, 
l-ebda skart jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu 
miżjuda sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra 
jiġu mormija. Madankollu, nixxiegħa tas-
CO2 jista’ jkun fiha sustanzi assoċjati 
inċidentali mis-sors, mill-ġbir jew mill-
proċess ta’ l-injezzjoni, u  elementi ta' 
traċċa jistgħu jiżdiedu biex jgħinu fil-
monitoraġġ u fl-ivverifikar tal-
migrazzjoni tas-CO2 . Il-
konċentrazzjonijiet ta’ dawk is-sustanzi 
għandhom ikunu anqas minn livelli li 
jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità tas-sit 
tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju għall-ambjent jew 
jiksru r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention.  The word 'overwhelmingly'  is retained but a stricter definition inserted 
to apply solely within the EU.  A higher figure than 90% would prevent the development of 
some of the most promising oxy-combustion technologies.  It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless.
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The word 'significant' is unacceptable.  A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated.

Emenda 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
f'mhux inqas minn 90% ta' dijossidu tal-
karbonju. Għal dan il-għan, l-ebda skart 
jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu miżjuda 
sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra jiġu 
mormija. Madankollu, nixxiegħa tas-CO2
jista’ jkun fiha sustanzi assoċjati inċidentali 
mis-sors, mill-ġbir jew mill-proċess ta’ l-
injezzjoni. Il-konċentrazzjonijiet ta’ dawk 
is-sustanzi għandhom ikunu anqas minn 
livelli li jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità 
tas-sit tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health.

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.
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Emenda 314
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Nixxiegħa tas-CO2 tista' tkun aċċettata 
biss jekk dawn ir-rekwiżiti jkunu 
ssodisfati:  l-ebda skart jew ħaġa oħra ma 
jistgħu jiġu miżjuda sabiex dak l-iskart jew 
ħaġa oħra jiġu mormija; madankollu, 
nixxiegħa tas-CO2 jista’ jkun fiha sustanzi 
assoċjati inċidentali mis-sors, mill-ġbir jew 
mill-proċess ta’ l-injezzjoni. Il-
konċentrazzjonijiet ta’ dawk is-sustanzi 
għandhom ikunu anqas minn livelli li 
jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità tas-sit 
tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli. Il-
livelli ta' konċentrazzjoni massima li 
jistgħu jkunu permessi għandhom ikunu 
ddeterminati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 28(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ġenerali ħafna u d-dikjarazzjoni li n-nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 'kważi 
kompletament f’dijossidu tal-karbonju' m'humiex biżżejjed biex jiżguraw l-indafa tan-
nixxiegħa tas-CO2 . Il-konċentrazzjoni massima ta' sustanzi li jniġġsu għandha tkun 
iddeterminata skond il-proċedura ta' kumitoloġija. 
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Emenda 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

trasport minħabba raġunijiet ta' 
sikurezza. Il-konċentrazzjonijiet ta’ dawk 
is-sustanzi għandhom ikunu anqas minn 
livelli li jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità 
tas-sit tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija meħtieġa biex ikun ikkompletat il-kunċett..

Emenda 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Nixxiegħa tas-CO2 għandha tikkonsisti 
f'mhux inqas minn 90% ta' dijossidu tal-
karbonju. Għal dan il-għan, l-ebda skart 
jew ħaġa oħra ma jistgħu jiġu miżjuda 
sabiex dak l-iskart jew ħaġa oħra jiġu 
mormija. Madankollu, nixxiegħa tas-CO2 
jista’ jkun fiha sustanzi assoċjati inċidentali 
mis-sors, mill-ġbir jew mill-proċess ta’ l-
injezzjoni. Il-konċentrazzjonijiet ta’ dawk 
is-sustanzi għandhom ikunu anqas minn 
livelli li jaffetwaw b’mod ħażin l-integrità 
tas-sit tal-ħżin u l-infrastruttura tat-trasport 
rilevanti u jpoġġu riskju sinifikanti għall-
ambjent jew jiksru r-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
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characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health.
Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Emenda 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operatur iwettaq monitoraġġ tal-faċilitajiet 
ta’ injezzjoni, tal-kumpless tal-ħżin (inkluż 
fejn possibbli tal-formazzjoni tas-CO2), u 
fejn xieraq ta’ l-ambjent tal-madwar għall-
iskop ta’:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operatur iwettaq monitoraġġ tal-faċilitajiet 
ta’ injezzjoni, tal-kumpless tal-ħżin b'mod 
partikulari tal-formazzjoni tas-CO2, u fejn 
xieraq ta’ l-ambjent ta' madwaru għall-
iskop ta’:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħidma importanti marbuta mas-sikurezza fil-kumpless tal-ħżin huwa l-monitoraġġ tal-
pożizzjoni u l-movimenti tas-CO2 injettat.

Emenda 319
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operatur iwettaq monitoraġġ tal-faċilitajiet 
ta’ injezzjoni, tal-kumpless tal-ħżin (inkluż 
fejn possibbli tal-formazzjoni tas-CO2), u 
fejn xieraq ta’ l-ambjent tal-madwar għall-
iskop ta’:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operatur iwettaq monitoraġġ immedjat tal-
faċilitajiet ta’ injezzjoni, tal-kumpless tal-
ħżin (inkluż fejn possibbli tal-formazzjoni 
tas-CO2), u ta’ l-ambjent tal-madwar għall-
iskop ta’: 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ immedjat huwa meħtieġ biex jippermetti lill-awtorità kompetenti biex tiżgura li 
l-operatur qed jikkonforma mar-rekwiżit tad-Direttiva.

Emenda 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbil bejn l-imġiba attwali u dik 
immuddellata tas-CO2 fis-sit tal-ħżin;

(a) tqabbil bejn l-imġiba attwali u dik 
immuddellata tas-CO2 u ta' l-ilma ta' 
formazzjoni fis-sit tal-ħżin;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Flimien ma' l-imġiba tas-, kwalunkwe bida fl-ilma ta' formazzjoni għandha tkun 
immonitorata, anke sabiex ikunu osservati l-effetti ta' spustjament, jekk ikun hemm.

Emenda 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-identifikar ta’ tnixxija tas-CO2; (c) l-identifikar ta’ tnixxija tas-CO2 u ta' 
kwalunkwe sustanzi mmobilizzati 
minnha; 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-kxif ta' sustanzi mmobilizzati f’qiegħ il-baħar minn tnixxijiet ta' CO2 hija waħda mill-
obbligi ta' monitoraġġ u superviżjoni skond l-Anness 4 tal-Protokoll għall-Konvenzjoni fuq il-
Prevenzjoni mit-Tniġġis tal-Baħar mir-Rimi ta’ Skart u Materja Oħra (Protokoll ta’ Londra).
Ladarba d-Direttiva se tapplika wkoll f'zoni koperti mill-Protokoll ta' Londra, il-liġi 
internazzjonali tirrikjedi l-estensjoni ta' l-obbligu ta' monitoraġġ biex ikunu koperti tali 
sustanzi.

Emenda 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-identifikar ta’ effetti ta’ ħsara 
sinifikanti għall-ambjent tal-madwar, 
għall-popolazzjonijiet tal-bnedmin, jew 
għall-utenti tal-biosfera tal-madwar;

(d) l-identifikar ta’ effetti ta’ ħsara għall-
ambjent tal-madwar, ladarba l-ilma huwa 
parti miċ-ċiklu idroloġiku, għall-
popolazzjonijiet tal-bnedmin, jew għall-
utenti tal-biosfera tal-madwar;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test eżistenti tal-punt (d) huwa ġenerali wisq. It-test il-ġdid huwa aktar preċiż u jinkludi l-
ilma li jagħmel parti miċ-ċiklu idroloġiku fl-ambitu ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva.

Emenda 323
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-identifikar ta’ effetti ta’ ħsara 
sinifikanti għall-ambjent tal-madwar, 
għall-popolazzjonijiet tal-bnedmin, jew 
għall-utenti tal-biosfera tal-madwar;

(d) l-identifikar ta’ effetti ta’ ħsara 
sinifikanti għall-ambjent tal-madwar, 
għall-popolazzjonijiet lokali, jew għall-
utenti tal-parti esterna tal-kumpless tal-
ħżin u tal-biosfera tal-madwar u tal-parti 
ta' taħt l-art tal-ġeosfera tiegħu;
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni aktar preċiża ta' l-ambjent tal-madwar hija meħtieġa.

Emenda 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-valutazzjoni dwar jekk is-CO2
maħżun huwiex se jkun kompletament 
miġbur għall-futur indefinit.

(f) l-aġġornament ta' l-evalwazzjoni dwar 
is-sikurezza u l-integrità tas-sit tal-ħżin 
għal żmien qasir u fit-tul ibbażata fuq 
kriterji ta' evalwazzjoni kwantitattivi 
għandha tkun iddeterminata fil-linji 
gwida msemmija fl-Artikolu 4(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost mill-Kummissjoni huwa ambigwi wisq. Kriterji ta' evalwazzjoni kwantitattivi 
speċifiċi huma meħtieġa.

Emenda 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Għandhom jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex ikun evitat li l-ħżin tas-CO2 jagħmel ħsara 
lill-ambjent tal-baħar.

Emenda 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq 
pjan ta’ monitoraġġ iddisinjat mill-operatur 
skond ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, 
sottomess lill- u approvat mill-awtorità 
kompetenti skond l-Artikoli 7(5) u 9(5). Il-
pjan għandu jiġi aġġornat skond ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II u f’kull każ 
kull ħames snin biex iqis żviluppi tekniċi. 
Pjanijiet aġġornati għandhom jiġu 
sottomessi mill-ġdid għall-approvazzjoni 
lill-awtorità kompetenti.

2. Il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq 
pjan ta’ monitoraġġ iddisinjat mill-operatur 
skond ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, 
sottomess lill- u approvat mill-awtorità 
kompetenti skond l-Artikoli 7(5) u 9(5).
Dan ta' l-aħħħar għandu wkoll iwettaq il-
validazzjoni u l-verifika. Il-pjan għandu 
jiġi aġġornat skond ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness II u f’kull każ kull ħames snin biex 
iqis żviluppi tekniċi. Pjanijiet aġġornati 
għandhom jiġu sottomessi mill-ġdid għall-
approvazzjoni lill-awtorità kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ għandu jkun akkumpanjat minn proċedura ta' validazzjoni u verifika, sabiex 
ikun żgurat li l-ħżin sar b'mod sikur.
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Emenda 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 14 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bi frekwenza li għandha tiġi ddeterminata 
mill-awtorità kompetenti, u fi kwalunkwe 
każ mill-inqas darba f’sena, l-operatur 
għandu jissottometti lill-awtorità 
kompetenti:

Bi frekwenza li għandha tiġi ddeterminata 
mill-awtorità kompetenti, u fi kwalunkwe 
każ mill-inqas darba f’sena, l-operatur 
għandu jissottometti lill-awtorità 
kompetenti, f'format ta' rappurtar 
armonizzat sabiex tkun żgurata l-
konsistenza u t-trasparenza ta' l-
informazzjoni rrapurtata:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Format ta' rappurtar komuni huwa meħtieġ sabiex tkun żgurata l-konsistenza u t-trasparenza.

Emenda 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ispezzjonijiet ta’ rutina għandhom 
jitwettqu mill-inqas kull sena. Għandhom 
jeżaminaw il-faċilitajiet ta’ injezzjoni u ta’ 
monitoraġġ rilevanti kif ukoll il-firxa sħiħa 
ta’ l-effetti ambjentali rilevanti mill-
kumpless tal-ħżin.

3. L-ispezzjonijiet ta’ rutina għandhom 
jitwettqu kull sena fl-ewwel għaxar snin 
wara li tkun bdiet l-injezzjoni u mbagħad 
kull meta l-awtorità kompetenti jidhrilha 
li jkun meħtieġ. Għandhom jeżaminaw il-
faċilitajiet ta’ injezzjoni u ta’ monitoraġġ 
rilevanti kif ukoll il-firxa sħiħa ta’ l-effetti 
ambjentali rilevanti mill-kumpless tal-ħżin.

Or. en
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Emenda 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet li jista' jkollhom impatt negattiv 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent, 
kif definit mill-kriterji li għandhom ikunu 
ddeterminati mil-linji gwida msemmija fl-
Artikolu 4(3), l-operatur jinnotifika 
immedjatament lill-awtorità kompetenti u 
jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kriterji u linji gwida ta' referenza konkreti u li jistgħu jitqiesu huma meħtieġa.

Emenda 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni li torbot f’livell Komunitarju hija meħtieġa biex tkun żgurata l-konformità fl-
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implimentazzjoni tar-rekwiżiti. Iċ-ċittadini għandu jkollhom aċċess sħiħ għal din l-
informazzjoni.

Emenda 331
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti tista’ f’kull ħin 
titlob lill-operatur biex jieħu miżuri 
korrettivi addizzjonali jew differenti minn 
dawk stabbiliti fil-pjan ta’ miżuri 
korrettivi. Tista’ wkoll f’kull ħin tieħu 
miżuri korrettivi hija nnifisha u għandha 
mbagħad tirkupra l-ispejjeż mingħand l-
operatur.

3. L-awtorità kompetenti tista’ f’kull ħin 
tirrikjedi lill-operatur biex jieħu miżuri 
korrettivi addizzjonali jew differenti minn 
dawk stabbiliti fil-pjan ta’ miżuri 
korrettivi. Tista’ wkoll f’kull ħin tieħu 
miżuri korrettivi hija nnifisha u għandha 
mbagħad tirkupra l-ispejjeż mingħand l-
operatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm differenza sinifikattiva bejn titlob u tirrikjedi. Il-kelma 'tirrikjedi' se ssaħħaħ l-inġiba 
ta' l-awtorità kompetenti.

Emenda 332
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Komunità, sakemm ir-responsabbiltà 
għall-kumpless tal-ħżin tiġi ttrasferita lill-
awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru
skond l-Artikolu 18(1) sa (4). L-operatur 
għandu wkoll ikun responsabbli, qabel dan
it-trasferiment għall-issiġillar u s-
sikurezza  tas-sit tal-ħżin u t-tneħħija tal-
faċilitajiet kollha.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ladarba dawn jingħalqu, ir-responsabilità għas-siti tal-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 għandha tkun 
ta' l-awtorità lokali (nazzjonali), skond il-liġi Komunitarja u l-liġi ta' l-Istat Membru 
rilevanti.

Emenda 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond 
paragrafu 1 punti (a) jew (b), l-operatur 
jibqa’ responsabbli għall-manutenzjoni, 
għall-monitoraġġ, għall-kontroll, għar-
rappurtar, u għall-miżuri korrettivi skond 
ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva, kif 
ukoll għall-obbligazzjonijiet kollha 
riżultanti taħt dispożizzjonijiet rilevanti 
oħra tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, 
sakemm ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin 
tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti 
skond l-Artikolu 18(1) sa (4). L-operatur 
għandu wkoll ikun responsabbli għall-
issiġillar tas-sit tal-ħżin u t-tneħħija tal-
faċilitajiet ta’ injezzjoni. L-operatur 
għandu jibqa' responsabbli għall-inqas 
għal 100 sena wara l-għeluq tas-sit.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skond il-ġeologi, xorta jistgħu jinqalgħu l-problemi aktar minn 100 sena wara li jingħalaq is-
sit tal-ħżin.

Emenda 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond 
paragrafu 1 punti (a) jew (b), l-operatur 
jibqa’ responsabbli għall-manutenzjoni, 
għall-monitoraġġ, għall-kontroll, għar-
rappurtar, u għall-miżuri korrettivi skond 
ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva, kif 
ukoll għall-obbligazzjonijiet kollha 
riżultanti taħt dispożizzjonijiet rilevanti 
oħra tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, 
sakemm ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin 
tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti 
skond l-Artikolu 18(1) sa (4). L-għeluq ma 
jkunx komplet sakemm l-operatur ma 
jkunx issiġilla s-sit tal-ħżin u neħħa l-
faċilitajiet ta’ injezzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex min-naħa tippermetti l-applikazzjoni ta' l-Art. 18(1), u 
min-naħa l-oħra tevita li r-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin magħluq tingħadda lill-awtorità 
kompetenti qabel is-sit tal-ħżin ikun ġie ssiġillat għal kollox u l -faċilitajiet ta’ injezzjoni 
mneħħija skond l-Artikolu 18(1).
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Emenda 335
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond 
paragrafu 1 punt (c), l-awtorità kompetenti 
ta' l-Istat Membru għandha tibqa’ 
responsabbli għall-manutenzjoni, għall-
monitoraġġ u għall-kontroll, kif ukoll 
għar-rappurtar u għall-miżuri korrettivi 
skond ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-
Direttiva.  Din għandha tkun responsabbli 
wkoll għall-obbligazzjonijiet kollha 
riżultanti taħt dispożizzjonijiet rilevanti 
oħra tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità u 
nazzjonali, inkluż il-monitoraġġ tal-
proċess fuq perjodu ta' żmien twil tan-
newtralizzazzjoni kimika tas-CO2  fi 
strutturi ġeoloġiċi. Ir-rekwiżiti ta’ wara l-
għeluq skond din id-Direttiva għandhom 
jiġu ssodisfati fuq il-bażi tal-pjan 
provviżorju ta’ wara l-għeluq sottomess 
lill- u approvat mill-awtorità kompetenti ta' 
l-Istat Membru skond l-Artikoli 7(7) u 
9(7), li għandu jkun aġġornat kif meħtieġ.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa informazzjoni dwar il-proċess tan-newtralizzazzjoni kimika tas-CO2  meta 
wieħed iqis l-interessi marbuta ma' l-isfruttament ta' zoni indikati bħala siti tal-ħżin. 

Emenda 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

paragrafu 1 punt (c), l-awtorità kompetenti 
għandha tibqa’ responsabbli għall-
manutenzjoni, għall-monitoraġġ, għall-
kontroll, u għall-miżuri korrettivi skond ir-
rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva u 
dispożizzjonijiet rilevanti oħra tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità, waqt li r-
responsabilità globali tibqa' ta' l-operatur.
Ir-rekwiżiti ta’ wara l-għeluq skond din id-
Direttiva għandhom jiġu ssodisfati fuq il-
bażi tal-pjan provviżorju ta’ wara l-għeluq 
sottomess lill- u approvat mill-awtorità 
kompetenti skond l-Artikoli 7(7) u 9(7), li 
għandu jkun aġġornat kif meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment ta' l-obbligi legali riżultanti lill-awtorità kompetenti jibgħat sinjal ħażin lill-
operaturi potenzjali. Dispożizzjonijiet oħra tal-leġislazzjoni Komunitarja, b'mod partikulari 
dawk fid-Direttiva 2004/35/KE, għandhom japplikaw sabiex tinħoloq sistema ta' 
responsabilità eqreb għall-prinċipju ta' min iniġġes iħallas.

Emenda 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

kompetenti skond l-Artikoli 7(7) u 9(7), li 
għandu jkun aġġornat kif meħtieġ. Fejn l-
awtorità kompetenti tieħu dawn il-miżuri 
hi stess, din għandha titlob lura l-ispejjeż 
mingħand l-operatur. Fejn da ma jkunx 
fattibblii, għandu jsir rikors għall-
garanzija finanzjarja skond l-Artikolu 
19(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Under paragraph 4, in the case of early withdrawal of a storage permit (for significant 
irregularities or unreliability of the operator), the duty of aftercare would pass to the 
competent authority. Where a site is closed under the regular procedure, the operator 
remains responsible for it (Article 17(2)). It is therefore necessary that, in the event of closure 
for non-compliance with obligations, the operator should also remain liable and that the 
authority should have recourse to legal remedies against it (as in the case of Art. 16) or that 
the financial security should be used for this purpose.

Emenda 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operatur ikopri l-ispejjeż jekk eventwalment issir il-ħsara wara l-għeluq tas-sit.
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