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Emenda 581
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b imħassar

Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji 
intensivi fl-enerġija f'każ ta' rilaxx tal-
karbonju potenzjali
Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li 
huma intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li 
jkunu ġew determinati li huma esposti 
għal riskji sinifikanti ta' rilaxx tal-
karbonju. Dan għandu jkun akkumpanjat 
minn kwalunkwe proposta xierqa, li 
jistgħu jinkludu:
L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-
setturi jew sotto setturi taħt l-
Artikolu 10a; 
L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.
Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 



PE409.659v01-00 4/93 AM\734914MT.doc

MT

suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ġiet solvuta permezz tal-introduzzjoni tal-mudell tal-punti ta' riferiment. Meta 
titqies iż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-enerġija, il-punti ta' riferiment jippromwovu wkoll l-
investiment f'teknoloġiji iktar effiċjenti, li jikkostitwixxu vantaġġ kompetittiv.

Emenda 582
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b imħassar

Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji 
intensivi fl-enerġija f'każ ta' rilaxx tal-
karbonju potenzjali
Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li 
huma intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li 
jkunu ġew determinati li huma esposti 
għal riskji sinifikanti ta' rilaxx tal-
karbonju. Dan għandu jkun akkumpanjat 
minn kwalunkwe proposta xierqa, li 
jistgħu jinkludu:
L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-
setturi jew sotto setturi taħt l-
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Artikolu 10a;
L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.
Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 10a huwa dispożizzjoni għall-prevenzjoni tar-rilokazzjoni tal-karbonju f'setturi 
esposti meta ma jkun intlaħaq l-ebda ftehim internazzjonali.

Emenda 583
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji 
intensivi fl-enerġija f'każ ta' rilaxx tal-
karbonju potenzjali

Miżuri li jappoġġjaw negozji intensivi fl-
enerġija

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li 
huma intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li 

L-operaturi ta' stallazzjonijiet intensivi fl-
enerġija kif deskritti fl-Artikolu 3(v) 
għandhom jirċievu allokazzjoni ta' kwoti 
mingħajr ħlas fuq bażi tal-ammont ta' 
CO2 emess fil-produzzjoni tal-elettriku li 
huma jikkunsmaw. Din l-allokazzjoni 
għandha tkun determinata fuq bażi ta' 
punti ta' riferiment.
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jkunu ġew determinati li huma esposti 
għal riskji sinifikanti ta' rilaxx tal-
karbonju. Dan għandu jkun akkumpanjat 
minn kwalunkwe proposta xierqa, li 
jistgħu jinkludu:
L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-
setturi jew sotto setturi taħt l-
Artikolu 10a;
L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.
Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tal-elettriku jgħaddu l-ispejjeż kollha dovuti għall-irkant tal-produzzjoni tal-
elettriku propost fi prezzijiet ogħla tal-elettriku. Il-piż għandu għalhekk, fl-aħħarnett, jaqa' 
fuq il-konsumatur tal-elettriku. Dan ifisser piż addizzjonali sinifikanti fuq l-istallazzjonijiet 
industrijali li jikkunsmaw l-elettriku, partikolarment għall-istallazzjonijiet tal-industriji 
intensivi fl-enerġija, peress li dan jipperikola l-kompetittività internazzjonali tagħhom.

Emenda 584
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji 
intensivi fl-enerġija f'każ ta' rilaxx tal-
karbonju potenzjali

Rekwiżit għall-importaturi li jċedu l-kwoti 

1. Mill-1 ta' Jannar 2013, l-importaturi 
ta' prodotti determinati skont il-
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kundizzjonijiet imniżżla fil-paragrafu 2 
hawn taħt u li għalihom ġiet stabbilita 
metodoloġija skont il-kundizzjonijiet 
imniżżla fil-paragrafu 3 għandhom, 
rispettivament, ikunu rikjesti li jċedu l-
kwoti jew inkella jirċievu kwoti mingħajr 
ħlas skont il-proċeduri mniżżla fil-
paragrafu 3.
2. Il-prodotti li jikkawżaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 huma 
dawk li jippreżentaw riskju ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju u li jkunu ġejjin minn pajjiżi 
li, fil-każ tal-pajjiżi żviluppati, ma jkunux 
ħadu impenji paragunabbli għal dawk tal-
Unjoni Ewropea f'termini ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra u, fil-każ 
tal-pajjiżi emerġenti, li ma jkunux 
stabbilixxew azzjonijiet ġodda adegwati li 
jkunu jistgħu jitkejlu, jiġu komunikati u 
verifikati. Fid-dawl tar-riżultat tan-
negozjati internazzjonali, il-Kummissjoni, 
billi taġixxi skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(2), għandha tistabbilixxi, 
sat-30 ta' Ġunju 2010, lista tal-pajjiżi ta' 
oriġini effettwati minn dawn id-
dispożizzjonijiet. 
Ukoll fil-kuntest tal-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(2), il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi lista ta' setturi u 
prodotti li għalihom għandu japplika dan 
l-Artikolu, skont ir-riskju ta' rilokazzjoni 
tal-enerġija li huma jippreżentaw, fuq 
bażi tas-setturi msemmija fl-Artikolu 
10a(8) u l-kriterji li ġejjin:
a) l-impatt tas-sistema għall-iskambju tal-
emissjonijiet, f'termini ta' spejjeż 
marġinali (inkluż permezz ta' spiża ta' 
opportunitajiet) f'każ ta' allokazzjoni 
mingħajr ħlas jew spiża medja f'każ ta' 
irkant, fuq l-ispejjeż tal-produzzjoni;
b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli tal-
emissjonijiet pereżempju permezz tal-użu 
tal-iktar teknoloġiji effiċjenti;
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c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku u l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali; 
d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati;
e) tibdil prevedibbli fit-talba dinjija u 
reġjonali għal kull settur;
f) l-ispiża tat-trasport tal-prodotti għas-
settur; 
g) l-ispiża tal-investiment fil-kostruzzjoni 
ta' unità ġdida ta'  produzzjoni għas-
settur ikkonċernat.
Id-dispożizzjonijiet imniżżla fl-ewwel 
paragrafu m'għandhomx japplikaw għall-
importazzjonijiet tal-prodotti 
manifatturati f'pajjiżi jew reġjuni 
marbuta mas-sistema għall-iskambju tal-
emissjonijiet tal-UE taħt id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25 ta' din id-
Direttiva.
3. Il-kwantità ta' kwoti li l-importaturi se 
jintalbu jċedu għandha tkun ekwivalenti 
għad-differenza bejn:
- minn banda, l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra medji għal kull tunnellata prodotta 
li tirriżulta mill-produzzjoni madwar il-
Komunità tal-prodotti kkonċernati, 
multiplikati bit-tunnaġġ tal-prodotti 
importati. F'din it-tieni kalkulazzjoni, l-
emissjoni medja tista' tiġi sostitwita 
b'fattur ta' emissjonijiet iktar favorevoli 
jekk l-importatur ikun jista' jagħti prova, 
fuq il-bażi ta' verifika mwettqa minn 
entità ta' verifika akkreditata mill-Unjoni 
Ewropea, li l-proċess tal-produzzjoni 
għall-prodotti tiegħu jipproduċi inqas 
emissjonijiet mill-medja Ewropea;
- u mill-banda l-oħra, il-kwantità medja 
ta' kwoti mingħajr ħlas għall-produzzjoni 
ta' dawk il-prodotti madwar il-Komunità. 
Id-differenza bejn l-ewwel u t-tieni riżultat 
għandha tiddetermina, jekk tkun pożittiva, 
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il-kwantità ta' kwoti li l-importaturi huma 
mitluba jċedu jew, jekk tkun negattiva, il-
kwantità li huma jistgħu jirċievu 
mingħajr ħlas.
Biex tiġi determinata l-kwantità medja ta' 
gassijiet serra li tirriżulta mill-produzzjoni 
madwar il-Komunità ta' diversi prodotti 
jew kategoriji ta' prodotti, il-Kummissjoni, 
billi taġixxi skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(2), għandha tqis l-
emissjonijiet irrappurtati, verifikati skont 
il-kundizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 14.
4. Biex jiġi faċilitat it-twaqqif ta' metodu 
għall-kalkulazzjoni ta' kemm kwoti 
għandhom jiġu ċeduti fuq l-
importazzjonijiet skont il-paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista' titlob li l-operaturi 
jirrappurtaw dwar il-manifattura tal-
prodotti kkonċernati, u tirrikjedi verifika 
indipendenti ta' dan ir-rappurtaġġ skont 
il-linji gwida adottati bi qbil mal-Artikoli 
14 u 15. Dawn ir-rekwiżiti jistgħu 
jinkludu r-rappurtaġġ dwar il-livelli ta' 
emissjonijiet koperti mis-sistema għall-
iskambju tal-emissjonijiet li huma 
assoċjati mal-manifattura ta' kull prodott 
jew kategorija ta' prodotti.
5. Regolament adottat skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 23(2) għandu 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet biex jiġu 
ċeduti jew allokati mingħajr ħlas il-kwoti 
lill-importaturi. Dan ir-regolament 
għandu wkoll jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li taħthom l-importaturi li 
għalihom japplika dan l-Artikolu 
għandhom jiddikjaraw iċ-ċediment 
neċessarju tal-kwoti fir-rigward tal-
kwantità ta' prodotti importati.
6. Il-kwantità totali ta' kwoti li l-Istati 
Membri jistgħu jagħmlu irkant tagħhom 
skont l-Artikolu 10 għandha tiżdied bil-
kwantità ta' kwoti ċeduti mill-importaturi 
sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti kollha 
msemmija fl-ewwel paragrafu, u mnaqqsa 
bil-kwantità ta' kwoti riċevuti mill-
importaturi skont l-istess paragrafu. 
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Dawn il-varjazzjonijiet għandhom 
jinqasmu fost l-Istati Membri skont ir-
regoli mniżżla fl-Artikolu 10(2).
7. Id-dħul addizzjonali mill-irkant dovut 
għar-rekwiżit li l-importaturi jċedu l-kwoti 
għandu jinqasam fost l-Istati Membri 
skont il-proċeduri msemmija fil-paragrafu 
6. L-Istati Membri għandhom iħallsu 50% 
ta' dak id-dħul addizzjonali għall-fond ta' 
adattament għall-bidla fil-klima.
8. Sabiex jissodisfaw ir-rekwiżit ta' 
ċediment tagħhom taħt l-ewwel 
paragrafu, l-importaturi jistgħu jużaw 
kwoti, ERUs u CERs sal-perċentwali 
użata mill-operaturi matul is-sena 
preċedenti, jew kwoti mis-sistema għall-
iskambju tal-emissjonijiet ta' pajjiż terz li 
huwa rikonoxxut bħala li għandu livell ta' 
restrizzjoni ekwivalenti għas-sistema tal-
Komunità.

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

9. Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, b'mod 
partikolari għall-aġġustament tal-
proporzjon tal-kwoti riċevuti mingħajr ħlas 
minn dawk is-setturi jew sotto setturi taħt l-
Artikolu 10a.

L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

Ir-rapport għandu wkoll jiddeskrivi l-
progress tal-miżuri implimentattivi għat-
twaqqif ta' mekkaniżmu ta' aġġustament 
tal-fruntieri hekk kif previst fil-paragrafi 
1 sa 8.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
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adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar.

adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex il-protagonisti ekonomiċi jingħataw xi ftit ċertezza għall-perjodu post-Kyoto, jeħtieġ li 
jiġu definiti issa stess l-arranġamenti għat-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
fruntieri li, billi jinkludi lill-importaturi tal-UE ta' prodotti minn pajjiżi li mhumiex parti minn 
ftehim internazzjonali, jqiegħed lil dawk l-importaturi fuq l-istess livell tal-operaturi tal-UE.

Emenda 585
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-1 ta' Jannar 2013, l-importaturi u 
l-esportaturi ta' prodotti determinati skont 
il-kundizzjonijiet imniżżla fil-paragrafu 2, 
u li għalihom ġiet stabbilita metodoloġija 
skont il-kundizzjonijiet imniżżla fil-
paragrafu 3 għandhom, rispettivament, 
ikunu rikjesti li jċedu l-kwoti jew inkella li 
jirċievu kwoti mingħajr ħlas skont il-
proċeduri mniżżla fil-paragrafu 3.
Il-prodotti li għalihom japplika l-
paragrafu 1 huma dawk li jippreżentaw 
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju u li 
jkunu ġejjin minn pajjiżi li, fil-każ tal-
pajjiżi żviluppati, ma jkunux ħadu impenji 
paragunabbli għal dawk tal-Unjoni 
Ewropea f'termini ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra u, fil-każ 
tal-pajjiżi l-iktar avvanzati 
ekonomikament li qed jiżviluppaw, li ma 
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jkunux stabbilixxew azzjonijiet ġodda 
adegwati li jkunu jistgħu jitkejlu, jiġu 
komunikati u verifikati, skont il-metodi 
rikonoxxuti internazzjonalment.
2. Fid-dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali, il-Kummissjoni, billi 
taġixxi skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 23(2), għandha tistabbilixxi, sat-
30 ta' Ġunju 2010, lista tal-pajjiżi ta' 
oriġini msemmija fl-ewwel paragrafu. 
Ukoll fil-kuntest tal-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(2), il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi lista ta' setturi u 
sottosetturi, minn dawk imsemmija fl-
Anness I, u ta' prodotti, li għalihom 
għandu japplika dan l-Artikolu, billi jiġu 
evalwati r-riskji ta' rilokazzjoni tal-
karbonju fuq bażi tas-setturi msemmija fl-
Artikolu 10a(8).
L-ewwel paragrafu m'għandux japplika 
għall-importazzjonijiet tal-prodotti 
manifatturati f'pajjiżi jew reġjuni 
marbuta mas-sistema għall-iskambju tal-
emissjonijiet tal-UE taħt id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25 ta' din id-
Direttiva.
3. Il-kwantità ta' kwoti li l-importaturi se 
jintalbu jċedu għandha tkun ekwivalenti 
għad-differenza bejn: 
- minn banda, l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra medji għal kull tunnellata prodotta 
li tirriżulta mill-produzzjoni madwar il-
Komunità tal-prodotti kkonċernati, 
multiplikati bit-tunnaġġ tal-prodotti 
importati. F'din it-tieni kalkulazzjoni, l-
emissjoni medja tista' tiġi sostitwita 
b'fattur ta' emissjonijiet iktar favorevoli 
jekk l-importatur ikun jista' jagħti prova, 
fuq il-bażi tal-verifika mwettqa minn 
entità ta' verifika akkreditata mill-Unjoni 
Ewropea, li l-proċess tal-produzzjoni 
għall-prodotti tiegħu jipproduċi inqas 
emissjonijiet mill-medja Ewropea;
- u mill-banda l-oħra, il-kwantità medja 
ta' kwoti mingħajr ħlas għall-produzzjoni 
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ta' dawk il-prodotti madwar il-Komunità.
Id-differenza bejn l-ewwel u t-tieni riżultat 
għandha tiddetermina, jekk tkun pożittiva, 
il-kwantità ta' kwoti li l-importaturi huma 
mitluba jċedu jew, jekk tkun negattiva, il-
kwantità li huma jistgħu jirċievu 
mingħajr ħlas.
Biex tiġi determinata l-kwantità medja ta' 
gassijiet serra li tirriżulta mill-produzzjoni 
madwar il-Komunità ta' diversi prodotti 
jew kategoriji ta' prodotti, il-Kummissjoni, 
billi taġixxi skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(2), għandha tqis l-
emissjonijiet irrappurtati, verifikati skont 
il-kundizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 14.
4. Biex jiġi faċilitat it-twaqqif ta' metodu 
għall-kalkulazzjoni ta' kemm kwoti 
għandhom jiġu ċeduti fuq l-
importazzjonijiet skont il-paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista' titlob li l-operaturi 
jirrappurtaw dwar il-manifattura tal-
prodotti kkonċernati, u tirrikjedi verifika 
indipendenti ta' dan ir-rappurtaġġ skont 
il-linji gwida adottati bi qbil mal-Artikoli 
14 u 15. Dawn ir-rekwiżiti jistgħu 
jinkludu r-rappurtaġġ dwar il-livelli ta' 
emissjonijiet koperti mis-sistema għall-
iskambju tal-emissjonijiet li huma 
assoċjati mal-manifattura ta' kull prodott 
jew kategorija ta' prodotti.
5. Regolament adottat skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 23(2) għandu 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet biex jiġu 
ċeduti jew allokati mingħajr ħlas il-kwoti 
lill-importaturi. Dan ir-regolament 
għandu wkoll jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li taħthom l-importaturi li 
għalihom japplika dan l-Artikolu 
għandhom jiddikjaraw iċ-ċediment 
neċessarju tal-kwoti fir-rigward tal-
kwantità ta' prodotti importati.
6. Il-kwantità totali ta' kwoti li l-Istati 
Membri jistgħu jagħmlu rkant tagħhom 
skont l-Artikolu 10 għandha tiżdied bil-
kwantità ta' kwoti ċeduti mill-importaturi 
sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti kollha 
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msemmija fl-ewwel paragrafu, u mnaqqsa 
bil-kwantità ta' kwoti rċevuti mill-
importaturi skont l-istess paragrafu.
7. Id-dħul addizzjonali mill-irkant dovut 
għar-rekwiżit li l-importaturi jċedu kwoti 
għandu jmur f'Fond tal-Unjoni Ewropea 
għar-riċerka u l-iżvilupp tal-enerġija u 
għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima.
8. Sabiex jissodisfaw ir-rekwiżit ta' 
ċediment tagħhom taħt l-ewwel 
paragrafu, l-importaturi jistgħu jużaw 
kwoti, ERUs u CERs sal-perċentwali 
użata mill-operaturi matul is-sena 
preċedenti, jew kwoti mis-sistema għall-
iskambju tal-emissjonijiet ta' pajjiż terz li 
huwa rikonoxxut bħala li għandu livell ta'
restrizzjoni ekwivalenti għas-sistema tal-
Komunità.
9. L-iktar tard sat-30 ta' Ġunju 2010, u bi 
qbil mal-proċedura mniżżla fl-Artikolu 
23(2), il-Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet li jippermettu lill-
esportaturi tal-prodotti determinati 
b'applikazzjoni tal-paragrafu 2 hawn fuq 
li jirċievu kwoti mingħajr ħlas mir-
reġistru tal-Komunità, għall-
esportazzjonijiet Komunitarji mill-1 ta' 
Jannar 2013. Għandha tinħoloq riżerva 
tal-kwoti għal din ir-raġuni b'inqas minn 
2% tal-ammont totali ta' kwoti fil-
Komunità.
10. Sat-30 ta' Ġunju 2009, il-Kummissjoni 
għandha twettaq studju ta' kwistjonijiet 
legali li għandhom jitqiesu biex jiġi żgurat 
li dan l-istrument huwa kompatibbli mal-
liġijiet internazzjonali dwar il-kummerċ. 
Meta dan ikun xieraq, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tfassal pjan u orarju 
għall-komunikazzjoni u d-diskussjonijiet 
ma' pajjiżi oħra rigward il-mezzi biex 
jissolvew il-problemi identifikati bl-iktar 
mod sodisfaċenti possibbli.

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

11. Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
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gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa għall-
aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a.

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

Ir-rapport għandu wkoll jiddeskrivi l-
progress tal-miżuri implimentattivi għat-
twaqqif ta' mekkaniżmu ta' aġġustament 
tal-fruntieri hekk kif previst fil-paragrafi 
1 sa 9.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa essenzjali li jiġu inklużi fit-test prinċipali tad-direttiva il-prinċipji tal-
arranġamenti għall-inklużjoni tal-importazzjonijiet tal-karbonju, b'tali mod illi l-UE tkun 
kredibbli meta tkun qed tfittex li tilħaq ftehim internazzjonali sodisfaċenti sa tmiem l-2009.

Jidher ukoll li huwa essenzjali li mill-inqas jiġu indikati r-rekwiżiti prinċipali ta' 
kwantifikazzjoni u verifika għal kwalunkwe impenn mill-iktar pajjiżi żviluppati 
ekonomikament li qed jiżviluppaw. Dawk ir-rekwiżiti għandhom ukoll jiffokaw fuq il-
''kontribuzzjoni'' magħmula minn dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Il-kunċett ta' ''pajjiżi emerġenti'' għandu wkoll jiġi ċċarat.
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Emenda 586
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-1 ta' Jannar 2013, l-importaturi u 
l-esportaturi ta' prodotti ddeterminati 
skont il-kundizzjonijiet imniżżla fil-
paragrafu 2, u li għalihom ġiet stabbilita 
metodoloġija skont il-kundizzjonijiet 
imniżżla fil-paragrafu 3 għandhom, 
rispettivament, ikunu rikjesti li jċedu l-
kwoti jew inkella li jirċievu kwoti 
mingħajr ħlas skont il-proċeduri mniżżla 
fil-paragrafu 3. 
Il-prodotti li jikkawżaw l-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 huma 
dawk li jippreżentaw riskju ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju u li jkunu ġejjin minn pajjiżi 
li, fil-każ tal-pajjiżi żviluppati, ma jkunux 
ħadu impenji paragunabbli għal dawk tal-
Unjoni Ewropea f'termini ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra u, fil-każ 
tal-pajjiżi l-iktar avvanzati 
ekonomikament li qed jiżviluppaw, li ma 
jkunux stabbilixxew azzjonijiet ġodda 
adegwati verifikati, imkejla u komunikati 
skont il-metodi rikonoxxuti 
internazzjonalment.
2. Fid-dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali, il-Kummissjoni, billi 
taġixxi skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 23(2), għandha tistabbilixxi, sat-
30 ta' Ġunju 2010, lista tal-pajjiżi ta' 
oriġini msemmija fl-ewwel paragrafu.
Ukoll fil-kuntest tal-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(2), il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi lista ta' setturi u 
sottosetturi, minn dawk imsemmija fl-
Anness I, u ta' prodotti, li għalihom 
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għandu japplika dan l-Artikolu, billi jiġu 
evalwati r-riskji ta' rilokazzjoni tal-
karbonju fuq bażi tas-setturi msemmija fl-
Artikolu 10a(8).
Stallazzjonijiet f'setturi u sottosetturi li l-
istallazzjonijiet tagħhom jikkunsmaw l-
elettriku taħt il-kundizzjonijiet imniżżla fl-
Artikolu 2(4)(b), inċiżi 3 u 4 tad-Direttiva 
2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003 li 
tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar 
tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u 
elettriku għandhom jiġu inklużi fil-lista 
tal-istallazzjonijiet fl-Anness I fuq il-bażi 
tal-emissjonijiet indiretti tagħhom.
L-ewwel paragrafu m'għandux japplika 
għall-importazzjonijiet tal-prodotti 
manifatturati f'pajjiżi jew reġjuni 
marbuta mal-iskema għall-iskambju tal-
emissjonijiet tal-UE taħt id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25. 
3. Il-kwantità ta' kwoti li l-importaturi se 
jintalbu jċedu għandha tkun ekwivalenti 
għad-differenza bejn: 
- minn banda, l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra medji għal kull tunnellata prodotta 
li tirriżulta mill-produzzjoni madwar il-
Komunità tal-prodotti kkonċernati, 
multiplikati bit-tunnaġġ tal-prodotti 
importati. F'din it-tieni kalkulazzjoni, l-
emissjoni medja tista' tiġi sostitwita 
b'fattur ta' emissjonijiet iktar favorevoli 
jekk l-importatur ikun jista' jagħti prova, 
fuq il-bażi tal-verifika mwettqa minn 
entità ta' verifika akkreditata mill-Unjoni 
Ewropea, li l-proċess tal-produzzjoni 
għall-prodotti tiegħu jipproduċi inqas 
emissjonijiet mill-medja Ewropea;
- u mill-banda l-oħra, il-kwantità medja 
ta' kwoti mingħajr ħlas għall-produzzjoni 
ta' dawk il-prodotti madwar il-Komunità.
Id-differenza bejn l-ewwel u t-tieni riżultat 
għandha tiddetermina, jekk tkun pożittiva, 
il-kwantità ta' kwoti li l-importaturi huma 
mitluba jċedu jew, jekk tkun negattiva, il-
kwantità li huma jistgħu jirċievu 
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mingħajr ħlas.
Biex tiġi determinata l-kwantità medja ta' 
gassijiet serra li tirriżulta mill-produzzjoni 
madwar il-Komunità ta' diversi prodotti 
jew kategoriji ta' prodotti, il-Kummissjoni, 
billi taġixxi skont il-proċedura msemmija
fl-Artikolu 23(2), għandha tqis l-
emissjonijiet irrappurtati, verifikati skont 
il-kundizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 14.
4. Biex jiġi faċilitat it-twaqqif ta' metodu 
għall-kalkulazzjoni ta' kemm kwoti 
għandhom jiġu ċeduti fuq l-
importazzjonijiet skont il-paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista' titlob li l-operaturi 
jirrappurtaw dwar il-manifattura tal-
prodotti kkonċernati, u tirrikjedi verifika 
indipendenti ta' dan ir-rappurtaġġ skont 
il-linji gwida adottati bi qbil mal-Artikoli 
14 u 15. Dawn ir-rekwiżiti jistgħu 
jinkludu r-rappurtaġġ dwar il-livelli ta' 
emissjonijiet koperti mis-sistema għall-
iskambju tal-emissjonijiet li huma 
assoċjati mal-manifattura ta' kull prodott 
jew kategorija ta' prodotti.
5. Regolament adottat skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 23(2) għandu 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet biex jiġu 
ċeduti jew allokati mingħajr ħlas il-kwoti 
lill-importaturi. Dan ir-regolament 
għandu wkoll jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li taħthom l-importaturi li 
għalihom japplika dan l-Artikolu 
għandhom jiddikjaraw iċ-ċediment 
neċessarju tal-kwoti fir-rigward tal-
kwantità ta' prodotti importati.
6. Il-kwantità totali ta' kwoti li l-entità 
Komunitarja awtorizzata tista' tagħmel 
irkant tagħhom skont l-Artikolu 10 
għandha tiżdied bil-kwantità ta' kwoti 
ċeduti mill-importaturi sabiex jintlaħqu r-
rekwiżiti kollha msemmija fl-ewwel 
paragrafu, u mnaqqsa bil-kwantità ta' 
kwoti rċevuti mill-importaturi skont l-
istess paragrafu.
7. Id-dħul addizzjonali mill-irkant dovut 
għar-rekwiżit li l-importaturi jċedu kwoti 
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għandu jmur f'Fond tal-Unjoni Ewropea 
għar-riċerka u l-iżvilupp tal-enerġija u 
għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima.
8. Sabiex jissodisfaw ir-rekwiżit ta' 
ċediment tagħhom taħt l-ewwel 
paragrafu, l-importaturi jistgħu jużaw 
kwoti, ERUs u CERs sal-perċentwali 
użata mill-operaturi matul is-sena 
preċedenti, jew kwoti mis-sistema għall-
iskambju tal-emissjonijiet ta' pajjiż terz li 
huwa rikonoxxut bħala li għandu livell ta' 
restrizzjoni ekwivalenti għas-sistema tal-
Komunità.
9. L-iktar tard sat-30 ta' Ġunju 2010, u bi 
qbil mal-proċedura mniżżla fl-Artikolu 
23(2), il-Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet li jippermettu lill-
esportaturi tal-prodotti determinati fil-
paragrafu 2 hawn fuq li jirċievu kwoti 
mingħajr ħlas mir-reġistru tal-Komunità, 
għall-esportazzjonijiet Komunitarju mill-1 
ta' Jannar 2013. Għandha tinħoloq 
riżerva tal-kwoti għal din ir-raġuni, 
b'inqas minn 2% tal-ammont totali ta' 
kwoti fil-Komunità.
10. Sat-30 ta' Ġunju 2009, il-Kummissjoni 
għandha twettaq studju ta' kwistjonijiet 
legali li għandhom jitqiesu biex jiġi żgurat 
li d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 9 hawn 
fuq huma kompatibbli mal-liġijiet 
internazzjonali dwar il-kummerċ. Meta 
dan ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tfassal pjan u orarju għall-
komunikazzjoni u d-diskussjonijiet ma' 
pajjiżi oħra rigward il-mezzi biex jissolvew 
il-problemi identifikati bl-iktar mod 
sodisfaċenti possibbli. 

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-

11. Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
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rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa għall-
aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a.

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

Ir-rapport għandu wkoll jiddeskrivi l-
progress tal-miżuri implimentattivi għat-
twaqqif ta' mekkaniżmu ta' aġġustament 
tal-fruntieri hekk kif previst fil-paragrafi 
1 sa 9.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa essenzjali li jiġu inklużi fit-test prinċipali tad-direttiva il-prinċipji tal-
arranġamenti għall-inklużjoni tal-importazzjonijiet tal-karbonju, b'tali mod illi l-UE tkun 
kredibbli meta tkun qed tfittex li tilħaq ftehim internazzjonali sodisfaċenti sa tmiem l-2009.

Jidher ukoll li huwa essenzjali li mill-inqas jiġu indikati r-rekwiżiti prinċipali ta' 
kwantifikazzjoni u verifika għal kwalunkwe impenn mill-iktar pajjiżi żviluppati 
ekonomikament li qed jiżviluppaw. Dawk ir-rekwiżiti għandhom ukoll jiffokaw fuq il-
''kontribuzzjoni'' magħmula minn dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Il-kunċett ta' ''pajjiżi emerġenti'' għandu wkoll jiġi ċċarat.
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Emenda 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu
jinkludu:

1. Mhux aktar tard minn Ġunju 2011 u kull 
ħames snin ta' wara, fid-dawl tar-riżultat 
tan-negozjati internazzjonali u tal-estent sa 
fejn dawn iwasslu għal tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra filwaqt li 
jipprovdu għal trattament indaqs tal-
industriji konkorrenti, u wara li 
tikkonsulta mal-imsieħba soċjali rilevanti 
kollha, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport analitiku li jevalwa s-
sitwazzjoni fir-rigward speċjalment ta' 
setturi jew sotto setturi li huma intensivi fl-
enerġija biex tiddetermina kemm huma
esposti għal riskji sinifikanti ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju skont il-
paragrafu 3.. 
2. Ir-rapport analitiku msemmi fl-ewwel 
paragrafu għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta adegwata, li jqis iż-
żminijiet sal-implimentazzjoni sħiħa u 
għandu jinkludi:

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

- L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta'
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

- għal effetti ta' rilokazzjoni mhux koperti 
minn miżuri oħra, l-introduzzjoni ta' 
sistemi ta' ekwalizzazzjoni tal-karbonju u
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-Artikolu 
10a. Dawn is-sistemi m'għandhomx 
inaqqsu l-likwidità tas-suq tal-kwoti.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
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settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar.

settorjali vinkolanti li jipprovdi għal 
trattament indaqs tal-industriji 
konkorrenti, li jista' jiġi monitorjat, huwa 
verifikabbli u suġġett għal arranġamenti ta' 
infurzar. 

3. Fid-determinazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
stallazzjonijiet li joperaw f'pajjiżi barra l-
Komunità li ma imponewx restrizzjonijiet 
ekwivalenti u verifikabbli fuq l-
emissjonijiet, filwaqt li tqis dan li ġej:
(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni;
(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli tal-
emissjonijiet pereżempju abbażi tal-iktar 
tekniki effiċjenti;
(c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali;
(d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati;
(e) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-elettriku tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat.
Għall-finijiet tal-evalwazzjoni jekk iż-
żieda fil-prezz li tirriżulta mill-iskema 
Komunitarja tistax tiġi mgħoddija, stimi 
ta' bejgħ mitluf li jirriżulta minn żieda fil-
prezz tal-karbonju jew l-impatt fuq il-
profittabbiltà tal-istallazzjonijiet 
ikkonċernati, jistgħu fost oħrajn jiġu 
użati.
Dik il-miżura, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
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tiġi adottata skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal tal-ftehim internazzjonali għal tnaqqis reali tal-emissjonijiet dinjija għandu jiġi 
analizzat. Għandhom ikunu disponibbli miżuri biex tiżdied il-kontribuzzjoni tas-setturi ETS 
iżda wkoll għall-ġlieda kontra r-rilokazzjoni. L-ewwel għażla għandha tkun il-kwoti mingħajr 
ħlas.

L-Artikolu 10a(9) huwa parti essenzjali mir-rilokazzjoni tal-karbonju u għalhekk ġie mdaħħal 
f'dan l-Artikolu bħala l-paragrafu 3.

L-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku għandu jitqies meta jkun qed 
jiġi determinat l-esponiment għal riskju ta' rilokazzjnoi tal-karbonju.

Emenda 588
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Mhux aktar tard minn Jannar 2011, fil-każ 
li ma jkunx intlaħaq ftehim 
internazzjonali komprensiv, u wara li 
tikkonsulta mal-imsieħba soċjali rilevanti 
kollha, il-Kummissjoni, billi tqis miżuri 
interni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra barra l-Komunità, għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport analitiku li jevalwa s-
sitwazzjoni fir-rigward ta' setturi jew sotto 
setturi li huma intensivi fl-enerġija u l-
oġġetti li jkunu ġew determinati li huma 
esposti għal riskji sinifikanti ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju.  Dan għandu 
jkun akkumpanjat minn kwalunkwe 
proposta xierqa, li jistgħu jinkludu:
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L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-
setturi jew sotto setturi taħt l-
Artikolu 10a;
L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

- l-aġġustament tal-inklużjoni fl-iskema 
Komunitarja ta' importaturi ta' prodotti 
minn setturi jew sotto setturi determinati 
skont l-Artikolu 10a;

- miżuri diretti oħra għall-prevenzjoni ta' 
kwalunkwe riskju ta' emissjonijiet dinjija 
ogħla mir-rilokazzjoni tal-industriji tal-
UE kompetittivi fid-dinja kollha li huma 
soġġetti għal irkant sħiħ u biex tiġi 
żgurata l-kompetittività tagħhom 
mingħajr ma ssir ħsara lill-effettività 
ambjentali tas-sistema Komunitarja.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra r-rekwiżit ta' importazzjoni ta' allokazzjoni għal prodotti intensivi fl-enerġija 
importati fl-UE, jistgħu jkunu neċessarji miżuri oħra bħala appoġġ lill-industriji tal-
esportazzjoni tal-UE sakemm dawn ikunu esposti għal kompetizzjoni internazzjonali 
sinifikanti minn pajjiżi li ma jieħdux azzjonijiet verifikabbli għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra.  

Emenda 589
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

- L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a sa mija 
filmija tal-kwantità determinata skont l-
Artikolu 10a;

L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

- meta ma jkunx ġie konkluż ftehim 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, l-
inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-Artikolu 
10a; tali mekkaniżmu ta' aġġustament tal-
fruntiera għandu jqiegħed lill-produtturi 
u lill-importaturi tal-UE ta' prodotti bħal 
dawn fuq l-istess livell.
Meta jkun ġie konkluż ftehim 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, ir-
rapport analitiku jista' jkun akkumpanjat 
minn proposti skont ir-reviżjoni fl-
Artikolu 10a(1) li jgħid li allokazzjoni 
mingħajr ħlas issir biss meta dan ikun 
ġustifikat bis-sħiħ fid-dawl ta' ftehim 
internazzjonali.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
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jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-Kummissjoni wara l-ftehim internazzjonali għandu jitressaq għal Ġunju 2010. 
Il-Kummissjoni pproponiet ukoll żewġ reviżjonijiet: waħda skont l-Artikolu 10a(1) għall-
evalwazzjoni, fid-dawl ta' ftehim internazzjonali, jekk ikunux neċessarji xi allokazzjonijiet 
mingħajr ħlas, u waħda skont l-Artikolu 10b. Dawn ir-reviżjonijiet għandhom jitwettqu 
flimkien sabiex jitħaffef il-proċess u tiżdied iċ-ċertezza.

Emenda 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju.

1. Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali marbuta mal-COP 131 u 
tal-estent sa fejn dawn iwasslu għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, filwaqt li 
jkun garantit trattament indaqs lil setturi 
industrijali konkorrenti u jiġu sodisfatti l-
kriterji mniżżla fil-paragrafu 3, u wara li 
tikkonsulta mal-imsieħba soċjali rilevanti 
kollha, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport analitiku li b'mod 
partikolari jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju.

Dan għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu
jinkludu:

2. Ir-rapport analitiku msemmi fl-ewwel 
paragrafu għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta adegwata, li filwaqt li 
jqis iż-żminijiet sal-implimentazzjoni 
sħiħa, għandu jinkludi:



AM\734914MT.doc 27/93 PE409.659v01-00

MT

- l-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

- L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
kollha msemmija fl-Artikolu 10a;

- L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

– it-twaqqif, fir-rigward tar-rilokazzjoni 
tal-karbonju mhux koperta minn miżuri 
oħra, ta' sistemi ta' bbilanċjar tal-
karbonju għall-esportaturi u l-importaturi 
ta' prodotti minn setturi jew sotto setturi 
determinati skont l-Artikolu 10a. Dawn is-
sistemi m'għandhomx jirrestrinġu l-
likwidità tas-suq tal-kwoti.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti konsistenti mal-kriterji 
adegwati deskritti fil-paragrafu 3 u li jista' 
jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u suġġett 
għal arranġamenti ta' infurzar.

1 Konferenza tal-partijiet interessati tal-UNFCCC 
(Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Bidla fil-Klima) u t-tielet laqgħa tal-partijiet 
interessati tal-Protokoll ta' Kyoto, li saret f' Bali 
(Indoneżja) mit-3 sal-14 ta' Diċembru 2007.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-fatt li huma biss ftehimiet internazzjonali konklużi 
taħt l-UNFCCC li se jitqiesu. Hija tniżżel il-kriterji applikabbli għall-ftehimiet 
internazzjonali. Is-sitwazzjoni se tiġi evalwata għas-setturi industrijali kollha, iżda iktar 
partikolarment għal dawk b'enerġija intensiva ħafna. Il-ftehimiet internazzjonali għandhom 
ukoll ikunu evalwati mill-aspett taż-żminijiet ta' implimentazzjoni. Is-sistemi ta' bbilanċjar se 
joffru għażla addizzjonali; mhux se jirrestrinġu l-integrazzjoni ta' setturi fl-EU ETS u mhux se 
jżidu piż impost fuq l-istallazzjonijiet tal-UE koperti mill-EU ETS.

Emenda 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

- L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

- L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

- l-aġġustament tan-numru ta' kwoti 
mingħajr ħlas riċevuti bħala kumpens 
għall-effett indirett li l-ispejjez tas-CO2 
jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku għal 
dawk is-setturi determinati skont l-
Artikolu 10a(9) bħala li huma 
partikolarment affettwati minn dawn l-
ispejjeż mgħoddija. L-ammont massimu 
ta' kwoti allokati għall-ispejjez tas-CO2 li 
jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku għandu 
jkun ibbażat fuq il-medja annwali tal-
konsum ivverifikat tal-elettriku għal dawk 
l-istallazzjonijiet mill-2005 sal-2007 u fuq 
l-ispejjeż tas-CO2 mgħoddija mistennija 
ta' dawk it-teknoloġiji marġinali ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku li jistabbilixxu l-
prezzijiet tas-suq tal-elettriku u għandhom 
ikunu addizzjonali għal kwalunkwe kwoti 
mingħajr ħlas għall-emissjonijiet diretti
u li għandhom jemendaw id-
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dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10a (7) skont 
dan.

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim 
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni għandha tinkludi kunsiderazzjoni tal-ispejjeż ta' CO2 mgħoddija fil-prezzijiet tal-
elettriku għas-setturi li għandhom emissjonijiet indiretti ogħla mill-emissjonijiet diretti u li 
huma partikolarment affettwati mill-prezzijiet tal-elettriku.  Hija meħtieġa sistema definita 
biex jiġu stabbiliti punti ta' riferiment għall-allokazzjoni mingħajr ħlas biex jiġu bbilanċjati l-
ispejjeż ta' CO2 mgħoddija fl-elettriku użat fl-industriji intensivi fl-użu tal-enerġija.  L-
inklużjoni fl-iskema Komunitarja tal-importaturi ma tistax taħdem għas-setturi 
b'operazzjonijiet 'downstream', peress li l-prodotti għall-konsumatur huma wisq kumplessi 
biex jiġu protetti minn sistema bħal din.

Emenda 592
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' sotto setturi jew stallazzjonijiet 
li huma intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li 
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ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

jkunu ġew determinati li huma esposti għal 
riskji sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
karbonju. Dan għandu jkun akkumpanjat 
minn kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

- l-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-
sottosetturi jew stallazzjonijiet taħt l-
Artikolu 10a;

L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a. 

L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn sotto setturi 
jew stallazzjonijiet determinati skont l-
Artikolu 10a. 

Or. en

Emenda 593
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010 u mbagħad kull tliet snin wara, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju. 

Dik il-miżura, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu [23(3)].

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
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prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
stallazzjonijiet barra l-Komunità li huma 
anqas effiċjenti fir-rigward tal-karbonju, 
filwaqt li tqis dan li ġej:

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni;

(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli tal-
emissjonijiet pereżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti;

(c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali;

(d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati.

Sabiex jiġi evalwat jekk iż-żieda fil-prezz li 
tirriżulta mill-iskema Komunitarja tistax 
tiġi mgħoddija, jistgħu jintużaw, inter 
alia, stimi ta' bejgħ mitluf li jirriżulta 
minn żieda fil-prezz tal-karbonju jew l-
impatt fuq il-profittabilità tal-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-Kummissjoni tkun tista' tibqa' tidentifika setturi li jiffaċċjaw ir-riskju 
ta' rilokazzjoni sinifikanti tal-emissjonijiet tal-karbonju, irrispettivament minn jekk l-idea ta' 
100% tal-allokazzjonijiet mingħajr ħlas tiġix aċċettata.  Jidher ċar li ma jiġi solvut xejn billi 
l-kumpanji jiġu mġiegħla jirrilokaw mill-Ewropa għal destinazzjonijiet li l-gvernijiet tagħhom 
irrifjutaw li jissieħbu fil-UNFCCC - l-emissjonijiet tal-gassijiet serra jkunu ogħla u jintilfu 
impjiegi Ewropej. Id-dibattitu huwa dwar l-aktar mod effettiv kif tiġi indirizzata l-kwistjoni.

Emenda 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - titolu u introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji 
intensivi fl-enerġija f'każ ta' rilaxx tal-
karbonju potenzjali

Miżuri li jappoġġjaw industriji tal-
enerġija f'każ ta' rilokazzjoni tal-
karbonju potenzjali

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2010, fid-dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Or. en



AM\734914MT.doc 33/93 PE409.659v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Dan it-tip ta' dispożizzjoni għandu japplika wkoll għas-setturi mhux intensivi fl-enerġija li 
huma wkoll esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju, billi wieħed iqis li 
bosta pajjiżi tal-UE jirrappreżentaw il-fruntiera nnifisha. Iktar minn hekk, il-leġiżlazzjoni 
ambjentali għandha tiżgura l-użu sostenibbli tar-riżorsi madwar l-UE u mhux tappoġġja r-
rilokazzjoni tal-produzzjoni f'pajjiżi li mhumiex parti mill-UE fuq bażi ta' tekniki li jagħmlu 
iktar ħsara lill-ambjent.

Emenda 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - titolu u introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji 
intensivi fl-enerġija f'każ ta' rilaxx tal-
karbonju potenzjali

Miżuri li jappoġġjaw industriji tal-enerġija 
f'każ ta' rilokazzjoni tal-karbonju potenzjali

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn kwalunkwe 
proposta xierqa, li jistgħu jinkludu:

Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2010, fid-dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tip ta' dispożizzjoni għandu japplika wkoll għas-setturi mhux intensivi fl-enerġija li 
huma wkoll esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Il-leġiżlazzjoni 
ambjentali għandha tiżgura l-użu sostenibbli tar-riżorsi madwar l-UE u mhux tappoġġja r-
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rilokazzjoni tal-produzzjoni f'pajjiżi li mhumiex parti mill-UE fuq bażi ta' tekniki li jagħmlu 
iktar ħsara lill-ambjent.

Emenda 596
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - paragrafu 1 - introduzzjoni 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju.

Mhux aktar tard minn Settembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Il-
miżuri għall-appoġġ ta' ċerti setturi 
intensivi fl-enerġija msemmija fl-Artikolu 
10b jistgħu biss jitħassru permezz ta' 
ftehim internazzjonali li jistabbilixxi l-
istess objettivi ta' tnaqqis hekk kif imposti 
fuq l-Istati Membri, wara konsultazzjoni 
mal-imsieħba soċjali kollha rilevanti, mal-
Parlament Ewropew u mal-Kunsill.

Dan għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Dan ir-rapport analitiku għandu jkun 
akkumpanjat minn kwalunkwe proposta 
xierqa, li jistgħu jinkludu:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-investiment u s-sigurtà tal-ippjanar għal industriji u sottosetturi intensivi fl-enerġija, li 
għalihom il-Kummissjoni mhix se taċċerta r-riskju ta' trasferiment ta' emissjonijiet ta' CO2 sa 
Ġunju 2010, jista' jinkiseb jekk id-Direttiva dwar l-Iskambju tal-Emissjonijiet tiddetermina fi 
żmien utli liema setturi għandhom jirċievu 100% kwoti mingħajr ħlas. Sabiex jiġu evitati 
żvantaġġi kompetittivi, dan l-istatus għandu jibqa' validu sakemm ikun hemm ftehim li jkun fih 
l-istess objettivi ta' tnaqqis bħal dawk proposti.
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Emenda 597
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju.

Mhux aktar tard minn Settembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Il-
miżuri għall-appoġġ ta' ċerti setturi 
intensivi fl-enerġija msemmija fl-Artikolu 
10b jistgħu biss jitħassru permezz ta' 
ftehim internazzjonali li jistabbilixxi l-
istess objettivi ta' tnaqqis hekk kif imposti 
fuq l-Istati Membri.

Dan għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Dan ir-rapport analitiku għandu jkun 
akkumpanjat minn kwalunkwe proposta 
xierqa, li jistgħu jinkludu:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-investiment u s-sigurtà tal-ippjanar għal industriji u sottosetturi intensivi fl-enerġija, li 
għalihom il-Kummissjoni mhix se taċċerta r-riskju ta' trasferiment ta' emissjonijiet ta' CO2 sa 
Ġunju 2010, jista' jinkiseb jekk jiġi determinat fi żmien utli liema setturi għandhom jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas. Sabiex jiġi evitat it-trasferiment tal-emissjonijiet ta' CO2, l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas għandha tibqa' valida sakemm ikun hemm ftehim internazzjonali li jkun jinkludi 
l-istess objettivi ta' tnaqqis bħal tal-EU ETS.

Emenda 598
Antonio De Blasio

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - introduzzjoni
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2009, fid-dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija b'emissjonijiet diretti 
jew indiretti li jkunu ġew determinati li
huma esposti għal riskji sinifikanti ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju. Dan għandu jkun 
akkumpanjat minn kwalunkwe proposta 
xierqa, li jistgħu jinkludu:

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti 
riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-setturi 
jew sotto setturi taħt l-Artikolu 10a;

Or. hu

Emenda 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 

Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
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ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-istess raġunijiet imsemmija hawn fuq fir-rigward tad-determinazzjoni tas-setturi 
esposti għar-rilokazzjoni tal-karbonju, fl-opinjoni tar-rapporteur, id-data għat-tressiq tar-
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha titressaq għal Ġunju 2010.

Emenda 600
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u setturi tal-enerġija li 
jkunu ġew determinati li huma esposti għal 
riskji sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
karbonju. Dan għandu jkun akkumpanjat 
minn kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tar-rilokazzjoni tal-karbonju għandha tiġi indirizzata kif xieraq u permezz tal-
adozzjoni ta' qafas leġiżlattiv previżibbli. Għalhekk, id-definizzjoni ta' liema industriji huma 
partikolarment esposti għar-riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju u tal-miżuri rilevanti għall-
prevenzjoni ta' dan tikkostitwixxi kwistjoni li għandha tiġi solvuta mill-aktar fis u fi żmien utli 
qabel Ġunju 2011.

Is-settur tal-enerġija f'ċerti Stati Membri, jiġifieri bosta swieq tal-enerġija iżolati, huwa 
vulnerabbli għar-rilokazzjoni tal-karbonju daqs is-setturi intensivi fl-enerġija u għandu jiġi 
inkluż fir-rapport tal-Kummissjoni.

Emenda 601
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali u tal-
estent sa fejn dawn iwasslu għal tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, u wara li 
tikkonsulta mal-imsieħba soċjali rilevanti 
kollha, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-rigward ta' 
setturi jew sotto setturi li huma intensivi fl-
enerġija u l-oġġetti li jkunu ġew determinati li 
huma esposti għal riskji sinifikanti ta' rilaxx
tal-karbonju. Dan għandu jkun akkumpanjat 
minn kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali u tal-
estent sa fejn dawn iwasslu għal tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, u wara li 
tikkonsulta mal-imsieħba soċjali rilevanti 
kollha, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-rigward ta' 
setturi jew sotto setturi li huma intensivi fl-
enerġija u setturi tal-enerġija li jkunu ġew 
determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn kwalunkwe 
proposta xierqa, li jistgħu jinkludu:

Or. en
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Emenda 602
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Mhux aktar tard minn Ġunju 2010, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u tal-estent sa fejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta mal-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' setturi jew sotto setturi li huma 
intensivi fl-enerġija u l-oġġetti li jkunu 
ġew determinati li huma esposti għal riskji 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan 
għandu jkun akkumpanjat minn 
kwalunkwe proposta xierqa, li jistgħu 
jinkludu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tanalizza r-riżultat tal-Konferenza ta' Kopenħagen 
f'Diċembru 2009, sa Ġunju 2010. L-analiżi u l-miżuri li joħorġu minnha se jipprovdu 
informazzjoni essenzjali għas-suq. 

Emenda 603
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġġustament tal-proporzjon tal-kwoti imħassar
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riċevuti mingħajr ħlas minn dawk is-
setturi jew sotto setturi taħt l-
Artikolu 10a;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjonijiet mingħajr ħlas mhumiex reazzjoni tajba għall-problema tar-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju. L-għoti ta' kwoti mingħajr ħlas lil industriji li huma fost l-akbar 
sorsijiet ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ma jipprovdix l-inċentivi meħtieġa biex jiġi żgurat 
li dawn il-kumpaniji jimminimizzaw il-konsegwenzi ambjentali negattivi tal-proċessi ta' 
produzzjoni tagħhom.  

Emenda 604
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont l-
Artikolu 10a.

– L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja ta' 
importaturi ta' prodotti minn setturi jew 
sotto setturi determinati skont il-paragrafu 
1 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku.

Emenda 605
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 b – inċiż 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-impożizzjoni ta' aġġustament ta' taxxa 
fuq il-fruntiera biex jingħata kumpens 
għas-sussidju effettiv li qed jingħata lill-
kumpaniji li jimmanifatturaw f'pajjiżi 
żviluppati li mhumiex parti mill-
UNFCCC. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji li qed jipproduċu f'zoni tad-dinja li l-gvernijiet tagħhom għażlu li ma 
jipparteċipawx fil-UNFCCC qed jirċievu sussidju meta jikkompetu ma' kumpaniji Ewropej u 
oħrajn li jkollhom jiksbu permessi għall-iskambju tal-emissjonijiet. Għaldaqstant huwa 
raġjonevoli li tinżamm miftuħa l-possibilità li jiġu introdotti dazji ta' kumpens fuq l-
importazzjonijiet prodotti f'dawk iz-zoni sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni ġusta u tiġi 
miġġieleda r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. 

Emenda 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 b – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-aġġustament tan-numru ta' kwoti 
mingħajr ħlas riċevuti bħala kumpens 
għall-effett indirett li l-ispejjez tas-CO2 
jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku għal 
dawk is-setturi determinati skont l-
Artikolu 10a(3) bħala li huma 
partikolarment effettwati minn dawn l-
ispejjeż mgħoddija. Il-kwoti għall-
kumpens tal-ispejjeż ta' CO2 se jkunu 
addizzjonali u se jiġu mnaqqsa mill-kwoti 
allokati skont l-Artikolu 10(1) u 
m'għandhomx ikunu soġġetti għall-
Artikolu 12(1) u (3).

Or. enĠustifikazzjoniIn-nefqa kkawżata mill-ispejjeż tas-CO2 li jgħaddu fuq il-
konsumaturi tal-elettriku tista' ġġib magħha impatt sinifikanti fuq il-profittabilità tas-
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setturi intensivi fl-enerġija. Jekk minbarra dan, jintwera r-riskju tar-rilokazzjoni tal-
karbonju, il-kwoti għandhom jiġu allokati flimkien ma' dawk allokati għall-emissjonijiet 
diretti. Dawn il-kwoti għandhom jiġu rtirati mill-irkant u m'għandux ikollhom impatt 
negattiv fuq l-operaturi soġġetti għall-irkant jekk ikunu eżentati mill-obbligu ta' 
ċediment annwali u jekk it-trasferiment ma jkunx permess.Emenda 607Georgs 
Andrejevs, Jules Maaten

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 b – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-aġġustament tan-numru ta' kwoti 
mingħajr ħlas riċevuti bħala kumpens 
għall-effett indirett li l-ispejjez tas-CO2 
jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku għal 
dawk is-setturi determinati skont l-
Artikolu 10a(3) bħala li huma 
partikolarment affettwati minn dawn l-
ispejjeż mgħoddija. Il-kwoti għall-
kumpens tal-ispejjeż ta' CO2 se jkunu 
addizzjonali u se jiġu mnaqqsa mill-kwoti 
allokati skont l-Artikolu 10(1) u 
m'għandhomx ikunu soġġetti għall-
Artikolu 12(1) u (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nefqa kkawżata mill-ispejjeż tas-CO2 li jgħaddu fuq il-konsumaturi tal-elettriku tista' ġġib 
magħha impatt sinifikanti fuq il-profittabilità tas-setturi intensivi fl-enerġija. Jekk minbarra 
dan, jintwera r-riskju tar-rilokazzjoni tal-karbonju, il-kwoti għandhom jiġu allokati flimkien 
ma' dawk allokati għall-emissjonijiet diretti. Dawn il-kwoti għandhom jiġu rtirati mill-irkant 
u m'għandux ikollhom impatt negattiv fuq l-operaturi soġġetti għall-irkant jekk ikunu eżentati 
mill-obbligu ta' ċediment annwali u jekk it-trasferiment ma jkunx permess.

Emenda 608
Irena Belohorská

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 b – inċiż 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-aġġustament tan-numru ta' kwoti 
mingħajr ħlas riċevuti bħala kumpens 
għall-effett indirett li l-ispejjez tas-CO2 
jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku għal 
dawk is-setturi determinati skont l-
Artikolu 10a(3) bħala li huma 
partikolarment affettwati minn dawn l-
ispejjeż mgħoddija. Il-kwoti għall-
kumpens tal-ispejjeż ta' CO2 se jkunu 
addizzjonali u se jiġu mnaqqsa mill-kwoti 
allokati skont l-Artikolu 10(1) u 
m'għandhomx ikunu soġġetti għall-
Artikolu 12(1) u (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nefqa kkawżata mill-ispejjeż tas-CO2 li jgħaddu fuq il-konsumaturi tal-elettriku tista' ġġib 
magħha impatt sinifikanti fuq il-profittabilità tas-setturi intensivi fl-enerġija. Jekk minbarra 
dan, jintwera r-riskju tar-rilokazzjoni tal-karbonju, il-kwoti għandhom jiġu allokati flimkien 
ma' dawk allokati għall-emissjonijiet diretti. Dawn il-kwoti għandhom jiġu rtirati mill-irkant 
u m'għandux ikollhom impatt negattiv fuq l-operaturi soġġetti għall-irkant jekk ikunu eżentati 
mill-obbligu ta' ċediment annwali u jekk it-trasferiment ma jkunx permess.

Emenda 609
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 b – subparagrafu 1 - inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- eżami tal-possibilità li tiġi introdotta 
taxxa ta' bbilanċjar tal-karbonju għall-
importazzjonijiet minn dawk is-setturi u 
sottosetturi;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Hemm il-bżonn ta' sistema ta' prevenzjoni ta' kompetizzjoni inġusta għall-impriżi Ewropej.

Emenda 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 b – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ftehim internazzjonali li jinkludi l-
industriji intensivi fl-enerġija esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
karbonju, jew ftehim internazzjonali skont 
is-settur dwar dawn l-industriji, 
għandhom mill-inqas ikunu konformi 
mal-kriterji li ġejjin sabiex jipprovdu 
sitwazzjoni ekwa fil-livell tal-istallazzjoni 
għal setturi determinati bħala li huma 
esposti għal riskji sinifikanti ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju: 
(i) objettivi ekwivalenti ta' emissjonijiet 
tas- CO2, 
(ii) sistemi simili ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet b'effett ekwivalenti u bbażati 
fuq punti ta' riferiment u imposti mill-
pajjiżi parteċipanti kollha jew mill-pajjiżi 
b'objettivi ta' emissjonijiet ta' CO2 mhux 
ekwivalenti f'setturi koperti mill-iskema 
Komunitarja,
(iii) sistema ta' sorveljanza u ta' verifika 
internazzjonali effettiva,
(iv) skema ta' soluzzjoni ta' tilwim li 
torbot u penalitajiet ċari għall-ksur, 
paragunabbli għas-sistema tal-UE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ftehim internazzjonali jista’ jippreveni r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju biss jekk 
jikkonforma ma’ ċerti kriterji, fattur li jpoġġi s-setturi fuq livell kompetittiv.  

Emenda 611
Irena Belohorská

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 b – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ftehim internazzjonali li jinkludi l-
industriji intensivi fl-enerġija esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
karbonju, jew ftehim internazzjonali skont 
is-settur dwar dawn l-industriji, 
għandhom mill-inqas ikunu konformi 
mal-kriterji li ġejjin sabiex jipprovdu 
sitwazzjoni ekwa fil-livell tal-istallazzjoni 
għal setturi determinati bħala li huma 
esposti għal riskji sinifikanti ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju: 
(i) il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi li 
jirrappreżentaw volum kritiku ta' mill-
inqas 85% tal-produzzjoni dinjija, inklużi 
s-swieq emerġenti prinċipali,
(ii) objettivi ekwivalenti ta' emissjonijiet 
tas- CO2, 
sistemi simili ta' tnaqqis tal-emissjonijiet 
b'effett ekwivalenti u bbażati fuq punti ta' 
riferiment u imposti mill-pajjiżi 
parteċipanti kollha jew mill-pajjiżi 
b'objettivi ta' emissjonijiet ta' CO2 mhux 
ekwivalenti f'setturi koperti mill-iskema 
Komunitarja,
(iv) il-materji konkorrenti għandhom 
ikunu soġġetti għal restrizzjonijiet 
ekwivalenti billi jitqiesu l-aspetti taċ-ċiklu 
tal-ħajja,
(v) sistema ta' sorveljanza u ta' verifika 



PE409.659v01-00 46/93 AM\734914MT.doc

MT

internazzjonali effettiva,
(vi) skema ta' soluzzjoni ta' tilwim li 
torbot u penalitajiet ċari għall-ksur, 
paragunabbli għas-sistema tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehim internazzjonali jista’ jippreveni r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju biss jekk 
jikkonforma ma’ ċerti kriterji, fattur li jpoġġi s-setturi fuq livell kompetittiv.  

Emenda 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 b – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ftehimiet intenazzjonali li jkopru s-
setturi industrijali esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju, 
jew ftehimiet internazzjonali skont is-
settur, għandhom mill-inqas jissodisfaw 
il-kriterji mniżżla hawn taħt sabiex 
jiggarantixxu li dawk is-setturi meqjusa 
bħala f'riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju jkollhom kundizzjonijiet 
ġusti fil-livel tal-istallazzjonijiet 
individwali;
(i) il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi li 
jirrappreżentaw volum kritiku ta' mill-
inqas 85% tal-produzzjoni dinjija, inklużi 
l-ekonomiji emerġenti prinċipali,
(ii) objettivi ekwivalenti ta' emissjonijiet 
tas- CO2, 
(iii) l-introduzzjoni ta' sistemi simili ta' 
tnaqqis tal-emissjonijiet b'effett 
ekwivalenti u bbażati fuq punti ta' 
riferiment u imposti mill-pajjiżi 
parteċipanti kollha jew fil-pajjiżi 
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b'objettivi ta' emissjonijiet ta' CO2 mhux 
ekwivalenti f'setturi koperti mill-EU ETS,
(iv) applikazzjoni obbligatorja ta' 
restrizzjonijiet simili għall-prodotti 
konkorrenti, billi jitqies iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' dawk il-prodotti, 
(v) sistema ta' sorveljanza u ta' verifika 
internazzjonali effettiva,
(vi) skema ta' soluzzjoni ta' tilwim li 
torbot u regoli ċari li jiggvernar il-
penalitajiet, paragunabbli għas-sistema 
tal-UE.''

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ftehim internazzjonali jista’ jippreveni r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju biss jekk 
jikkonforma ma’ ċerti kriterji, fattur li jpoġġi s-setturi fuq livell kompetittiv. 

Emenda 613
Caroline Lucas
Proposta għal direttiva – att li jemendaArtikolu 1 - punt 9Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' stallazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tagħha u kull allokazzjoni mingħajr ħlas 
għal kull stallazzjoni fit-territorju tagħha 
kkalkolata skont ir-regoli kif stipulat fl-
Artikolu 10a(1).

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' stallazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tiegħu.

2. Sat-28 ta' Frar ta' kull sena, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom joħorġu l-kwantità 
tal-kwoti li għandhom jiġu distribwiti għal 
dik is-sena, ikkalkolata skont l-Artikoli 10 
u 10a. 

2.  Sat-28 ta' Frar ta' kull sena, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom joħorġu 
l-kwantità tal-kwoti li għandhom jiġu 
distribwiti għal dik is-sena, ikkalkolata 
skont l-Artikolu 10.

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra.
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Or. en

Emenda 614
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u 
jippreżenta lill-Kummissjoni lista ta' 
stallazzjonijiet koperti b'din id-Direttiva 
fit-territorju tagħha u kull allokazzjoni 
mingħajr ħlas għal kull stallazzjoni fit-
territorju tagħha kkalkolata skont ir-
regoli kif stipulat fl-Artikolu 10a(1).

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 11(1), bir-restrizzjonijiet amministrattivi u relatati mal-informazzjoni li jimponi, 
iġib miegħu ħafna spejjeż fil-qasam kopert mill-proposta għal direttiva. 

Il-livell ta' sorveljanza pprovdut mill-Artikolu 11 mhuwiex proporzjonat għall-objettivi ta' 
protezzjoni tal-ambjent li jistgħu jinkisbu permezz ta' miżuri mniżżla f'dan l-Artikolu.

Emenda 615
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
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Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' stallazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tagħha u kull allokazzjoni mingħajr ħlas 
għal kull stallazzjoni fit-territorju tagħha 
kkalkolata skont ir-regoli kif stipulat fl-
Artikolu 10a(1).

Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' stallazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tiegħu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant sħiħ għandu immedjatament isir ir-regola ġenerali peress li l-kwoti mingħajr ħlas 
ma jipprovdux l-inċentivi meħtieġa biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jillimitaw il-konsegwenzi 
ambjentali negattivi tal-attivitajiet tagħhom.  Ikun tajjeb li jkun hemm miżuri mfassla biex 
jevitaw li jkun hemm rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, iżda mhux meħtieġ li jkun 
hemm kwoti mingħajr ħlas għal industriji li huma fost l-akbar sorsijiet ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra.

Emenda 616
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' stallazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tagħha u kull allokazzjoni mingħajr ħlas 
għal kull stallazzjoni fit-territorju tagħha 
kkalkolata skont ir-regoli kif stipulat fl-
Artikolu 10a(1).

1. Sat-30 ta' Ġunju 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni miżuri implimentattivi 
nazzjonali li jistabbilixxu l-lista ta' 
stallazzjonijiet koperti b'din id-Direttiva 
fit-territorju tagħha u kull allokazzjoni 
mingħajr ħlas għal kull stallazzjoni fit-
territorju tagħha kkalkolata skont ir-regoli 
kif stipulat fl-Artikolu 10a(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data għat-tressiq tal-miżuri implimentattivi nazzjonali għandha titressaq 'il quddiem għal 
Ġunju 2011 sabiex l-Istati Membri jkollhom biżżejjed ħin ħalli jemendawhom jekk jiġu 
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miċħuda mill-Kummissjoni. 

Emenda 617
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' stallazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tagħha u kull allokazzjoni mingħajr ħlas 
għal kull stallazzjoni fit-territorju tagħha 
kkalkolata skont ir-regoli kif stipulat fl-
Artikolu 10a(1).

1. Sat-30 ta' Settembru 2011, kull Stat 
Membru għandu jippubblika u jippreżenta 
lill-Kummissjoni lista ta' stallazzjonijiet 
koperti b'din id-Direttiva fit-territorju 
tagħha u kull allokazzjoni mingħajr ħlas 
għal kull stallazzjoni fit-territorju tagħha 
kkalkolata skont ir-regoli kif stipulat fl-
Artikolu 10a(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

     Aġġustament neċessarju fid-dawl tal-introduzzjoni tal-mudell tal-punti ta' riferiment.

Emenda 618
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fi żmien tliet xhur min-notifika tal-
miżuri implimentattivi nazzjonali minn 
Stat Membru skont il-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista' tiċħad dawn il-miżuri, 
jew kwalunkwe aspett tagħhom, fuq il-
bażi li jkunu inkompatibbli mar-regoli 
msemmija fl-Artikolu 10a(1). L-Istat 
Membru għandu biss joħroġ il-kwoti 
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skont il-paragrafu 2 jekk l-emendi 
proposti jiġu aċċettati mill-Kummissjoni. 
Għandhom jingħataw ir-raġunijiet għal 
deċiżjoni ta' ċaħda min-naħa tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-Kummissjoni jkollha rwol fl-approvazzjoni tal-miżuri ta’ implimentazzjoni 
nazzjonali sabiex ikun żgurat li l-Istati Membri qed japplikaw ir-regoli tal-kwoti mingħajr 
ħlas għall-istallazzjonijiet b’mod konsistenti.

Emenda 619
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 - paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-28 ta' Frar ta' kull sena, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom joħorġu l-kwantità 
tal-kwoti li għandhom jiġu distribwiti għal 
dik is-sena, ikkalkolata skont l-Artikoli 10
u 10a. 

2. Sat-28 ta' Frar ta' kull sena, l-awtoritajiet 
kompetenti, skont il-miżuri ta’
implimentazzjoni nazzjonali, għandhom 
joħorġu l-kwantità tal-kwoti li għandhom 
jiġu distribwiti għal dik is-sena, ikkalkolata 
skont l-Artikoli 10 u 10a. 

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra.

2a. M'għandhomx jingħataw kwoti 
mingħajr ħlas lil stallazzjonijiet meta l-
attività tal-Anness I fl-istallazzjoni ma 
tkunx għadha topera jew meta l-kapaċità 
tal-attività tal-Anness I fl-istallazzjoni 
tkun waqgħet taħt il-limiti msemmija 
f'dak l-Anness.
Il-Kummissjoni, fil-miżuri adottati skont 
l-Artikolu 10a(1), għandha tinkludi l-
miżuri li jiddefinixxu l-istallazzjonijiet li, 
parzjalment jew temporanjament, jieqfu 
joperaw. Dawn l-istallazzjonijiet jistgħu 
jibqgħu jirċievu allokazzjoni mingħajr 
ħlas skont il-miżuri dwar l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas adottati skont l-Artikolu 
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10a(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi inkluża definizzjoni ta' meta stallazzjoni tieqaf topera sabiex tiġi 
żgurata l-armonizzazzjoni madwar l-UE. 

Emenda 620
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-28 ta' Frar ta' kull sena, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom joħorġu l-kwantità 
tal-kwoti li għandhom jiġu distribwiti għal 
dik is-sena, ikkalkolata skont l-Artikoli 10
u 10a.

2. Sat-28 ta' Frar ta' kull sena, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom joħorġu l-kwantità 
tal-kwoti li għandhom jiġu distribwiti għal 
dik is-sena, ikkalkolata skont l-Artikolu 10.

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra.

Or. en

Emenda 621
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra.

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra u 
għandha tagħti lura ammont 
proporzjonali tal-kwoti mingħajr ħlas li 
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jkunu diġà ngħatawlha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ma jkunx hemm inċentiv biex titkompla l-produzzjoni ladarba d-deċiżjoni 
tal-għeluq tkun ittieħdet, sabiex jinżammu l-kwoti mingħajr ħlas.

Emenda 622
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra.

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra. Il-
kwoti li ma jkunux intużaw għandhom 
jiġu trasferiti fir-riżerva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwoti miżmuma għal dawk li jidħlu ġodda huma mistennija li jżidu l-likwidità. Is-suq qed 
jistenna li din il-likwidità tkun allokata għal kwoti mingħajr ħlas (tnaqqis tat-talba). Il-kwoti 
li ma jintużawx għandhom għalhekk jinġiebu fis-suq.  

Emenda 623
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l- Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
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ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra. ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra,
sakemm l-operatur ma jurix lill-awtorità 
kompetenti li din se tissostitwixxi fil-
produzzjoni ta' pajjiżu fi żmien speċifiku 
u raġonevoli.

Or. en

Emenda 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tas-CERs u l-ERUs minn attivitajiet 
ta' proġetti fl-iskema Komunitarja qabel id-
dħul fis-seħħ ta' ftehim internazzjonali tal-

ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima

L-użu ta' CERs ċertifikati Gold Standard 
biss minn attivitajiet ta' proġetti fl-iskema 

Komunitarja qabel id-dħul fis-seħħ ta' 
ftehim internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-

tibdil fil-klima

1. Sakemm ikun daħal fis-seħħ ftehim 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-tibdil 
fil-klima, u qabel l-avvanz tal-
applikazzjoni tal-paragrafi 3 u 4 tal-
Artikolu 28, għandhom japplikaw il-
paragrafi 2 sa 7 ta' dan l-Artikolu.

1. Sakemm ikun daħal fis-seħħ ftehim 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-tibdil 
fil-klima, għandhom japplikaw il-paragrafi 
2 sa 6.

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' proġetti 
li ġew aċċettati mill-Istati Membri kollha 
fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012.

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER 
ċertifikati Gold Standard biss permessi 
lilhom minn Stati Membri għall-perjodu 
2008 sa 2012 li ma nkunux ntużaw, l-
operaturi jistgħu jitolbu lill-awtorità 
kompetenti biex dawn joħorġulhom kwoti 
li jkunu validi mill-2013 'l quddiem bi 
skambju għal CERs ċertifikati Gold 
Standard biss maħruġa fir-rigward ta' 
tnaqqis ta' emissjonijiet sa l-2012 minn tipi 
ta' proġetti li ġew aċċettati mill-Istati 
Membri kollha fl-iskema Komunitarja 
matul il-perjodu 2008 sa 2012. L-ammont 
ta' kwoti maħruġa, inklużi l-kwoti 
maħruġa skont il-paragrafi 3, 4 u 5, ma 
jistgħux ikunu ta' iktar minn 50% tal-
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volum tal-krediti esterni hekk kif imsemmi 
hawn fuq li ma jkunux intużaw. Sal-31 ta' 
Diċembru 2014, għandu jsir skambju bħal 
dan mill-awtorità kompetenti meta ssir 
talba għalih.

3. Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti validi mill-2013 'l quddiem.

3. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER ċertifikat biss mill-Gold 
Standard permessi lill-operaturi mill-Istati 
Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu l-
operaturi jiskambjaw is-CERs ċertifikati 
biss mill-Gold Standard minn proġetti li 
ġew stabbiliti qabel l-2013 maħruġa fir-
rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-
2013 'il quddiem għal kwoti validi mill-
2013 'il quddiem. L-ammont ta' kwoti 
maħruġa, inklużi l-kwoti maħruġa skont 
il-paragrafi 3, 4 u 5, ma jistgħux ikunu ta' 
iktar minn 50% tal-volum tal-krediti 
esterni hekk kif imsemmi hawn fuq li ma 
jkunux intużaw.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

4. Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti minn proġetti ġodda li jkunu nbdew 
mill-2013 'l quddiem fil-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati.

4. Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-
użu tas-CER ċertifikati Gold Standard biss
permessi lil operaturi minn Stati Membri 
għall-perjodu 2008 sa 2012, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iħallu l-operaturi 
jiskambjaw is-CERs maħruġin fir-rigward 
tat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-2013 'l 
quddiem għal kwoti minn proġetti ġodda li 
jkunu nbdew mill-2013 'l quddiem fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel. L-ammont ta' kwoti 
maħruġa, inklużi l-kwoti maħruġa skont 
il-paragrafi 3, 4 u 5, ma jistgħux ikunu ta' 
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iktar minn 50% tal-volum tal-krediti 
esterni hekk kif imsemmi hawn fuq li ma 
jkunux intużaw.

5. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012 u fil-każ li jkun hemm dewmien 
għall-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali 
dwar it-tibdil fil-klima, krediti minn 
proġetti jew minn attivitajiet oħra ta' 
tnaqqis li jispeċifikaw livelli ta' użu jistgħu 
jintużaw fl-iskema Komunitarja skont il-
ftehimiet konklużi ma' pajjiż terzi. Bi qbil 
ma' ftehimiet bħal dawn, operaturi 
għandhom ikunu jistgħu jużaw krediti 
minn atttivitajiet ta' proġetti f'dawk il-
pajjiżi terzi biex jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-iskema Komunitarja.

5. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012 u 
fil-każ li jkun hemm dewmien għall-
konklużjoni ta' ftehim internazzjonali dwar 
it-tibdil fil-klima, krediti minn proġetti jew 
minn attivitajiet oħra ta' tnaqqis li 
jispeċifikaw livelli ta' użu jistgħu jintużaw 
fl-iskema Komunitarja skont il-ftehimiet 
konklużi ma' pajjiż terzi, sakemm ikunu 
ċertifikati Gold Standard. Bi qbil ma' 
ftehimiet bħal dawn, operaturi għandhom
ikunu jistgħu jużaw krediti minn 
atttivitajiet ta' proġetti f'dawk il-pajjiżi terzi 
biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom 
skont l-iskema Komunitarja. L-ammont ta' 
kwoti maħruġa, inklużi l-kwoti maħruġa 
skont il-paragrafi 3, 4 u 5, ma jistgħux 
ikunu ta' iktar minn 50% tal-krediti 
esterni hekk kif imsemmi hawn fuq li ma 
jkunux intużaw.

6. Kull ftehim imsemmi fil-paragrafu 5 
għandu jipprovdi għall-użu tal-krediti fl-
iskema Komunitarja minn minn teknoloġiji 
ta' enerġija rinovabbli jew ta' effiċjenza fl-
enerġija li jippromwovu t-trasferiment 
teknoloġiku, l-iżvilupp sostenibbli. 
Kwalunkwe ftehim bħal dan jista' wkoll 
jipprovdi għall-użu ta' krediti minn proġetti 
fejn il-linja tal-bażi użata hija taħt il-livell 
ta' allokazzjoni mingħajr ħlas skont il-
miżuri kif stipulat fl-Artikolu 10a jew taħt 
il-livelli meħtieġa bil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja.

6. Kull ftehim imsemmi fil-paragrafu 5 
għandu jipprovdi għall-użu tal-krediti 
ċertifikati Gold Standard fl-iskema 
Komunitarja minn minn teknoloġiji ta' 
enerġija rinovabbli jew ta' effiċjenza fl-
enerġija li jippromwovu t-trasferiment 
teknoloġiku, l-iżvilupp sostenibbli. 
Kwalunkwe ftehim bħal dan jista' wkoll 
jipprovdi għall-użu ta' krediti minn proġetti 
fejn il-linja tal-bażi użata hija taħt il-livell 
ta' allokazzjoni mingħajr ħlas skont il-
miżuri kif stipulat fl-Artikolu 10a jew taħt 
il-livelli meħtieġa bil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja.

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs biss ta' pajjiżi terzi li kienu ratifikaw 
dak il-ftehim għandhom jiġu aċċettati fl-
iskema Komunitarja."

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs ċertifikati Gold Standard biss ta' 
pajjiżi terzi li kienu ratifikaw dak il-ftehim 
għandhom jiġu aċċettati fl-iskema 
Komunitarja, sa massimu ta' 10% tal-
isforz addizzjonali ta' tnaqqis skont l-
Artikolu 9.



AM\734914MT.doc 57/93 PE409.659v01-00

MT

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ETS għandha tindirizza l-kwistjoni tal-iżgurar li jkun hemm krediti li jappoġġjaw 
l-iżvilupp sostenibbli f'livell dinji.
Huwa importanti li krediti ċertifikati Gold Standard biss jintużaw fil-fażi 3 tad-Direttiva ETS.
Jekk ma jin tlaħaqx ftehim internazzjonali, 50% biss tal-krediti jista' jintuża mill-ġdid matul 
il-perjodu 2008-2012.
Jekk il-ftehim internazzjonali jintlaħaq, 10% tal-isforz globali ta' tnaqqis previst fid-Direttiva 
ETS jista' jintuża mill-ġdid maċ-CERs ċertifikati Gold Standard.

Emenda 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tas-CERs u l-ERUs minn attivitajiet 
ta' proġetti fl-iskema Komunitarja qabel id-
dħul fis-seħħ ta' ftehim internazzjonali tal-
ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima

L-użu tas-CERs ċertifikati Gold Standard 
biss minn attivitajiet ta' proġetti fl-iskema 
Komunitarja f'każ li l-ebda ftehim 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-tibdil 
fil-klima ma jidħol fis-seħħ qabel tmiem l-
2012
Kull meta jissemmew f'din id-Direttiva, iċ-
CERs huma biss permessi jekk japplikaw 
metodoloġiji u standards konsistenti ma' 
dawk żviluppati mill-Fundazzjoni Gold 
Standard.

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' proġetti 
li ġew aċċettati mill-Istati Membri kollha 
fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs 
ċertifikati Gold Standard biss u ERUs 
maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' proġetti 
li ġew aċċettati mill-Istati Membri kollha 
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2008 sa 2012. Sal-31 ta' Diċembru 2014, 
għandu jsir skambju bħal dan mill-awtorità 
kompetenti meta ssir talba għalih. 

fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012. L-ammont ta' kwoti 
maħruġa, inklużi l-kwoti maħruġa skont 
il-paragrafi 3, 4 u 5, ma jistgħux ikunu ta' 
iktar minn 50% tal-volum tal-krediti 
esterni hekk kif imsemmi hawn fuq li ma 
jkunux intużaw. Sal-31 ta' Diċembru 2014, 
għandu jsir skambju bħal dan mill-awtorità 
kompetenti meta ssir talba għalih.

3. Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti validi mill-2013 'l quddiem.

3. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
minn proġetti ċertifikati Gold Standard 
biss li ġew stabbiliti qabel l-2013 maħruġin 
fir-rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mill-2013 'l quddiem għal kwoti validi 
mill-2013 'l quddiem. L-ammont ta' kwoti 
maħruġa, inklużi l-kwoti maħruġa skont 
il-paragrafi 2, 4 u 5, ma jistgħux ikunu ta' 
iktar minn 50% tal-volum tal-krediti 
esterni hekk kif imsemmi hawn fuq li ma 
jkunux intużaw.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għat-tipi ta' proġetti li ġew aċċettati mill-
Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull ċertifikati Gold Standard biss li 
jkun ġie aċċettat mill-Istati Membri kollha 
fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012.

4. Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti minn proġetti ġodda li jkunu nbdew 
mill-2013 'l quddiem fil-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati.

4. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs ċertifikati 
Gold Standard biss maħruġin fir-rigward 
tat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-2013 'l 
quddiem għal kwoti minn proġetti ġodda li 
jkunu nbdew mill-2013 'l quddiem fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel. L-ammont ta' kwoti 
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maħruġa, inklużi l-kwoti maħruġa skont 
il-paragrafi 2, 3 u 5, ma jistgħux ikunu ta' 
iktar minn 50% tal-volum tal-krediti 
esterni hekk kif imsemmi hawn fuq li ma 
jkunux intużaw.

5. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012 u fil-każ li jkun hemm dewmien 
għall-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali 
dwar it-tibdil fil-klima, krediti minn 
proġetti jew minn attivitajiet oħra ta' 
tnaqqis li jispeċifikaw livelli ta' użu jistgħu 
jintużaw fl-iskema Komunitarja skont il-
ftehimiet konklużi ma' pajjiż terzi. Bi qbil 
ma' ftehimiet bħal dawn, operaturi 
għandhom ikunu jistgħu jużaw krediti 
minn atttivitajiet ta' proġetti f'dawk il-
pajjiżi terzi biex jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-iskema Komunitarja.

5. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012 u 
fil-każ li jkun hemm dewmien għall-
konklużjoni ta' ftehim internazzjonali dwar 
it-tibdil fil-klima, krediti minn proġetti jew 
minn attivitajiet oħra ta' tnaqqis li 
jispeċifikaw livelli ta' użu jistgħu jintużaw 
fl-iskema Komunitarja skont il-ftehimiet 
konklużi ma' pajjiż terzi. Bi qbil ma' 
ftehimiet bħal dawn, operaturi għandhom 
ikunu jistgħu jużaw krediti minn 
atttivitajiet ta' proġetti f'dawk il-pajjiżi 
terzi, sakemm ikunu ċertifikati Gold 
Standard, biex jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-iskema Komunitarja. L-
ammont ta' kwoti maħruġa, inklużi l-
kwoti maħruġa skont il-paragrafi 2, 3 u 4, 
ma jistgħux ikunu ta' iktar minn 50% tal-
krediti esterni hekk kif imsemmi hawn fuq 
li ma jkunux intużaw.

6. Kull ftehim imsemmi fil-paragrafu 5
għandu jipprovdi għall-użu tal-krediti fl-
iskema Komunitarja minn minn teknoloġiji 
ta' enerġija rinovabbli jew ta' effiċjenza fl-
enerġija li jippromwovu t-trasferiment 
teknoloġiku, l-iżvilupp sostenibbli. 
Kwalunkwe ftehim bħal dan jista' wkoll 
jipprovdi għall-użu ta' krediti minn proġetti 
fejn il-linja tal-bażi użata hija taħt il-livell 
ta' allokazzjoni mingħajr ħlas skont il-
miżuri kif stipulat fl-Artikolu 10a jew taħt 
il-livelli meħtieġa bil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja.

6. Kull ftehim imsemmi fil-paragrafu 5 
għandu jipprovdi għall-użu tal-krediti 
ċertifikati Gold Standard fl-iskema 
Komunitarja minn minn teknoloġiji ta' 
enerġija rinovabbli jew ta' effiċjenza fl-
enerġija li jippromwovu t-trasferiment 
teknoloġiku, l-iżvilupp sostenibbli. 
Kwalunkwe ftehim bħal dan jista' wkoll 
jipprovdi għall-użu ta' krediti minn proġetti 
fejn il-linja tal-bażi użata hija taħt il-livelli 
meħtieġa bil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs biss ta' pajjiżi terzi li kienu ratifikaw 
dak il-ftehim għandhom jiġu aċċettati fl-
iskema Komunitarja."

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs ċertifikati Gold Standard biss ta' 
pajjiżi terzi li kienu ratifikaw dak il-ftehim 
għandhom jiġu aċċettati fl-iskema 
Komunitarja, sa massimu ta' 10% tal-
isforz addizzjonali ta' tnaqqis li jsir skont 
l-Artikoli 9 u 28.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li krediti ta' kwalità tajba li jissodisfaw kriterji ta' trasparenza ta' 
addizzjonalità u ta' żvilupp sostenibbli jiġu permessi fl-EU ETS. B'mod importanti, krediti 
Gold Standard biss għandhom ikunu eliġibbli għall-ibbankjar fil-fażi 3 tal-EU ETS. Huwa 
permess li nofs il-krediti CDM kollha li jkunux intużaw fil-fażi qabel l-2013 jiġu trasferiti 
għall-fażi III wara l-2013 u taħt ftehim internazzjonali, jista' jiġi bbilanċjat 10% tal-isforz 
addizzjonali ta' tnaqqis. 

Emenda 626
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tas-CERs u l-ERUs minn 
attivitajiet ta' proġetti fl-iskema 
Komunitarja qabel id-dħul fis-seħħ ta' 
ftehim internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-
tibdil fil-klima

L-użu tas-CERs u l-ERUs minn 
attivitajiet ta' proġetti fl-iskema 
Komunitarja

1. Sakemm ikun daħal fis-seħħ ftehim 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-tibdil 
fil-klima, u qabel l-avvanz tal-
applikazzjoni tal-paragrafi 3 u 4 tal-
Artikolu 28, għandhom japplikaw il-
paragrafi 2 sa 7 ta' dan l-Artikolu.

1. Sakemm ikun daħal fis-seħħ ftehim 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-tibdil 
fil-klima, u qabel l-avvanz tal-
applikazzjoni tal-paragrafi 3 u 4 tal-
Artikolu 28, għandhom japplikaw il-
paragrafi 2 sa 4 ta' dan l-Artikolu.

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012. Sal-31 ta' Diċembru 
2014, għandu jsir skambju bħal dan mill-

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu miżjuda mal-
ammont ta' kwoti maħruġ skont l-Artikolu 
9 u li jkunu validi mill-2013 'l quddiem bi 
skambju għal CERs u ERUs maħruġa fir-
rigward ta' tnaqqis ta' emissjonijiet sa l-
2012 minn tipi ta' proġetti li ġew aċċettati 
mill-inqas minn Stat Membru wieħed fl-
iskema Komunitarja sa u inkluż l-2012. 
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awtorità kompetenti meta ssir talba għalih. Sal-31 ta' Diċembru 2014, għandu jsir 
skambju bħal dan mill-awtorità kompetenti 
meta ssir talba għalih.

3. Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti validi mill-2013 'l quddiem. L-
ewwel subparagrafu għandu japplika għal 
kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat mill-
Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

3. F'kull każ, l-operaturi jistgħu jużaw 
CER / ERU jew krediti, sa [10,5]% tal-
emissjonijiet annwali tagħhom sabiex 
iwettqu l-obbligi tagħhom taħt l-iskema 
Komunitarja. Dan għandu jsir permezz 
taċ-ċediment ta':

(a) CER/ERU minn proġetti CDM/JI fir-
rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet li jsir 
sa tmiem l-2015;
(b) CER/ERU minn proġetti CDM/JI fir-
rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet li 
jsiru mill-2013 'il quddiem f'pajjiżi li 
jkunu rratifikaw ftehim internazzjonali 
tal-ġejjieni dwar il-bidla fil-klima;
(c) CER/ERU minn proġetti CDM/JI fir-
rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet li 
jsiru mill-2013 'il quddiem f'pajjiżi li 
magħhom l-UE tkun ikkonkludiet ftehim 
ta' koperazzjoni bilaterali jew 
multilaterali dwar il-bidla fil-klima, qabel 
il-31 ta' Diċembru 2015; jew
(d) krediti minn attivitajiet ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet li huma stabbiliti skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fil-ftehimiet ta' 
koperazzjoni f'pajjiżi li mhumiex eliġibbli 
taħt is-CDM u li jikkonkludu ftehim ta' 
koperazzjoni mal-Komunità fir-rigward 
tat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem sa sena wara d-dħul fis-seħħ ta' 
ftehim internazzjonali fil-ġejjieni dwar il-
bidla fil-klima.

4. Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 

4. Ftehimiet ta' koperazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3(d) għandhom jiddefinixxu 
t-tipi ta' proġetti eliġibbli, il-metodoloġiji 
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2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti minn proġetti ġodda li jkunu nbdew 
mill-2013 'l quddiem fil-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati. L-ewwel subparagrafu għandu 
japplika għas-CERs fir-rigward tat-tipi 
kollha ta' proġetti li ġew aċċettati mill-
Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012, sakemm dawk il-pajjiżi jkunu 
ratifikaw ftehim mal-Komunità jew sa l-
2020, skont liema data tiġi l-ewwel.

użati biex jiġi determinat l-ammont ta' 
krediti li għandhom jinħarġu u l-
mekkaniżmu li jiżgura t-trasferiment tal-
krediti f'ċertifikati li jistgħu jintużaw għal 
konformità taħt il-ftehim internazzjonali 
tal-ġejjieni dwar il-bidla fil-klima.

5. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012 u fil-każ li jkun hemm dewmien 
għall-konklużjoni ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, 
krediti minn proġetti jew minn attivitajiet 
oħra ta' tnaqqis li jispeċifikaw livelli ta' 
użu jistgħu jintużaw fl-iskema 
Komunitarja skont il-ftehimiet konklużi 
ma' pajjiż terzi. Bi qbil ma' ftehimiet bħal 
dawn, operaturi għandhom ikunu jistgħu 
jużaw krediti minn atttivitajiet ta' proġetti 
f'dawk il-pajjiżi terzi biex jikkonformaw 
mal-obbligi tagħhom skont l-iskema 
Komunitarja.
6. Kull ftehim imsemmi fil-paragrafu 5 
għandu jipprovdi għall-użu tal-krediti fl-
iskema Komunitarja minn minn 
teknoloġiji ta' enerġija rinovabbli jew ta' 
effiċjenza fl-enerġija li jippromwovu t-
trasferiment teknoloġiku, l-iżvilupp 
sostenibbli. Kwalunkwe ftehim bħal dan 
jista' wkoll jipprovdi għall-użu ta' krediti 
minn proġetti fejn il-linja tal-bażi użata 
hija taħt il-livell ta' allokazzjoni mingħajr 
ħlas skont il-miżuri kif stipulat fl-
Artikolu 10a jew taħt il-livelli meħtieġa 
bil-leġiżlazzjoni Komunitarja.
7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs biss ta' pajjiżi terzi li kienu 
ratifikaw dak il-ftehim għandhom jiġu 
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aċċettati fl-iskema Komunitarja."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiżgura li l-livelli ta' użu ta' CER/ERU permessi lill-operaturi mill-Istati 
Membri matul il-perjodu 2008-2012 jintuża bis-sħiħ. L-emenda tittrasponi wkoll l-idea ta' 
prinċipju supplimentari, jiġifieri l-prinċipju skont liema sa nofs l-isforz (li għandu jinkludi t-
tkabbir dovut għall-attività ekonomika miżjuda) sabiex jinkisbu impenji ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet jista' jinkiseb permezz tal-użu ta' mekkaniżmi internazzjonali, fit-tielet perjodu 
ta' kummerċ. Dan il-prinċipju għandu jiġi applikat indipendentement mid-dħul fis-seħħ ta' 
ftehim internazzjonali fil-ġejjieni.

Emenda 627
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tas-CERs u l-ERUs minn 
attivitajiet ta' proġetti fl-iskema 
Komunitarja qabel id-dħul fis-seħħ ta' 
ftehim internazzjonali tal-ġejjieni dwar 
it-tibdil fil-klima

L-użu tas-CERs u l-ERUs minn 
attivitajiet ta' proġetti fl-iskema 
Komunitarja b'relazzjoni mal-
konklużjoni ta' ftehim internazzjonali 
tal-ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux id-dispożizzjonijiet kollha tal-Artikolu 11a japplikaw għas-sitwazzjoni qabel id-dħul fis-
seħħ ta' ftehim internazzjonali fil-ġejjieni.
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Emenda 628
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jiġi garantit li l-proġetti CDM 
huma ċarament addizzjonali u 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli, 
il-Kummissjoni għandha tippermetti biss 
il-proġetti tat-tip Gold Standard. Il-
paragrafi 2 sa 7 huma soġġetti għal dan 
ir-rekwiżit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tal-kriterji Gold Standard tiżgura li l-proġetti ta' kwalità għolja biss jirċievu 
akkreditazzjoni, jiġifieri tnaqqis tal-emissjonijiet li ma jkunx sar diġà u proġetti li jipprovdu 
benefiċċji ċari ta' żvilupp sostenibbli għall-komunitajiet lokali għandhom jirċievu l-
akkreditazzjoni.

Emenda 629
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-
Parlament Ewropew għandhom ikunu 
parti mill-Bord tal-Gold Standard sabiex 
jissalvagwardjaw il-kredibilità tal-
iżviluppi fil-ġejjieni fl-istandards tal-
kwalità tal-Gold Standard.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li l-kriterji tal-Gold Standard ikunu prova fil-ġejjieni għall-applikazzjoni tal-EU 
ETS. Il-Kummissjoni ma tistax tħalli organizzazzjonijiet indipendenti jiddeterminaw l-iżvilupp 
tal-kriterji ta' kwalità. Hija għandu jkollha rwol f'dan.

Emenda 630
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012. Sal-31 ta' 
Diċembru 2014, għandu jsir skambju bħal 
dan meta ssir talba għalih mill-awtorità 
kompetenti.

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012. Sal-31 ta' Marzu 
2015, għandu jsir skambju bħal dan mill-
awtorità kompetenti meta ssir talba għalih.

Or. en

Emenda 631
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
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permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012. Sal-31 ta' 
Diċembru 2014, għandu jsir skambju bħal 
dan meta ssir talba għalih mill-awtorità 
kompetenti.

permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012. Sal-31 ta' Marzu 
2015, għandu jsir skambju bħal dan meta 
ssir talba għalih mill-awtorità kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' proċess ta' verifika ulterjuri tal-UE tal-proġetti apparti l-iskema 
aċċettata globalment mhijiex meħtieġa.

Emenda 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012. Sal-31 ta' Diċembru 
2014, għandu jsir skambju bħal dan mill-

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012, sal-31 ta' Diċembru 
2014, għandu jsir skambju bħal dan mill-
awtorità kompetenti meta ssir talba għalih.
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awtorità kompetenti meta ssir talba għalih.

Or. en

Emenda 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012. Sal-31 ta' Diċembru 
2014, għandu jsir skambju bħal dan mill-
awtorità kompetenti meta ssir talba għalih.

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012. Sal-31 ta' 
Diċembru 2014, għandu jsir skambju bħal 
dan mill-awtorità kompetenti meta ssir 
talba għalih.

Or. en

Emenda 634
Avril Doyle

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma jkunux intużaw, 
l-operaturi jistgħu jitolbu lill-awtorità 
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awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012. Sal-31 ta' Diċembru 
2014, għandu jsir skambju bħal dan mill-
awtorità kompetenti meta ssir talba għalih.

kompetenti biex dawn joħorġulhom kwoti 
li jkunu validi mill-2013 'l quddiem bi 
skambju għal CERs u ERUs maħruġa fir-
rigward ta' tnaqqis ta' emissjonijiet sa l-
2012 minn tipi ta' proġetti tat-tip ‘Gold 
Standard’ li ġew aċċettati mill-Istati 
Membri kollha fl-iskema Komunitarja 
matul il-perjodu 2008 sa 2012. Sal-31 ta' 
Diċembru 2014, għandu jsir skambju bħal 
dan mill-awtorità kompetenti meta ssir 
talba għalih.

Or. en

Emenda 635
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' proġetti 
li ġew aċċettati mill-Istati Membri kollha 
fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012. Sal-31 ta' Diċembru 2014, 
għandu jsir skambju bħal dan mill-awtorità 
kompetenti meta ssir talba għalih.

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' proġetti 
li ġew aċċettati taħt l-UNFCCC matul il-
perjodu 2008 sa 2012. Sal-31 ta' Diċembru 
2014, għandu jsir skambju bħal dan mill-
awtorità kompetenti meta ssir talba għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impatt jista' jkun negattiv fuq in-negozjati fil-ġejjieni mal-bqija tal-komunità dinjija jekk l-
UE taċċetta ċerti regoli u tipi ta' proġett fil-livell tan-NU iżda mbagħad tuża kriterju ieħor fil-
livell tal-UE. Huwa loġiku wkoll li jiġi aċċettat fi ħdan l-UE dak li diġà aċċettat fin-negozjati 
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tan-NU. 

Emenda 636
Patrick Louis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' proġetti 
li ġew aċċettati mill-Istati Membri kollha 
fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012. Sal-31 ta' Diċembru 2014, 
għandu jsir skambju bħal dan mill-awtorità 
kompetenti meta ssir talba għalih.

2. Skont u sal-livelli ta' użu tas-CER/ERU 
permessi lilhom minn Stati Membri għall-
perjodu 2008 sa 2012 li ma nkunux 
ntużaw, l-operaturi jistgħu jitolbu lill-
awtorità kompetenti biex dawn 
joħorġulhom kwoti li jkunu validi mill-
2013 'l quddiem bi skambju għal CERs u 
ERUs maħruġa fir-rigward ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet sa l-2012 minn tipi ta' proġetti 
li ġew aċċettati mill-Istati Membri kollha 
fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012, u mill-attivitajiet li 
jirriżultaw mill-użu tal-art, il-bidla fl-użu 
tal-art u l-forestrija. Sal-31 ta' Diċembru 
2014, għandu jsir skambju bħal dan meta 
ssir talba għalih mill-awtorità kompetenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex probabbli li l-Istati Membri kollha jaċċettaw l-inklużjoni fl-ETS ta' krediti li jkunu 
ġejjin mill-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-forestrija għall-perjodu 2008-2012.
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Emenda 637
Avril Doyle

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti validi mill-2013 'l quddiem.

3. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iħallu l-operaturi jiskambjaw is-CERs 
minn proġetti tat-tip ‘Gold Standard’ li 
ġew stabbiliti qabel l-2013 maħruġin fir-
rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-
2013 'l quddiem għal kwoti validi mill-
2013 'l quddiem.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull proġett tat-tip ‘Gold Standard’ li 
jkun ġie aċċettat mill-Istati Membri kollha 
fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012.

Or. en

Emenda 638
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs minn 
proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 

L-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs fuq bażi 
annwali minn proġetti li ġew stabbiliti 
qabel l-2013, sa 50% tat-tnaqqis annwali 
fil-kwantità tal-kwoti li għandhom jiġu 
allokati skont l-Artikolu 9, għal kwoti 
validi mill-2013 'l quddiem.
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kwoti validi mill-2013 'l quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni testendi l-użu taċ-CERs wara l-2013. Tirreferi għal proġetti mibdija qabel l-
2013 li diġà jkunu ġew ċertifikati. Sa massimu ta' 50% tal-ammont ta' tnaqqis tal-kwoti (meta 
mqabbel mat-tieni perjodu ta' kummerċ), iċ-CERs jistgħu jiġu sostitwiti fuq bażi annwali 
b'kwoti validi mill-2013 'il quddiem. Hemm potenzjal sinifikanti biex titnaqqas il-pressjoni fuq 
il-prezzijiet tal-kwoti tal-UE permezz tal-użu tal-kwoti minn proġetti CDM/JI. Iktar minn 
hekk, dan jippermetti investimenti ta' twaqqif f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, iqajjem kuxjenza 
dwar l-effiċjenza tal-enerġija u joħloq opportunitajiet għall-esportazzjoni.

Emenda 639
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs minn 
proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti validi mill-2013 'l quddiem.

Safejn ma jkunux intużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs mill-
enerġija rinnovabbli u proġetti ta’ 
effiċjenza sussidjarja mill-aspett tad-
domanda proġetti li ġew stabbiliti qabel l-
2013 maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti validi mill-2013 'l quddiem, esklużi 
CERs minn proġetti kbar idro-elettriċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonsistenti li kieku jiġu permessi l-kumpensi fis-setturi industrijali li għandhom 
tendenza għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.  Ir-rikonoxximent tal-krediti mill-
investimenti CDM f’dawn is-setturi jista’ jfisser inċentivi finanzjarji li jippromwovu r-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.
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Emenda 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs minn 
proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti validi mill-2013 'l quddiem.

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs minn 
proġetti li ġew irreġistrati qabel l-2013 
maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti validi mill-2013 'l quddiem.

Or. en

Emenda 641
Patrick Louis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 2012 
u għall-attivitajiet li jirriżultaw mill-użu 
tal-art, il-bidla fl-użu tal-art u l-forestrija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda tal-Artikolu 11a(2).
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Emenda 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

imħassar

Or. en

Emenda 643
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
skont il-UNFCCC matul il-perjodu 2008 
sa 2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impatt jista' jkun negattiv fuq in-negozjati fil-ġejjieni mal-bqija tal-komunità dinjija jekk l-
UE taċċetta ċerti regoli u tipi ta' proġett fil-livell tan-NU iżda mbagħad tuża kriterju ieħor fil-
livell tal-UE. Huwa loġiku wkoll li jiġi aċċettat fi ħdan l-UE dak li diġà aċċettat fin-negozjati 
tan-NU. 
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Emenda 644
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kull tip ta' proġett li jkun ġie aċċettat 
fl-iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' proċess ta' verifika ulterjuri tal-UE tal-proġetti apparti r-reġim 
aċċettat globalment mhijiex meħtieġa.

Emenda 645
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs maħruġin 
fir-rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mill-2013 'l quddiem għal kwoti minn 
proġetti ġodda li jkunu nbdew mill-2013 'l 
quddiem fil-Pajjiżi Lanqas Żviluppati.

Meta jitqies il-limitu massimu stabbilit fil-
paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom iħallu l-operaturi jiskambjaw is-
CERs maħruġin fir-rigward tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-2013 'l quddiem għal 
kwoti minn proġetti ġodda li jkunu nbdew 
mill-2013 'l quddiem fil-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-modifika testendi l-użu msaħħaħ tas-CERs kif propost fl-Artikolu 11a, paragrafu 3 għas-
sitwazzjoni f'pargarafu 4. (Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għal paragrafu 3.).

Emenda 646
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs maħruġin 
fir-rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mill-2013 'l quddiem għal kwoti minn 
proġetti ġodda li jkunu nbdew mill-2013 'l 
quddiem fil-Pajjiżi Lanqas Żviluppati.

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs maħruġin 
fir-rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mill-2013 'l quddiem għal kwoti minn 
proġetti ġodda effiċjenti u tal-enerġija 
rinnovabbli li jkunu nbdew mill-2013 'l 
quddiem fil-Pajjiżi Lanqas Żviluppati, 
esklużi CERs minn proġetti kbar tal-
elettriku b'sistema idrika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonsistenti li kieku jiġu permessi l-kumpensi fis-setturi industrijali li għandhom 
tendenza għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.  Ir-rikonoxximent tal-krediti mill-
investimenti CDM f’dawn is-setturi jista’ jfisser inċentivi finanzjarji li jippromwovu r-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda 647
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli tal-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs maħruġin 
fir-rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mill-2013 'l quddiem għal kwoti minn 
proġetti ġodda li jkunu nbdew mill-2013 'l 
quddiem fil-Pajjiżi Lanqas Żviluppati.

Safejn ma jkunux ntużaw il-livelli ta' l-użu 
tas-CER/ERU permessi lil operaturi minn 
Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 2012, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom iħallu 
l-operaturi jiskambjaw is-CERs maħruġin 
fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
mill-2013 'l quddiem għal kwoti minn 
proġetti ġodda li jkunu nbdew mill-2013 'l 
quddiem.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jitħalla investiment kontinwu fi proġetti CDM/JI mnieda wara l-2013, b'tali 
mod li jkun jista' jiżgura t-tnaqqis tal-emissjonijiet bl-anqas prezz possibbli, waqt li josserva 
l-intensità mnaqqsa mixtieqa min-naħa tal-UE.

Emenda 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operatur li uża tCER għandu jċedi CER, 
tCER, ERU jew kwota mill-anqas 30 jum 
qabel ma' tiskadi t-tCER biex b'hekk jiġu 
koperti l-emissjonijiet li jkunu ġew koperti 
mit-tCER li jkun skada.  Jekk l-operatur 
ma jkun bidel ebda tCER li uża biex 
ikopri l-emissjonijiet tiegħu sad-data ta' 
skadenza, l-operatur għandu jinżamm 
responsabbli għall-ħlas tal-multa għall-
emissjonijiet żejda skont l-Artikolu 16.

Or. en
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Emenda 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

imħassar

Or. en

Emenda 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

imħassar

Or. en
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Emenda 651
Patrick Louis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa -2012, u għall-attivitajiet 
li jirriżultaw mill-użu tal-art, il-bidla fl-
użu tal-art u l-forestrija, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-emenda tal-Artikolu 11a(2).

Emenda 652
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data
tiġi l-ewwel.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti sakemm dawk il-pajjiżi jkunu 
rratifikaw ftehim mal-Komunità jew sa l-
2020, skont liema tiġi l-ewwel.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' proċess ta' verifika ulterjuri tal-UE tal-proġetti apparti r-reġim 
aċċettat globalment mhijiex meħtieġa.

Emenda 653
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti sakemm dawk il-pajjiżi jkunu 
rratifikaw ftehim mal-Komunità jew sa l-
2020, skont liema tiġi l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' proċess ta' verifika ulterjuri tal-UE tal-proġetti apparti r-reġim 
aċċettat globalment mhijiex meħtieġa.

Emenda 654
Avril Doyle

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tal-proġetti kollha 
tat-tip ‘Gold Standard’ li ġew aċċettati 
mill-Istati Membri kollha fl-iskema 
Komunitarja matul il-perjodu 2008 sa 
2012, sakemm dawk il-pajjiżi jkunu 
ratifikaw ftehim mal-Komunità jew sa l-
2020, skont liema data tiġi l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 655
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati mill-Istati Membri 
kollha fl-iskema Komunitarja matul il-
perjodu 2008 sa 2012, sakemm dawk il-
pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għas-CERs fir-rigward tat-tipi kollha ta' 
proġetti li ġew aċċettati taħt il-UNFCCC 
matul il-perjodu 2008 sa 2012, sakemm 
dawk il-pajjiżi jkunu ratifikaw ftehim mal-
Komunità jew sa l-2020, skont liema data 
tiġi l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impatt jista' jkun negattiv fuq in-negozjati fil-ġejjieni mal-bqija tal-komunità dinjija jekk l-
UE taċċetta ċerti regoli u tipi ta' proġett fil-livell tan-NU iżda mbagħad tuża kriterju ieħor fil-
livell tal-UE. Huwa loġiku wkoll li jiġi aċċettat fi ħdan l-UE dak li diġà aċċettat fin-negozjati 
tan-NU.
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Emenda 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Operatur li uża tCER għandu jċedi 
CER, tCER, ERU jew kwota mill-anqas 
30 jum qabel ma' tiskadi t-tCER biex 
b'hekk jiġu koperti l-emissjonijiet li jkunu 
ġew koperti mit-tCER li jkun skada.  Jekk 
l-operatur ma jkun bidel ebda tCER li uża 
biex ikopri l-emissjonijiet tiegħu sad-data 
ta' skadenza, l-operatur għandu jinżamm 
responsabbli għall-ħlas tal-multa għall-
emissjonijiet żejda skont l-Artikolu 16.

Or. en

Emenda 657
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-operaturi jistgħu jużaw CERs, 
ERUs jew krediti oħra awtorizzati minn 
pajjiżi terzi li ffirmaw il-Protokoll ta' 
Kyoto, sa livell ta' 60% tat-tnaqqis mill-
UE bejn l-1990 u l-2020. Dawn il-krediti 
CER/ERU jistgħu jkunu minn proġetti 
mnedija mill-2013 'il quddiem.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jitħalla investiment kontinwu fi proġetti CDM/JI mnieda wara l-2013, sabiex 
ikun jista' jiżgura t-tnaqqis tal-emissjonijiet bl-anqas prezz possibbli, waqt li josserva l-
intensità mnaqqsa mixtieqa għall-UE. Il-klawżola supplimentari għandha tkun riveduta biex 
tippermetti tnaqqis barra mill-UE sa 60% tal-isforz, meta mqabbel mal-50% fil-preżent.

Emenda 658
Patrick Louis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Operatur li uża tCER għandu jċedi 
CER, tCER, ERU jew kwota mill-anqas 
30 jum qabel ma' tiskadi t-tCER biex 
b'hekk jiġu koperti l-emissjonijiet li jkunu 
ġew koperti mill-kreditu li jkun skada.  
Jekk l-operatur ma jkunx biddel it-tCERs 
użati biex ikopru l-emissjonijiet koperti 
qabel l-iskadenza tal-krediti, huwa 
għandu jkun responsabbli biex iħallas 
multa għall-emissjonijiet żejda skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-pjantaġġuni jistgħu jaħżnu l-karbonju u jipprovdu injam maħżun, f'bosta modi, bħall-bini, 
l-għamara u l-karti.  Id-diffikultajiet assoċjati mal-permanenza tal-proġetti tal-forestrija tas-
CDM ġew solvuti bil-ħolqien ta' CERs temporanji (tCERs) li se jispiċċaw mal-iskadenza 
tagħhom.

Apparti jintuża l-injam bħala sors ta' enerġija, iż-żieda fil-ħażna tal-iljam bl-użu tiegħu bħala 
materjal jista' jgħin fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Wara li jkun ġie riċiklat għal darba jew 
aktar drabi, l-injam jista' jinħaraq bħala enerġija bl-injam.
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Emenda 659
Patrick Louis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-injam maqtugħ kollu huwa meqjus li joħloq emissjoni mill-ġdid immedjata ta' CO2 
fl-atmosfera, li ma tipprovdix inċentiv biex jintuża l-injam. 

Emenda 660
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-użu annwali tal-krediti mill-
installazzjonijiet skont il-paragrafu 2, 3 u 
4 ma għandux jaqbeż il-kwantità ta' 5% 
tal-emissjonijiet tal-gass b'effett serra tal-
installazzjonijiet koperti minn din id-
Direttiva fis-sena rispettiva ta' 
konformità.  

Or. en

Justification

CERs and ERUs foster technology transfer and offer a safety valve in case of skyrocketing 
allowance prices. Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the 
second trading period is not in line with efforts of harmonisation, since different Member 
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States allowed different percentages. Continuation of these percentages after the second 
trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. Therefore, an 
overall cap, which at the same time removes unequal treatment and does not infringe granted 
rights, is advisable in order to avoid legal action from disadvantaged operators.

Emenda 661
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli ta' l-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012 u fil-każ li jkun hemm dewmien 
għall-konklużjoni ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, 
krediti minn proġetti jew minn attivitajiet 
oħra ta' tnaqqis li jispeċifikaw livelli ta' 
użu jistgħu jintużaw fl-iskema 
Komunitarja skont il-ftehimiet konklużi 
ma' pajjiż terzi. Bi qbil ma' ftehimiet bħal 
dawn, operaturi għandhom ikunu jistgħu 
jużaw krediti minn atttivitajiet ta' proġetti 
f'dawk il-pajjiżi terzi biex jikkonformaw 
ma' l-obbligi tagħhom skont l-iskema 
Komunitarja.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kumpensi għandu jiddependi fuq ftehim komprensiv internazzjonali post-2012. Li 
jingħata sinjal ta' rieda biex ikunu konklużi arranġamenti bilaterali li jinvolvu l-iffinanzjar 
għall-proġetti, anki jekk il-proċess taħt il-UNFCCC idum aktar milli mistenni, jista' jfixkel l-
għan li jinkiseb il-ftehim. 
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Emenda 662
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli ta' l-
użu tas-CER/ERU permessi lil operaturi 
minn Stati Membri għall-perjodu 2008 sa 
2012 u fil-każ li jkun hemm dewmien 
għall-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali 
dwar it-tibdil fil-klima, krediti minn 
proġetti jew minn attivitajiet oħra ta' 
tnaqqis li jispeċifikaw livelli ta' użu jistgħu 
jintużaw fl-iskema Komunitarja skont il-
ftehimiet konklużi ma' pajjiż terzi. Bi qbil 
ma' ftehimiet bħal dawn, operaturi 
għandhom ikunu jistgħu jużaw krediti 
minn atttivitajiet ta' proġetti f'dawk il-
pajjiżi terzi biex jikkonformaw ma' l-
obbligi tagħhom skont l-iskema
Komunitarja.

5. Fil-każ li jkun hemm dewmien għall-
konklużjoni ta' ftehim internazzjonali dwar 
it-tibdil fil-klima, krediti minn proġetti jew 
minn attivitajiet oħra ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet jistgħu jintużaw fl-iskema 
Komunitarja skont il-ftehimiet konklużi 
ma' pajjiż terzi Bi qbil ma' ftehimiet bħal 
dawn, operaturi għandhom ikunu jistgħu 
jużaw krediti minn atttivitajiet ta' proġetti 
f'dawk il-pajjiżi terzi biex jikkonformaw 
ma' l-obbligi tagħhom skont l-iskema 
Komunitarja sa 50% tat-tnaqqis annwali 
fil-kwantità ta' kwoti li għandhom ikunu 
allokati kif previst fl-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifika testendi l-użu msaħħaħ tas-CERs kif propost fl-Artikolu 11a, paragrafu 3 għas-
sitwazzjoni f'pargarafu 5. (Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għal paragrafu 3.).

Emenda 663
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull ftehim imsemmi fil-paragrafu 5 
għandu jipprovdi għall-użu tal-krediti fl-

imħassar
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iskema Komunitarja minn minn 
teknoloġiji ta' enerġija rinovabbli jew ta' 
effiċjenza fl-enerġija li jippromwovu t-
trasferiment teknoloġiku, l-iżvilupp 
sostenibbli. Kwalunkwe ftehim bħal dan 
jista' wkoll jipprovdi għall-użu ta' krediti 
minn proġetti fejn il-linja tal-bażi użata 
hija taħt il-livell ta' allokazzjoni mingħajr 
ħlas skont il-miżuri kif stipulat fl-
Artikolu 10a jew taħt il-livelli meħtieġa 
bil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kumpensi għandu jiddependi fuq ftehim komprensiv internazzjonali post-2012. Li 
jingħata sinjal ta' rieda biex ikunu konklużi arranġamenti bilaterali li jinvolvu l-iffinanzjar 
għall-proġetti, anki jekk il-proċess taħt il-UNFCCC idum aktar milli mistenni, jista' jfixkel l-
għan li jinkiseb il-ftehim. 

Emenda 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Minkejja l-paragrafi 2 sa 5, l-
operaturi jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet 
kompetenti biex kull sena joħorġu 
ammont minimu ta' kwoti validi mill-2013 
'il quddiem bi skambju, għas-CERs u l-
ERUs, ta' 10% tal-emissjonijiet 
ivverifikati fis-sena ta' qabel.

Or. en
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Emenda 665
Avril Doyle

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs biss ta' pajjiżi terzi li kienu ratifikaw 
dak il-ftehim għandhom jiġu aċċettati fl-
iskema Komunitarja."

7. Mill-2013, CERs tat-tip 'Gold Standard' 
u ERUs tat-tip 'Gold Standard' biss ta' 
pajjiżi terzi li kienu ratifikaw il-ftehim 
internazzjonali tal-futur dwar il-bidla fil-
klima għandhom jiġu aċċettati fl-iskema 
Komunitarja. Fil-perjodu bejn l-2008 u l-
2012, il-kwoti fl-iskema Komunitarja 
għandhom ikunu ta’ 6.5% inqas mill-
emissjonijiet fl-2005. L-operaturi kollha li 
f’dan il-perjodu jkunu użaw persentaġġ 
aktar baxx ta’ ERUs u CERs meta 
mqabbla ma’ l-emissjonijiet tagħhom u 
sakemm ma jitrasferux intitolamenti 
skont l-paragrafu 2, ikunu jistgħu jużaw 
dawn il-krediti sa 5% ta' l-emissjonijiet 
tagħhom kull sena tul il-perjodu mill-
2013 sa l-2020, u dan japplika wkoll għal 
operaturi ġodda u setturi ġodda. 
CERs u ERUs tat-tip 'Gold Standard' 
huma krediti li:' 
(a) jirrappreżentaw tnaqqis tal-
emissjonijiet reali, verifikabbli, 
addizzjonali u permanenti minn proġetti 
b'benefiċċji ċari ta' żvilupp sostenibbli u 
mingħajr impatti negattivi sinifikanti fuq 
livell soċjali u ambjentali;
(b) joriġinaw proġetti f'pajjiżi li 
jikkontribwixxu kif xieraq għat-tnaqqis 
globali tal-emissjonijiet skont ftehim 
internazzjonali futur li jkunu rratifikaw; 
u
(c) jkunu aċċettati, jew li probabbli jkunu 
aċċettati f'sistemi ewlenin oħra ta' 
skambju tal-emissjonijiet, inkluża mill-
anqas Sistema ta' Skambju tal-
Emissjonijiet tal-SU federali.
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Miżuri armonizzati li jikkonfermaw liema 
proġetti jew tipi ta' proġetti jirrispettaw 
dawn il-kriterji jistgħu ikun adottati 
b'konformità mal-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3) 
f'każijiet li ma jkunux ċari. Ebda Stat 
Membru ma jista' jirrifjuta li jaċċetta 
krediti li huma kkonfermati li jirrispettaw 
dawn il-kriterji.

Or. en

Justification

This wording ensures that all operators can use JI/CDM of a high standard where the host 
countries have ratified the Copenhagen climate agreement, in the period 2013-2020. 
Operators have a choice of this new entitlement, at a level of 5% of their annual emissions, or 
carrying over what they had in NAPII. Companies will obviously opt for whichever gives them 
the largest entitlement. 'Gold standard type' projects are defined and will contribute to
establishing a global carbon market and an international agreement. No individual Member 
State should have a veto on credits which are confirmed to be 'gold standard type'.

Emenda 666
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs biss ta' pajjiżi terzi li kienu ratifikaw 
dak il-ftehim għandhom jiġu aċċettati fl-
iskema Komunitarja."

7. Mill-2013, CERs tat-tip 'Gold Standard' 
u ERUs tat-tip 'Gold Standard' biss ta' 
pajjiżi terzi li kienu ratifikaw il-ftehim 
internazzjonali tal-futur dwar il-bidla fil-
klima għandhom jiġu aċċettati fl-iskema 
Komunitarja. Fil-perjodu bejn l-2008 u l-
2012, il-kwoti fl-iskema Komunitarja 
għandhom ikunu ta’ 6.5% inqas mill-
emissjonijiet fl-2005. L-operaturi kollha li 
f’dan il-perjodu jkunu użaw persentaġġ 
aktar baxx ta’ ERUs u CERs meta 
mqabbla ma’ l-emissjonijiet tagħhom u 
sakemm ma jitrasferux intitolamenti 



AM\734914MT.doc 89/93 PE409.659v01-00

MT

skont l-paragrafu 2, ikunu jistgħu jużaw 
dawn il-krediti sa 6 % ta' l-emissjonijiet 
tagħhom kull sena tul il-perjodu mill-
2013 sa l-2020, u dan japplika wkoll għal 
operaturi ġodda u setturi ġodda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex iżżid l-ammont ta' krediti CDM u JI. Fl-istess ħin huwa
importanti li tinżamm l-integrità ambjentali tal-iskema (ara l-emenda korrispondenti tal-
Artikolu 11a, paragrafu 7).

Emenda 667
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs biss ta' pajjiżi terzi li kienu ratifikaw 
dak il-ftehim għandhom jiġu aċċettati fl-
iskema Komunitarja."

7. Mill-2013, il-krediti mill-pajjiżi terzi li 
kienu ratifikaw il-ftehim internazzjonali 
tal-futur dwar il-bidla fil-klima u li huma 
konformi mal-ftehima għandhom jiġu 
aċċettati fl-iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tonora l-impenji internazzjonali tagħha u taċċetta dawk il-krediti kollha li 
huma aċċettati skont il-ftehim internazzjonali futur dwar il-bidla fil-klima.  
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Emenda 668
Georgs Andrejevs

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs biss ta' pajjiżi terzi li kienu ratifikaw 
dak il-ftehim għandhom jiġu aċċettati fl-
iskema Komunitarja.

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs li joriġinaw minn proġetti li jkunu 
bdew wara l-inklużjoni ta' ftehim 
internazzjonali futur għandhom ikunu 
aċċettati biss fl-iskema tal-Komunità minn 
pajjiżi terzi li kienu ratifikaw dak il-ftehim 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tipprovdi ċertezza legali, għandu jkun kkjarifikat li l-użu tal-krediti minn proġetti li bdew 
qabel l-inklużjoni ta' ftehim internazzjonali ma għandhomx ikunu revokati wara li ftehim 
internazzjonali bħal dan ikun ġie konkluż.

Emenda 669
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni se tinvolvi ruħha biex 
tiżgura li kull ftehim imsemmi fil-
paragrafu 5 u l-ftehim internazzjonali 
msemmi fil-paragrafu 7 jinkludi sistema 
ta' kreditu għall-afforestazzjoni, ir-
riforestazzjoni, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mid-deforestazzjoni kif ukoll proġetti u 
attivitajiet oħra tal-forestrija sostenibbli 
inkluż l-evitar tal-erożjoni u t-tindif tad-
dranaġġ.  Operaturi tal-installazzjonijiet 
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se jitħallew jużaw krediti li jirriżultaw 
mill-evitar ta' deforestazzjoni, 
afforestazzjoni u riforestazzjoni kif ukoll 
proġetti u attivitajiet oħra ta' forestrija 
sostenibbli f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u li 
hemm qbil dwarhom skont il-ftehimiet 
imsemmija fil-paragrafi 5 u 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Krediti tal-karbonju bbażati fuq il-foresti huma essenzjali biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
ikunu jistgħu jinvolvu ruħhom fl-isforzi għal tnaqqis serju tal-bidla fil-klima u għalhekk 
jiżguraw konklużjoni pożittiva tal-ftehim internazzjonali post-Kyoto dwar il-bidla fil-klima.  
Krediti tal-karbonju bbażati fuq il-foresti se jipprovdu wkoll flessibilità limitata iżda vitali 
għall-industriji Ewropej matul it-tranżizzjoni tagħhom għal ekonomija b'użu baxx tal-
karbonju. 

Emenda 670
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni se tinvolvi ruħha biex 
tiżgura li kull ftehim imsemmi fil-
paragrafu 5 u l-ftehim internazzjonali 
msemmi fil-paragrafu 7 jinkludi sistema 
ta' kreditu għall-afforestazzjoni, ir-
riforestazzjoni, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mid-deforestazzjoni kif ukoll proġetti u 
attivitajiet oħra tal-forestrija sostenibbli.

Or. en
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Emenda 671
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Mill-2013 kull operatur li fil-perjodu 
bejn l-2008 u l-2012, uża anqas minn 
6.5% ta’ ERUs u CERs meta mqabbla 
ma’ l-emissjonijiet tiegħu u li ma 
jagħmilx trasferimenti tal-intitolamenti 
skont il-paragrafu 2, ikun jista' juża dawn 
il-krediti sa 5 % tal-emissjonijiet tiegħu 
kull sena tul il-perjodu mill-2013 sa l-
2020, u dan japplika wkoll għal operaturi 
ġodda u għal setturi ġodda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-persentaġġi differenti tal-ERU u s-CRU mgħotija  mill-Istati Membri fil-perjodu 
ta' skambju II, aċċess għal ammont limitat ta' krediti għandu jkun disponibbli wara l-perjodu 
ta' skambju II għall-parteċipanti kollha.

Emenda 672
Georgs Andrejevs

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Mill-2013 kull operatur li fil-perjodu 
bejn l-2008 u l-2012, uża anqas minn 
6.5% ta’ ERUs u CERs meta mqabbla 
ma’ l-emissjonijiet tiegħu u li ma 
jagħmilx trasferimenti tal-intitolamenti 
skont il-paragrafu 2, ikun jista' juża dawn 
il-krediti sa 7 % tal-emissjonijiet tiegħu 
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kull sena tul il-perjodu mill-2013 sa l-
2020, u dan japplika wkoll għal operaturi 
ġodda u għal setturi ġodda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-persentaġġi differenti tal-ERU u s-CRU mgħotija  mill-Istati Membri fil-perjodu 
ta' skambju II, aċċess għal ammont limitat ta' krediti għandu jkun disponibbli wara l-perjodu 
ta' skambju II għall-parteċipanti kollha.

Emenda 673
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11a - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Sabiex tinżamm l-integrità ambjentali 
tal-iskema tal-Komunità u biex ikun 
żgurat li t-tnaqqis domestiku Ewropew isir 
fil-livell indikat mill-miri tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet, volum totali ta' kwoti ta' 
emissjonijiet tal-UE (EUA) daqs il-volum 
ta' CERs, ERUs u krediti ekwivalenti, l-
installazzjonijiet ikunu permessi li 
jintużaw għandhom jiġu kkanċellati. 
Huwa meqjus li dan il-volum tal-EUAs se 
jitnaqqas minn dak li inkella jkun destinat 
għall-irkant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiżdied l-effiċjenza f'sens ta' infiq. Dan għaliex, fl-emenda korrispondenti, 
huwa propost li jiżdied l-ammont ta' krediti CDM u Ji. Fl-istess ħin, huwa importanti li 
tinżamm l-integrità ambjentali tal-iskema. L-emenda primarjament fi ħsiebha tbiddel l-irkant 
bis-CDM u mhux tikkomprometti l-prinċipju tas-supplimentarjetà.
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