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Emenda 675
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11b - paragrafu 1 - subparagrafu ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fl-Artikolu 11b(1), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

imħassar

“Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom jawtorizzaw biss attivitajiet ta' 
proġetti fejn il-parteċipanti kollha ta' 
proġetti jkollhom il-kwartieri tagħhom 
jew f'pajjiż li kkonkluda l-ftehim 
internazzjonali relatat ma' proġetti bħal 
dawn jew f'pajjiż jew entità sotto federali 
jew reġjonali marbut/a ma' l-iskema 
Komunitarja skond l-Artikolu 25.”

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tmur kontra l-prinċipju tas-sovranità tal-Istati Membri fl-oqsma tal-politika 
ekonomika u barranija.

Emenda 676
Holger Krahmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 10 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 12 - paragrafu ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fl-Artikolu 12, jiġi mdaħħal il-
paragrafu 1a li ġej:
“1a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
analiżi tal-każ għall-azzjoni, inklużi l-
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proposti leġiżlattivi, rigward il-kummerċ 
illegali minn dawk ta’ gewwa u l-
manipulazzjoni tas-suq fi hdan is-suq tal-
kwoti ta’ l-emissjonijiet. Din l-analiżi 
għandha tqis, fost fatturi oħra, jekk il-
kwoti għandhomx jitiqiesu bħala 
strumenti finanzjarji fl-ambitu tad-
Direttiva 2003/6/KE dwar il-kummerċ 
illegali minn dawk ta’ ġewwa u l-
manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq).”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ illegali minn dawk ta’ ġewwa u l-manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) huma 
kwistjonijiet li wieħed għandu jeżamina. Madankollu, qabel ma tiddaħħal regolamentazzjoni 
ġdida li ttaqqal, għandha ssir analiżi, li bħalissa diġà ssir taħt id-Direttiva dwar l-Abbuż tas-
Suq ta’ l-UE u d-Direttiva tas-suq ta’ l-UE għall-Istrumenti Finanzjarji (MIFID).

Emenda 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 10 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 12 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 12, jiġi mdaħħal il-paragrafu 
2a li ġej:
“2a. F’każ li l-miżuri Komunitarji li 
joħolqu inċentiv għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' l-ossidi tan-nitroġenu 
mill-ajruplani li qed iwettqu attività 
marbuta ma' l-avjazzjoni li tinsab 
elenkata fl-Anness I, li jevitaw bidliet 
teknoloġiċi perversi bejn tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 u NOx u jiżguraw 
ħarsien ekwivalenti tal-klima, ma jkunux 
fis-seħħ sal-1 ta' Jannar 2012, l-ammont 
ta' dijossidu tal-karbonju li tippermetti 
kwota (minbarra kwota ta' l-emissjoni ta' 
l-avjazzjoni) jew CER jew ERU lil 
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operatur ta' l-ajruplani għandha tiġi 
diviża minn fattur ta' impatt ta' 2.  Il-
Kummissjoni għandha tvarja l-fattur ta’ l-
impatt jekk xieraq, fuq il-bażi ta’ provi 
xjentifiċi, b’konformità mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu [23(3)].”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunx hemm miżuri effettivi fis-seħħ biex jindirizzaw l-emissjonijiet tan-NOx fil-bidu 
ta’ l-iskema, kwalunkwe kwota ta’ l-emissjonijiet użata mis-settur tal-avjazzjoni twassal għal 
impatt nett negattiv fuq il-klima, meta mqabbla ma' dawk użati minn setturi oħra taħt l-
iskema. 

Emenda 678
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament għall-monitoraġġ u r-rappurtar 
ta' l-emissjonijiet u, fejn rilevanti, dejta 
dwar l-attività, mill-attivitajiet elenkati fl-
Anness I li għandu jkun ibbażat fuq il-
prinċipji għall-monitoraġġ u r-rappurtar 
stabbiliti fl-Anness IV u għandu 
jispeċifika l-potenzjal għat-tisħin globali 
ta' kull gass serra fir-rekwiżiti għall-
monitoraġġ u r-rappurtar ta' l-
emissjonijiet għal dak il-gass.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament għall-monitoraġġ u r-rappurtar 
ta' l-emissjonijiet u, fejn rilevanti, dejta 
dwar l-attività, mill-attivitajiet elenkati fl-
Anness I li għandu jkun ibbażat fuq il-
prinċipji għall-monitoraġġ u r-rappurtar 
stabbiliti fl-Anness IV.

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

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

2. Ir-Regolament jista' jqis l-evidenza 
xjentifika l-aktar preċiża u aġġornata li 

2. Ir-Regolament jista' jqis l-evidenza 
xjentifika l-aktar preċiża u aġġornata li 
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tkun disponibbli, b'mod partikolari mill-
IPCC, u jista' ukoll jispeċifika rekwiżiti 
biex operaturi jirrapportaw dwar 
emissjonijiet assoċjati mal-produzzjoni ta' 
oġġetti prodotti minn industriji intensivi 
fl-enerġija li jistgħu jkunu suġġetti għal 
kompetizzjoni internazzjonali, u biex din 
l-informazzjoni tiġi verifkata 
indipendentement.

tkun disponibbli rigward il-kawżi u l-
iżvilupp tal-bidla fil-klima. 

Dawk ir-rekwiżiti jistgħu jinkludu r-
rappurtar dwar livelli ta' emissjonijiet 
mill-ġenerazzjoni ta' l-elettriku koperta 
bl-iskema Komunitarja assoċjata mal-
produzzjoni ta' tali oġġetti.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi 
kull operatur ta’ stallazzjoni jirrapporta l-
emissjonijiet minn din l-istallazzjoni matul 
kull sena kalendarja lill-awtorità 
kompetenti wara t-tmiem ta’ din is-sena 
skond ir-Regolament.”

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi 
kull operatur ta’ stallazzjoni jirrapporta l-
emissjonijiet minn din l-istallazzjoni matul 
kull sena kalendarja lill-awtorità 
kompetenti wara t-tmiem ta’ din is-sena 
skond ir-Regolament.”

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kif inhu bħalissa, l-Artikolu 14 jistipula rekwiżiti tar-rappurtar wesgħin u dettaljati, li 
għalihom ma hemmx ġustifikazzjoni oġġettiva suffiċjenti. 

Mhux biss is-sejbiet xjentifiċi li jappoġġjaw l-ipoteżi tal-gassijiet b’effett ta’ serra għandhom 
jiġu ppubblikati, iżda minflok l-aktar firxa wiesgħa possibbli ta’ spejgazzjonijiet xjentifiċi 
possibbli għall-bidliet attwali, filwaqt li jitqiesu ipoteżi oħra rikonoxxuti. 

Emenda 679
Caroline Lucas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-Regolament jista' jqis l-evidenza 
xjentifika l-aktar preċiża u aġġornata li 
tkun disponibbli, b'mod partikolari mill-

2. Ir-Regolament għandu jqis l-evidenza 
xjentifika l-aktar preċiża u aġġornata li 
tkun disponibbli, b'mod partikolari mill-
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IPCC, u jista' ukoll jispeċifika rekwiżiti 
biex operaturi jirrapportaw dwar 
emissjonijiet assoċjati mal-produzzjoni ta' 
oġġetti prodotti minn industriji intensivi fl-
enerġija li jistgħu jkunu suġġetti għal 
kompetizzjoni internazzjonali, u biex din l-
informazzjoni tiġi verifkata 
indipendentement.

IPCC, u, għall-implimentazzjoni ta’ l-
Artikolu 10a, għandu wkoll jispeċifika 
rekwiżiti biex operaturi jirrapportaw dwar 
emissjonijiet assoċjati mal-produzzjoni ta' 
oġġetti prodotti minn industriji intensivi fl-
enerġija li jistgħu jkunu suġġetti għal 
kompetizzjoni internazzjonali, u biex din l-
informazzjoni tiġi verifkata 
indipendentement.

Or. en

Emenda 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 14 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-Regolament għall-monitoraġġ u r-
rappurtar ta’ l-emissjonijiet għandu jiġi 
adottat sal-31 ta' Diċembru 2011.

Or. es

Emenda 681
Caroline Lucas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 14 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-Regolament jista’ jinkludi rekwiżiti 
dwar l-użu ta’ sistemi awtomatizzati u 
formati ta’ skambju tad-data biex jiġu 
armonizzati l-komunikazzjoni fuq il-pjan 
tal-monitoraġġ, ir-rapport annwali dwar l-
emissjonijiet u l-attivitajiet ta’ verifika 
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bejn l-operatur, il-verifikatur u l-
awtoritajiet kompetenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tas-sistemi ta’ l-IT jtejjeb it-trasparenza tal-monitoraġġ u tar-rappurtar ta’ l-
emissjonijiet taħt l-ETS ta’ l-UE. Dan se jkun importanti għal aktar espansjoni jew biex l-ETS 
ta’ l-UE tingħaqad ma’ setturi oħra u ma’ sistemi oħra ta’ l-ET.

Emenda 682
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Artikolu 15 huwa emendat kif ġej: imħassar
(a) it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:
“Verifikar u Akkreditar"
(b) jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin: "Il-
Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament għall-verifikar ta' rapporti 
dwar l-emissjonijiet u l-akkreditar ta' 
verifikaturi li fih tispeċifikail-
kundizzjonijiet għall-akkreditar, ir-
rikonoxximent reċiproku u r-revoka ta' 
akkreditar għal verifikaturi, u għas-
superviżjoni u l-valutazzjoni bejn il-pari 
(inter pares) kif ikun jixraq.
Dik il-miżura, imfassla sabiex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata bil-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta maż-żieda sostanzjali fil-piż amministrattiv u ta’ sorveljanza.

Emenda 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 - punt b 
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 15 - paragrafu 1 ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament għall-verifikar ta' rapporti 
dwar l-emissjonijiet u l-akkreditar ta' 
verifikaturi li fih tispeċifikail-
kundizzjonijiet għall-akkreditar, ir-
rikonoxximent reċiproku u r-revoka ta' 
akkreditar għal verifikaturi, u għas-
superviżjoni u l-valutazzjoni bejn il-pari 
(inter pares) kif ikun jixraq.

Il-Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament għall-verifikar ta' rapporti 
dwar l-emissjonijiet u l-akkreditar ta' 
verifikaturi li fih tispeċifikail-
kundizzjonijiet għall-akkreditar, ir-
rikonoxximent reċiproku u r-revoka ta' 
akkreditar għal verifikaturi, u għas-
superviżjoni u l-valutazzjoni bejn il-pari 
(inter pares) kif ikun jixraq. Dan ir-
Regolament għandu jiġi aodttat sal-31 ta’ 
Diċembru 2011.

Or. en

Emenda 684
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fl-Artikolu 16, il-paragrafu 4 huwa 
ssostitwit b'dan li ġej:

imħassar

"4. Il-penali dwar l-emissjonijiet żejda 
relatati mal-kwoti maħruġa mill-1 ta' 
Jannar 2013 'l quddiem għandhom 
jiżdiedu skond l-Indiċi Ewropew tal-
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Prezzijiet tal-Konsumatur."

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ma hemmx ġustifikazzjoni sabiex jiġu imposti penali aktar stretti fin-nuqqas ta' konformità 
mal-miri mhux realistiċi imposti bla konsultazzjoni. 

Emenda 685
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-penali dwar l-emissjonijiet żejda 
relatati mal-kwoti maħruġa mill-1 ta' 
Jannar 2013 'l quddiem għandhom jiżdiedu 
skond l-Indiċi Ewropew tal-Prezzijiet tal-
Konsumatur.

4. Il-penali dwar l-emissjonijiet żejda 
relatati mal-kwoti maħruġa mill-1 ta' 
Jannar 2013 'l quddiem għandhom jiżdiedu 
skond l-Indiċi Ewropew tal-Prezzijiet tal-
Konsumatur. Il-ħlas tal-penali dwar l-
emissjonijiet żejda m’għandux jeħles lill-
operatur mill-obbligu li jċedi ammont ta’ 
kwoti daqs dawk l-emissjonijiet żejda meta 
jċedi l-kwoti marbuta mas-sena 
kalendarja ta’ wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li l-kumpaniji li se jħallsu l-penali jkunu sempliċiment jistgħu jkomplu jużaw 
l-emissjonijiet kollha tagħhom, għandu jkun stipulat b’mod ċar li huma għad għandhom l-
obbligu li jċedu l-ammont ta’ kwoti. 
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Emenda 686
Konrad Szymański

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 15 - punt a
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 19 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwoti maħruġa mill-1 ta' Jannar 2013 'l 
quddiem għandhom jinżammu fil-uffiċċju 
għar-reġistrazzjonijiet Komunitarju.

1. Kwoti maħruġa mill-1 ta' Jannar 2013 'l 
quddiem għandhom jinżammu fil-uffiċċju 
għar-reġistrazzjonijiet Komunitarju.

Kull Stat Membru għandu jkollu aċċess 
għar-reġistru tal-Komunità għall-
eżekuzzjoni tal-proċessi marbuta mal-
manutenzjoni tal-kontijiet ta’ depożitu 
miftuħa fl-Istat Membru u l-allokazzjoni, 
iċ-ċediment u l-kanċellazzjoni ta’ kwoti 
taħt ir-Regolament fuq sistema 
standardizzata u sikura ta’ reġistri.
Ir-reġistru tal-Komunità m’għandux 
jillimita lill-Istat Membru milli jissodisfa 
r-responsabilitajiet tiegħu u milli 
jesegwixxi l-operazzjonijiet awtorizzati 
taħt l-UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kyoto. 

Or. en

Emenda 687
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I, fid-
dawl tar-rapporti pprovduti fl-Artikolu 21 u 
ta' l-esperjenza ta' l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva. L-Annessi IV u V jistgħu jiġu 
emendati sabiex jittejbu l-monitoraġġ, ir-

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I u l-
Anness IIa, fid-dawl tar-rapporti pprovduti 
fl-Artikolu 21 u ta' l-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva. L-Anness 
I u l-Anness IIa jistgħu jiġu emendati biss 



PE409.679v01-00 12/112 AM\735217MT.doc

MT

rappurtar u l-verifikar ta' l-emissjonijiet. b’konformità mal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 251 tat-Trattat. L-Annessi IV u V 
jistgħu jiġu emendati sabiex jittejbu l-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I u l-Anness Iia huma fost l-elementi essenzjali ta’ din id-Direttiva u kwalunkwe 
bidla li ssirilhom għandha ssir permezz tal-proċedura ta' kodeċiżjoni. 

Emenda 688
Konrad Szymański

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I, fid-
dawl tar-rapporti pprovduti fl-Artikolu 21 u 
ta' l-esperjenza ta' l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva. L-Annessi IV u V jistgħu jiġu 
emendati sabiex jittejbu l-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifikar ta' l-emissjonijiet.

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I u l-
Anness IIa, fid-dawl tar-rapporti pprovduti 
fl-Artikolu 21 u ta' l-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva. L-Anness 
I u l-Anness IIa jistgħu jiġu emendati biss 
b’konformità mal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 251 tat-Trattat. L-Annessi IV u V 
jistgħu jiġu emendati sabiex jittejbu l-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifikar ta' l-
emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I u l-Anness IIa huma fost l-elementi essenzjali ta’ din id-Direttiva u kwalunkwe 
bidla li ssirilhom għandha ssir permezz tal-proċedura ta' kodeċiżjoni. 
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Emenda 689
Richard Seeber

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I, fid-
dawl tar-rapporti pprovduti fl-Artikolu 21 u 
ta' l-esperjenza ta' l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva. L-Annessi IV u V jistgħu jiġu 
emendati sabiex jittejbu l-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifikar ta' l-emissjonijiet.

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I u l-
Anness IIa, fid-dawl tar-rapporti pprovduti 
fl-Artikolu 21 u ta' l-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva. L-
Annessi IV u V jistgħu jiġu emendati 
sabiex jittejbu l-monitoraġġ, ir-rappurtar u 
l-verifikar ta' l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ GHG minbarra dawk li bħalissa jinsabu elenkati fl-anness II tikkawża 
tgħawiġ kbir tas-suq u nuqqas ta’ sigurtà fl-ippjanar.  Il-gassijiet ġodda fl-ETS ta’ l-UE 
jistgħu jbiddlu l-provvista jew id-domanda tal-kwoti f’daqqa waħda u għalhekk jikkawżaw 
tibdil ħesrem u mhux mixtieq fil-prezz.

Emenda 690
Linda McAvan

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I, fid-
dawl tar-rapporti pprovduti fl-Artikolu 21 u 
ta' l-esperjenza ta' l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva. L-Annessi IV u V jistgħu jiġu 
emendati sabiex jittejbu l-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifikar ta' l-emissjonijiet.

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I u l-
Anness IIa, fid-dawl tar-rapporti pprovduti 
fl-Artikolu 21 u ta' l-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva. L-
Annessi IV u V jistgħu jiġu emendati 
sabiex jittejbu l-monitoraġġ, ir-rappurtar u 
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l-verifikar ta' l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Anness IIa jeħtieġu  deċiżjoni politika u għalhekk għandhom ikunu suġġetti 
għal- kodeċiżjoni u mhux għall-komitoloġija.

Emenda 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I, fid-
dawl tar-rapporti pprovduti fl-Artikolu 21 u 
ta' l-esperjenza ta' l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva. L-Annessi IV u V jistgħu jiġu 
emendati sabiex jittejbu l-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifikar ta' l-emissjonijiet.

Il-Kummissjoni tista' temenda l-Annessi ta' 
din id-Direttiva, minbarra l-Anness I u l-
Anness IIa, fid-dawl tar-rapporti pprovduti 
fl-Artikolu 21 u ta' l-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva. L-
Annessi IV u V jistgħu jiġu emendati 
sabiex jittejbu l-monitoraġġ, ir-rappurtar u 
l-verifikar ta' l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma naħsbux li huwa xieraq li l-Anness IIa jiġi modifikat (bit-twaqqif ta’ żidiet fil-persentaġġ 
tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati mill-Istati Membri għall-għan tas-solidarjetà Komunitarja 
u t-tkabbir) permezz tal-proċedura tal-komitoloġija.   Din hija kwistjoni politika ħafna li 
għandha tiġi emendata permezz tal-proċedura tal-kodeċiżjoni.
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Emenda 692
Linda McAvan

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 17 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fl-Artikolu 24(1), l-ewwel 
subparagrafu 1 huwa ssostitwit b'dan li 
ġej:
"1. Mill-2008, l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw il-kummerċ tal-kwoti tal-
emissjonijiet b’konformità ma’ din id-
Direttiva għal attivitajiet, imwettqa 
f’installazzjoni jew xi mkien ieħor, u 
gassijiet bl-effett ta’ serra li mhumiex 
elenkati fl-Anness I, sakemm l-
inklużjoni ta’ attivitajiet ta’ dan it-tip 
[...]u l-gassijiet bl-effett ta’ serra tiġi 
approvata mill-Kummissjoni 
b’konformtià mal-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(2), filwaqt li jitqiesu l-
kriterji rilevanti kollha, b’mod 
partikulari l-effetti fuq is-suq intern, it-
tgħawiġ potenzjali tal-kompetizzjoni, l-
integrità ambjentali ta’ l-iskema u 
kemm is-sistema ppjanata ta’ 
monitoraġġ u ta’ rrappurtar hija ta’ min 
jorbot fuqha."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika għad-Direttiva 2003/87/KE għal paragrafu li ma kienx emendat mill-
proposta tal-Kummissjoni.  Dan jiżgura li jkun hemm flessibilità rigward dħul (“opt-ins") fil-
ġejjieni, bħat-tisħin tad-djar.
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Emenda 693
Linda McAvan

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 18 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Fl-Artikolu 24, il-paragrafu 4 huwa 
ssostitwit b'dan li ġej:
"4. F’każ li jiġu introdotti miżuri ta’ dan 
it-tip, ir-reviżjonijiet imwettqa 
b’konformità ma’ l-Artikolu 30 
għandhom iqisu wkoll jekk din id-
Direttiva għandhiex tkun emendata biex 
tinkludi l-emissjonijiet minn dawn l-
attivitajiet b’mod armonizzat madwar 
il-Komunità.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika għad-Direttiva 2003/87/KE għal artikolu li ma kienx emendat mill-
proposta tal-Kummissjoni.  Hija tikkjarifika li, wara “opt-in” waqt il-fażi III, għandha tiġi 
kkunsidrata reviżjoni tad-Direttiva kollha kemm hi, u mhux biss ta’ l-Anness I.

Emenda 694
Linda McAvan

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej: imħassar

"Artikolu 24a
Regoli armonizzati għal proġetti li 
jnaqqsu l-emissjonijiet
1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
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Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra barra l-
iskema Komunitarja.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].
Kwalunkwe miżura bħal din ma 
għandhiex tirriżulta fl-għadd doppju ta' 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u jimpedixxi l-
impenn ta' miżuri ta' politika oħra għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mhux koperti bl-
iskema Komunitarja. Dispożizzjonijiet 
għandhom jiġu adottati biss meta l-
inklużjoni ma tkunx possibbli skond l-
Artikolu 24, u r-reviżjoni li jmiss ta' l-
iskema Komunitarja għandha tikkunsidra 
tarmonizza l-kopertura ta' dawk l-
emissjonijiet madwar il-Komunità kollha.
2. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
għall-ikkreditar ta' proġetti fil-livell 
Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar għaliex hemm il-ħtieġa li jiddaħħal mekkaniżmu addizzjonali domestiku ta' 
kumpens. Il-possibilità li jdaħħlu attivitajiet u li jsegwu proġett JI tipprovdi flessibilità 
suffiċjenti lill-Istati Membri. Hemm ir-riskju li t-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet jingħadd darbtejn 
fis-setturi tal-kummerċ u f'dawk mhux tal-kummerċ.
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Emenda 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej: imħassar
"Artikolu 24a

Regoli armonizzati għal proġetti li 
jnaqqsu l-emissjonijiet

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra barra l-
iskema Komunitarja.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].
Kwalunkwe miżura bħal din ma 
għandhiex tirriżulta fl-għadd doppju ta' 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u jimpedixxi l-
impenn ta' miżuri ta' politika oħra għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mhux koperti bl-
iskema Komunitarja. Dispożizzjonijiet 
għandhom jiġu adottati biss meta l-
inklużjoni ma tkunx possibbli skond l-
Artikolu 24, u r-reviżjoni li jmiss ta' l-
iskema Komunitarja għandha tikkunsidra 
tarmonizza l-kopertura ta' dawk l-
emissjonijiet madwar il-Komunità kollha.
2. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
għall-ikkreditar ta' proġetti fil-livell 
Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
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għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jintroduċi proġetti domestiċi ta' kumpens li jippermettu li jkun hemm tnaqqis 
fl-emissjonijiet fl-Ewropa f'setturi li mhux koperti mill-ETS ta' l-UE. Jekk dan ikun permess, 
dawn il-proġetti jiġġeneraw kwoti addizzjonali għal setturi ta' l-ETS ta' l-UE, li b'hekk iżidu l-
emissjonijiet tagħhom u jżidu l-limitu massimu.

Emenda 696
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej: imħassar
"Artikolu 24a

Regoli armonizzati għal proġetti li 
jnaqqsu l-emissjonijiet

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra barra l-
iskema Komunitarja.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].
Kwalunkwe miżura bħal din ma 
għandhiex tirriżulta fl-għadd doppju ta' 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u jimpedixxi l-
impenn ta' miżuri ta' politika oħra għat-
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tnaqqis ta' l-emissjonijiet mhux koperti bl-
iskema Komunitarja. Dispożizzjonijiet 
għandhom jiġu adottati biss meta l-
inklużjoni ma tkunx possibbli skond l-
Artikolu 24, u r-reviżjoni li jmiss ta' l-
iskema Komunitarja għandha tikkunsidra 
tarmonizza l-kopertura ta' dawk l-
emissjonijiet madwar il-Komunità kollha.
2. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
għall-ikkreditar ta' proġetti fil-livell 
Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpens domestiku mhux se jwassal għal tnaqqis nett fl-emissjonijiet ta’ l-UE billi dan 
jittrasferixxi t-tnaqqis ta’ l-UE minn barra l-ETS ghal go l-ETS. Dan iwassal biex jiżdiedu l-
emissjonijiet tal-ETS. L-ebda limitu fuq il-Kumpens Domestiku ma jħalli l-emissjonijiet tal-
ETS jiżdiedu b’mod indefinit, u b’hekk jhedded l-integrità ambjentali tagħha.

Emenda 697
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej: imħassar
"Artikolu 24a

Regoli armonizzati għal proġetti li 
jnaqqsu l-emissjonijiet

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
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Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra barra l-
iskema Komunitarja.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].
Kwalunkwe miżura bħal din ma 
għandhiex tirriżulta fl-għadd doppju ta' 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u jimpedixxi l-
impenn ta' miżuri ta' politika oħra għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mhux koperti bl-
iskema Komunitarja. Dispożizzjonijiet 
għandhom jiġu adottati biss meta l-
inklużjoni ma tkunx possibbli skond l-
Artikolu 24, u r-reviżjoni li jmiss ta' l-
iskema Komunitarja għandha tikkunsidra 
tarmonizza l-kopertura ta' dawk l-
emissjonijiet madwar il-Komunità kollha.
2. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
għall-ikkreditar ta' proġetti fil-livell 
Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpens domestiku mhux se jwassal għal tnaqqis nett fl-emissjonijiet ta’ l-UE billi dan 
jittrasferixxi t-tnaqqis ta’ l-UE minn barra l-ETS ghal go l-ETS. Dan iwassal biex jiżdiedu l-
emissjonijiet tal-ETS. L-ebda limitu fuq il-Kumpens Domestiku ma jħalli l-emissjonijiet tal-
ETS jiżdiedu b’mod indefinit, u b’hekk jhedded l-integrità ambjentali tagħha.
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Emenda 698
Caroline Lucas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jiddaħħal l-Artikolu 24a li ġej: imħassar
"Artikolu 24a

Regoli armonizzati għal proġetti li 
jnaqqsu l-emissjonijiet

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra barra l-
iskema Komunitarja.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].
Kwalunkwe miżura bħal din ma 
għandhiex tirriżulta fl-għadd doppju ta' 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u jimpedixxi l-
impenn ta' miżuri ta' politika oħra għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mhux koperti bl-
iskema Komunitarja. Dispożizzjonijiet 
għandhom jiġu adottati biss meta l-
inklużjoni ma tkunx possibbli skond l-
Artikolu 24, u r-reviżjoni li jmiss ta' l-
iskema Komunitarja għandha tikkunsidra 
tarmonizza l-kopertura ta' dawk l-
emissjonijiet madwar il-Komunità kollha.
2. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
għall-ikkreditar ta' proġetti fil-livell 
Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
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Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar kif il-proposta tista’ tippermetti l-integrazzjoni ta’ (krediti mis-) setturi jew 
attivitajiet fl-ETS mingħajr ma jiġu mxekkla l-impenji tat-tnaqqis mis-setturi mhux 
kummerċjalizzati taħt id-Deċiżjoni tal-Qsim tal-Isforz. 

Emenda 699
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra barra l-
iskema Komunitarja.

Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni għandha 
tadotta, sat-30 ta’ Ġunju 2011, miżuri ta' 
implimentazzjoni għall-ħruġ ta' kwoti fir-
rigward ta' proġetti amministrati minn Stati 
Membri jew mill-Kummissjoni li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra u jżidu t-
tneħħija tad-dijossidu tal-karbonju barra 
l-iskema Komunitarja.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. 

Kwalunkwe miżura bħal din ma 
għandhiex tirriżulta fl-għadd doppju ta' 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u jimpedixxi l-
impenn ta' miżuri ta' politika oħra għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mhux koperti bl-
iskema Komunitarja. Dispożizzjonijiet 
għandhom jiġu adottati biss meta l-

Kwalunkwe miżura bħal din ma għandhiex 
tirriżulta fl-għadd doppju ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u jimpedixxi l-impenn ta' 
miżuri ta' politika oħra għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mhux koperti bl-iskema 
Komunitarja. Dispożizzjonijiet ta’ dan it-
tip m’għandhomx jiġu adottati meta l-
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inklużjoni ma tkunx possibbli skond l-
Artikolu 24, u r-reviżjoni li jmiss ta' l-
iskema Komunitarja għandha tikkunsidra 
tarmonizza l-kopertura ta' dawk l-
emissjonijiet madwar il-Komunità kollha.

inklużjoni tkun possibbli immedjatament, 
skond l-Artikolu 24, u r-reviżjoni li jmiss 
ta' l-iskema Komunitarja għandha 
tikkunsidra tarmonizza l-kopertura ta' dawk 
l-emissjonijiet madwar il-Komunità kollha.

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
għall-ikkreditar ta' proġetti fil-livell 
Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1. 
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħruġ ta’ kwoti għal proġetti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet f’pajjiżi terzi jista’ (a) 
jikkumplementa l-CDM u l-JI jew il-mekkaniżmi tal-proġetti li se jiġu żviluppati fil-ftehima 
internazzjonali futura dwar il-klima, jew jissostitwixxu mekkaniżmi tal-proġetti ta’ dan it-tip 
f’każ li l-ftehima internazzjonali ma tintlaħaqx jew tiġi ttardjata, (b) jipprovdi lill-
Kummissjoni b’għodda diplomatika biex tinnegozja l-ftehimiet bilaterali, u (c) jkun l-ewwel 
pass sabiex jgħaqqad flimkietn skemi oħra ta’ cap-and-trade, billi jagħti l-possibilità ta’ 
rikonoxximent reċiproku ta’ mekkaniżmu komuni tal-proġetti.

Emenda 700
Philippe Busquin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu emissjonijiet 
ta' gassijiet serra barra l-iskema 

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti, li jistgħu 
jinvolvu kumpaniji, amministrati minn 
Stati Membri li jnaqqsu emissjonijiet ta' 
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Komunitarja. gassijiet serra barra l-iskema Komunitarja.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Kwalunkwe miżura bħal din ma għandhiex 
tirriżulta fl-għadd doppju ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u jimpedixxi l-impenn ta' 
miżuri ta' politika oħra għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mhux koperti bl-iskema 
Komunitarja. Dispożizzjonijiet għandhom 
jiġu adottati biss meta l-inklużjoni ma 
tkunx possibbli skond l-Artikolu 24, u r-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja 
għandha tikkunsidra tarmonizza l-
kopertura ta' dawk l-emissjonijiet madwar 
il-Komunità kollha.

Kwalunkwe miżura bħal din ma għandhiex 
tirriżulta fl-għadd doppju ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u jimpedixxi l-impenn ta' 
miżuri ta' politika oħra għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mhux koperti bl-iskema 
Komunitarja. Dispożizzjonijiet għandhom 
jiġu adottati biss meta l-inklużjoni ma 
tkunx possibbli skond l-Artikolu 24, u r-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja 
għandha tikkunsidra tarmonizza l-
kopertura ta' dawk l-emissjonijiet madwar 
il-Komunità kollha.

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu d-
dettalji għall-ikkreditar ta' proġetti fil-
livell Komunitarju msemmi fil-
paragrafu 1. 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu d-
dettalji għall-ikkreditar ta' proġetti fil-livell 
Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1. 

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha,
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nemmnu li t-terminu “għandha” huwa aktar xieraq billi jiżgura ċertezza legali u ekonomika 
u jgħin biex jiġu evitati żbalji potenzjali fit-traduzzjoni. 

Għandu jiġi ċċarat li l-kumpaniji involuti f’dawn il-proġetti se jirċievu kwoti għall-iffrankar li 
għalih taw kontribut.

Jekk l-inċinerazzjoni u l-landfills jinsabu barra mill-ambitu tad-direttiva, proġetti li jnaqqsu 
l-emissjonijiet minn dawn is-setturi jistgħu jkunu eliġibbli għall-approvazzjoni u għall-ħruġ 
ta’ kwoti.  
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Emenda 701
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu emissjonijiet 
ta' gassijiet serra barra l-iskema 
Komunitarja.

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni għandha
tadotta miżuri ta' implimentazzjoni għall-
ħruġ ta' kwoti fir-rigward ta' proġetti 
amministrati minn Stati Membri li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra barra l-
iskema Komunitarja.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Kwalunkwe miżura bħal din ma għandhiex 
tirriżulta fl-għadd doppju ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u jimpedixxi l-impenn ta' 
miżuri ta' politika oħra għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mhux koperti bl-iskema 
Komunitarja. Dispożizzjonijiet għandhom 
jiġu adottati biss meta l-inklużjoni ma 
tkunx possibbli skond l-Artikolu 24, u r-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja 
għandha tikkunsidra tarmonizza l-
kopertura ta' dawk l-emissjonijiet madwar 
il-Komunità kollha.

Kwalunkwe miżura bħal din ma għandhiex 
tirriżulta fl-għadd doppju ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u jimpedixxi l-impenn ta' 
miżuri ta' politika oħra għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mhux koperti bl-iskema 
Komunitarja. Ir-reviżjoni li jmiss tal-
iskema tal-Komunità għandha tikkunsidra 
l-armonizzazzjoni tal-kopertura ta’ dawn l-
emissjonijiet madwar il-Komunità. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi tad-Direttiva ta’ l-UE dwar l-ETS u d-Deċiżjoni dwar il-qsim ta’ l-isforz huma 
konnessi, u dawn il-konnessjonijiet għandhom jitqiesu sabiex l-UE, bħala entità waħda, tilħaq 
il-miri tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet b’mod li jkun effettiv meta mqabbel man-nefqa. Għalhekk 
hemm bżonn li s-setturi tal-ETS tal-UE u dawk li ma jiffurmawx parti mill-ETS jingħaqdu u 
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b'hekk għandha titneħħa kwalunkwe kundizzjonalità tal-applikazzjoni tal-Artikolu 24a għall-
Artikolu 24. 

Emenda 702
Konrad Szymański

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu emissjonijiet 
ta' gassijiet serra barra l-iskema 
Komunitarja.

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni għandha
tadotta miżuri ta' implimentazzjoni għall-
ħruġ ta' kwoti fir-rigward ta' proġetti 
amministrati minn Stati Membri li jnaqqsu 
emissjonijiet ta' gassijiet serra barra l-
iskema Komunitarja.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Kwalunkwe miżura bħal din ma għandhiex 
tirriżulta fl-għadd doppju ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u jimpedixxi l-impenn ta' 
miżuri ta' politika oħra għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mhux koperti bl-iskema 
Komunitarja. Dispożizzjonijiet għandhom 
jiġu adottati biss meta l-inklużjoni ma 
tkunx possibbli skond l-Artikolu 24, u r-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja 
għandha tikkunsidra tarmonizza l-
kopertura ta' dawk l-emissjonijiet madwar 
il-Komunità kollha.

Kwalunkwe miżura bħal din ma għandhiex 
tirriżulta fl-għadd doppju ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u jimpedixxi l-impenn ta' 
miżuri ta' politika oħra għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mhux koperti bl-iskema 
Komunitarja. Ir-reviżjoni li jmiss tal-
iskema tal-Komunità għandha tikkunsidra 
l-armonizzazzjoni tal-kopertura ta’ dawn l-
emissjonijiet madwar il-Komunità. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-elementi tad-Direttiva ta’ l-UE dwar l-ETS u d-Deċiżjoni dwar il-qsim ta’ l-isforz huma 
konnessi, u dawn il-konnessjonijiet għandhom jitqiesu sabiex l-UE, bħala entità waħda, tilħaq 
il-miri tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet b’mod li jkun effettiv meta mqabbel man-nefqa. Għalhekk 
hemm bżonn li s-setturi tal-ETS tal-UE u dawk li ma jiffurmawx parti mill-ETS jingħaqdu u 
b'hekk għandha titneħħa kwalunkwe kundizzjonalità tal-applikazzjoni tal-Artikolu 24a għall-
Artikolu 24. 

Emenda 703
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 a - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra li jinqabdu u jinħażnu għandhom 
jitqiesu bħala “mhux prodotti". 
M’għandux ikun rikjest iċ-ċediment tal-
kwoti għal dawn l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-gassijiet huma emissjonijiet iżda ma jiġux f’kuntatt ma’ l-arja. Għalhekk 
m’għandhomx jitqiesu bħala emissjonijiet.

Emenda 704
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 19 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Jiddaħħal l-Artikolu 24b li ġej:
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"Artikolu 24b
Flessibilità

L-installazzjonijiet inklużi fl-iskema tal-
Komunità matul il-perjodu 2013 sa 2020 
jistgħu jużaw il-kwoti ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra permessi taħt 
l-Artikolu 3(1) u (2) tad-Deċiżjoni 
2008/XX/KE għall-implimentazzjoni ta’ l-
obbligi tagħhom taħt id-Direttiva 
2003/87/KE.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi tad-Direttiva ta’ l-UE dwar l-ETS u d-Deċiżjoni dwar il-qsim ta’ l-isforz huma 
konnessi, u dawn il-konnessjonijiet għandhom jitqiesu sabiex l-UE, bħala entità waħda, tilħaq 
il-miri tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet b’mod li jkun effettiv meta mqabbel man-nefqa. 
Għalhekk, l-introduzzjoni tal-prinċipju tal-flessibilità bejn is-sistema tal-ETS u dik mhux tal-
ETS hija meħtieġa. 

Emenda 705
Konrad Szymański

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 19 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Jiddaħħal l-Artikolu 24b li ġej:
"Artikolu 24b

Flessibilità
L-installazzjonijiet inklużi fl-iskema tal-
Komunità matul il-perjodu 2013 sa 2020 
jistgħu jużaw il-kwoti ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra permessi taħt 
l-Artikolu 3(1) u (2) tad-Deċiżjoni 
2008/XX/KE għall-implimentazzjoni ta’ l-
obbligi tagħhom taħt id-Direttiva 
2003/87/KE.”
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi tad-Direttiva ta’ l-UE dwar l-ETS u d-Deċiżjoni dwar il-qsim ta’ l-isforz huma 
konnessi, u dawn il-konnessjonijiet għandhom jitqiesu sabiex l-UE, bħala entità waħda, tilħaq 
il-miri tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet b’mod li jkun effettiv meta mqabbel man-nefqa. 
Għalhekk, l-introduzzjoni tal-prinċipju tal-flessibilità bejn is-sistema tal-ETS u dik mhux tal-
ETS hija meħtieġa.

Biex jinħolqu inċentivi veri għall-iżvilupp ta’ proġetti f’pajjiżi terzi, m’għandux jiġi 
implimentat limitu għall-użu tal-krediti miksuba.

Emenda 706
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 25 - paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jistgħu jiġu pprovduti ftehimiet għar-
rikonoxximent reċiproku tal-kwoti bejn l-
iskema Komunitarja u sistemi mandatorji 
ta’ skambju ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra li jillimitaw l-emissjonijiet assoluti 
stabbiliti fi kwalunkwe pajjiż ieħor jew 
entità sotto-federali jew reġjonali.

1a. Jistgħu jiġu pprovduti ftehimiet għar-
rikonoxximent reċiproku tal-kwoti bejn l-
iskema Komunitarja u sistemi mandatorji 
kumparabbli ta’ skambju ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra li jillimitaw l-
emissjonijiet assoluti stabbiliti fi 
kwalunkwe pajjiż ieħor jew entità sotto-
federali jew reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-ftehimiet ma’ sistemi oħra ta’ kummerċ tal-gassijiet b’effett ta’ serra jiġi limitati 
għal dawk li jipprovdu l-istess livell ta’ sigurtà rigward il-verifika tad-data dwar l-emissjoni 
u jkunu regolati minn proċeduri simili ta’ rkantar.
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Emenda 707
Konrad Szymański

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 25 - paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jistgħu jiġu pprovduti ftehimiet għar-
rikonoxximent reċiproku tal-kwoti bejn l-
iskema Komunitarja u sistemi mandatorji 
ta’ skambju ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra li jillimitaw l-emissjonijiet assoluti 
stabbiliti fi kwalunkwe pajjiż ieħor jew 
entità sotto-federali jew reġjonali.

1a. Jistgħu jiġu pprovduti ftehimiet għar-
rikonoxximent reċiproku tal-kwoti bejn l-
iskema Komunitarja u sistemi mandatorji 
kumparabbli ta’ skambju ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra li jillimitaw l-
emissjonijiet assoluti stabbiliti fi 
kwalunkwe pajjiż ieħor jew entità sotto-
federali jew reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-ftehimiet ma’ sistemi oħra ta’ kummerċ tal-gassijiet b’effett ta’ serra jiġi limitati 
għal dawk li jipprovdu l-istess livell ta’ sigurtà rigward il-verifika tad-data dwar l-emissjoni 
u jkunu regolati minn proċeduri simili ta’ rkantar.

Emenda 708
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' emittenti żgħar 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet li 
għandhom kapaċità termika kkalkolata taħt 
il-25MW, b’emissjonijiet irrapportati lill-
awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 
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kompetenti ta' anqas minn 10 000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

25,000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju 
tal-karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti:

a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,
b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;
c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 10,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;
d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti 
mill-pubbliku.
2. Jekk, wara perjodu ta' tliet xhur mid-
data tan-notifika għall-pubbliku biex 
jikkumenta, il-Kummissjoni ma 
toġġezzjonax fi żmien perjodu ieħor ta' 
sitt xhur, in-notifika għandha titqies li 
tkun ingħatat.
Wara ċ-ċessjoni ta' kwoti fir-rigward tal-
perjodu li matulu l-istallazzjoni tkun 
imdaħħla fis-sistema għall-iskambju tal-
kwoti, l-istallazzjoni għandha tiġi eskluża u 
l-Istat Membru għandu joħroġ kwoti bi 
ħlas biss għall-istallazzjoni f'konformità 

Wara ċ-ċessjoni ta' kwoti fir-rigward tal-
perjodu li matulu l-istallazzjoni tkun 
imdaħħla fis-sistema għall-iskambju tal-
kwoti, l-istallazzjoni għandha tiġi eskluża u 
l-Istat Membru għandu joħroġ kwoti bi 
ħlas biss għall-istallazzjoni f'konformità 
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ma' l-Artikolu 10a. ma' l-Artikolu 10a.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu minimu għall-eżenzjoni ta’ installazzjoni żgħar tal-kombustjoni għandu jiżdeid mill-
10,000 tunellata ppjaniti għal 25,000 tunellata ta' emissjonijiet tad-CO2. Dan jirrappreżenta 
tnaqqis sostanzjali tal-piż għall-operaturi ta’ installazzjonijiet iżgħar, filwaqt li aktar minn 
97% tal-emissjonijiet tad-CO2 jibqgħu koperti mis-sistema tal-kummerċ tal-emissjonijiet. 

Emenda 709
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar 
suġġetta għal miżuri ekwivalenti

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jeskludu, 
mill-iskema Komunitarja, stallazzjonijiet 
b’emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 50,000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
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jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 50,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 50,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni minn dawk li jipproducu emissjonijiet baxxi ta’ inqas minn 50,000 tunellata 
mhijiex effettiva meta mqabbla man-nefqa, billi l-piż tal-monitoraġġ u tar-rappurtar għall-
istandards tal-ETS tal-UE u l-ispejjeż amministrattivi tal-permessi, tal-verifika tal-parti terza 
u l-kummerċ/parteċipazzjoni fl-irkant jaqbżu l-valur monetarju tal-benefiċċji ekonomiċi tal-
parteċipazzjoni tagħhom.  Filwaqt li 95% tal-emissjonijiet tas-setturi tal-ETS se jibqgħu 
koperti, dan il-limitu minimu ta’ 50,000 tunellata se jħaffef il-piż tqil tal-ETS għal madwar 
75% tal-installazzjonijiet (rapport tal-EEA tal-2007).

Emenda 710
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 Artikolu 27
Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill- 1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
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iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

iskema Komunitarja, stallazzjonijiet 
b’emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 25,000
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, jekk l-Istat Membru kkonċernat 
jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-stallazzjonijiet, filwaqt 
li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-stallazzjonijiet;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkun sors ta' 10 000 ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en
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Emenda 711
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 Artikolu 27
Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet 
b’emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 25,000
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, jekk l-Istat Membru kkonċernat 
jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-stallazzjonijiet, filwaqt 
li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-stallazzjonijiet

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe stallazzjoni tkunx is-sors 
ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew 
aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju tal-
karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe stallazzjoni tkunx is-sors 
ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet jew 
aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju tal-
karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkun sors ta' 10 000 ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha, l-istallazzjoni
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introdotta mill-ġdid fis-sistema; tiddaħħal mill-ġdid fis-sistema;
(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 712
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet li 
għandhom kapaċità termika kkalkolata taħt 
il-25MW, u b’emissjonijiet irrapportati lill-
awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 
25,000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju 
tal-karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, jekk l-Istat Membru kkonċernat 
jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-stallazzjonijiet, filwaqt 
li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-stallazzjonijiet, 

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;
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(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkun sors ta' 10 000 ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-evalwazzjoni ta’ l-impatt (SEC(2008)52) il-Kummissjoni Ewropea tistipula li t-tnaqqis fl-
ispejjeż amministrattivi għal kull tunellata ta’ emissjonijiet esklużi mill-ETS ta’ l-UE kien 
żgħir wisq biex jiddaħħal il-limitu minimu ta’ 25,000 (meta mqabbel ma' 10,000t). 
Madankollu, id-dokument tal-Kummissjoni ma jħarisx lejn l-inċertezza rigward l-emissjonijiet 
minn produtturi kbar ta’ l-emissjonijiet tad-CO2. Din l-inċertezza tista’ tkun ta’ l-istess grad 
tat-total ta' l-emissjonijiet tad-CO2 minn stallazzjonijiet li jipproduċu anqas minn 25,000 t 
CO2 fis-sena.

Barra minn hekk, l-installazzjonijiet esklużi awtomatikament se jkunu suġġetti għal miżuri 
oħra ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet f’settur li ma jiffurmax parti mill-ETS tal-UE.

Emenda 713
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet li 
għandhom kapaċità termika kkalkolata taħt 
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kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

il-25MW, u b’emissjonijiet irrapportati lill-
awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 
25,000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju 
tal-karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, jekk l-Istat Membru kkonċernat 
jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-stallazzjonijiet, filwaqt 
li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-stallazzjonijiet;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkun sors ta' 10 000 ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha, l-istallazzjoni 
tiddaħħal mill-ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-evalwazzjoni ta’ l-impatt (SEC(2008)52) il-Kummissjoni Ewropea tistipula li t-tnaqqis fl-
ispejjeż amministrattivi għal kull tunellata ta’ emissjonijiet esklużi mill-ETS ta’ l-UE kien 
żgħir wisq biex jiddaħħal il-limitu minimu ta’ 25,000 (meta mqabbel ma' 10,000t). 
Madankollu, id-dokument tal-Kummissjoni ma jħarisx lejn l-inċertezza rigward l-emissjonijiet 
minn produtturi kbar ta’ l-emissjonijiet tad-CO2. Din l-inċertezza tista’ tkun ta’ l-istess grad 
tat-total ta' l-emissjonijiet tad-CO2 minn stallazzjonijiet li jipproduċu anqas minn 25,000 t 
CO2 fis-sena.
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Barra minn hekk, l-installazzjonijiet esklużi awtomatikament se jkunu suġġetti għal miżuri 
oħra ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet f’settur li ma jiffurmax parti mill-ETS tal-UE.

Emenda 714
David Martin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' sorsijiet ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet, suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata jew kapaċità ta’ funzjoni 
normali taħt il-25MW, jew emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 25,000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata 
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 25,000 tunellata 
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
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emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Emenda 715
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' sorsijiet ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet, suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet 
b’emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 25,000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
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kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata 
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 25,000 tunellata 
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjonijiet kollha għandhom ikunu eliġibbli li japplikaw għall-esklużjoni. Jekk il-
limitu minimu tal-emissjonijiet jiżdied għal 25,000 tunellata, dan ineħħi 6300 (mhux 4200) 
installazzjoni żgħira mill-piż amministrattiv tas-sistema iżda jneħħi biss 2.4% tal-emissjonijiet 
totali. Hemm bżonn li ssir emenda għall-Artikolu 9a biex il-limitu massimu ġenerali (cap) jiġi 
aġġustat ‘l isfel kif xieraq. Pereżempju, bosta sptarijiet u universitajiet għandhom ġeneraturi 
ta’ aktar minn 25MW li jeżistu biss għall-użu f’każ ta’ emerġenza. 

Emenda 716
Avril Doyle

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - titolu u paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar tal-
kombustjoni suġġetta għal miżuri 
ekwivalenti

Esklużjoni ta' stallazzjonijiet żgħar 
suġġetta għal miżuri ekwivalenti

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jesklu33du, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet li 
għandhom kapaċità termika kkalkolata taħt 
il-25MW, emissjonijiet irrapportati lill-
awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 10 
000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 10,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 10,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

L-isptarijiet ukoll jistgħu jiġu esklużi jekk 
jieħdu l-miżuri ekwivalenti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħata rikonoxximent akbar lill-ħtieġa tal-isptarijiet li jkollhom kapaċità 
konsiderevoli f’każ li tinqata’ l-provvista tal-elettriku.  Il-kapaċità ta’ sostituzzjoni tal-
enerġija għandha tkun fi stat tajjeb ta’ manutenzioni u lesta għas-servizz, li jfisser li l-bojlers 
tal-isptarijiet normalment jaħdmu fuq sistema ta' rotazzjoni u li l-ġeneraturi tal-emerġenza 
jiġu ttestjati matul is-sena kollha. Ir-regoli ta’ l-UE dwar l-ETS  għandhom iqisu dan u 
jirrikonoxxu li t-tagħmir tal-emerġenza (standby) fl-isptarjiet rari jintuża fil-kapaċità sħiħa 
tiegħu. Din l-emenda tevita sitwazzjoni li fiha l-isptarijiet jiġu penalizzati għall-‘potenzjal’ 
tagħhom li jipproduċu l-emissjonijiet, minflok għall-emissjonijiet proprji tagħhom.  

Emenda 717
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-50MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 25,000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 25 000
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
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minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 25,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitnaqqas il-piż amministrattiv għal sorsijiet żgħar tal-emissjonijiet. Fejn 
miżuri ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra jinsabu fis-seħħ, 
is-sorsijiet iżgħar tal-emissjonijiet għandhom jingħataw l-għażla dwar jekk jieħdux sehem fl-
ETS jew le.  Sorsijiet iżgħar tal-emissjonijiet jiffurmaw parti sinifikanti mill-għadd ta’ 
installazzjoniiet li jaqgħu taħt l-ETS, għalkemm jammontaw biss għal 2.5% tal-emissjonijiet.

Emenda 718
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 

1. L-installazzjonijiet tal-kombustjoni li 
jappartjenu għal xi waħda mill-attivitajiet 
elenkati fl-Anness I għandhom jiġu 
esklużi mill-iskema Komunitarja, 
stallazzjonijiet tal-kombustjoni jekk
għandhom kapaċità termika kkalkolata taħt 
il-50MW, emissjonijiet irrapportati lill-
awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 
25,000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju 
tal-karbonju, minbarra l-emissjonijiet 
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għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

inevitabbli tad-CO2 mill-materja prima u 
l-emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet 
inevitabbli tad-CO2 mill-materja prima u 
l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkun sors ta' 25,000 ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet inevitabbli tad-CO2 mill-
materja prima u l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja 
jew li l-miżuri ekwivalenti ma għadhomx 
fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi introdotta mill-
ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-irkantar jagħti l-mezzi lill-Istati Membri sabiex jinvestu f'inizjattivi li ma 
jagħmlux ħsara lill-klima fl-UE, u sabiex jinvestu fit-Trasferiment tat-Teknoloġija, il-
mitigazzjoni fil-pajjiżi mhux koperti bl-Anness I u sabiex jgħinu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
biex jadattaw għall-konsegwenzi negattivi tal-bidla fil-klima.
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Emenda 719
Nicodim Bulzesc

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-installazzjonijiet tal-kombustjoni li 
jappartjenu għal xi waħda mill-attivitajiet 
elenkati fl-Anness I għandhom jiġu 
esklużi mill-iskema Komunitarja, 
stallazzjonijiet tal-kombustjoni jekk
għandhom kapaċità termika kkalkolata taħt 
il-50MW, emissjonijiet irrapportati lill-
awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 
25,000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju 
tal-karbonju, eskluż l-emissjonijiet 
inevitabbli tad-CO2 mill-materja prima u 
l-emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet 
inevitabbli tad-CO2 mill-materja prima u 
l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 10,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkun sors ta' 25,000 ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet inevitabbli tad-CO2 mill-
materja prima u l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja 
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istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

jew li l-miżuri ekwivalenti ma għadhomx 
fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi introdotta mill-
ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Emenda 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom, fuq talba 
tal-operatur, jeskludu, mill-iskema 
Komunitarja, stallazzjonijiet 
b’emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 25,000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull (a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
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waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla għal livell minimu ta’ 25,000 tunellata ta’ CO2 fis-sena tnaqqas l-għadd totali tal-
parteċipanti b’55% filwaqt li tnaqqas l-emissjonijiet koperti b’2.4% biss. Mhux biss l-
installazzjonijiet tal-kombustjoni għandhom jingħataw il-possibilità li ma jeħdux sehem (opt-
out), iżda wkoll l-installazzjonijiet kollha fl-ETS ta' l-UE. Dan jikkorrespondi mal-premessa 
10 li ma tillimitax id-dispożizzjoni għall-installazzjonijiet tal-kombustjoni.

Emenda 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom, fuq talba
tal-operatur, jeskludu, mill-iskema 
Komunitarja, stallazzjonijiet 
b’emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 25,000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 25,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bidla għal livell minimu ta’ 25,000 tunellata ta’ CO2 fis-sena tnaqqas l-għadd totali tal-
parteċipanti b’55% filwaqt li tnaqqas l-emissjonijiet koperti b’2.4% biss. Mhux biss l-
installazzjonijiet tal-kombustjoni għandhom jingħataw il-possibilità li ma jeħdux sehem (opt-
out), iżda wkoll l-installazzjonijiet kollha fl-ETS ta' l-UE. Dan jikkorrespondi mal-premessa 
10 li ma tillimitax id-dispożizzjoni għall-installazzjonijiet tal-kombustjoni.

Emenda 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jeskludu, 
mill-iskema Komunitarja, installazzjonijiet
li jikkorrispondu ma' kwalunkwe attività 
inkluża fl-Anness I fejn issir talba, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 25,000
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-proċess 
u mill-bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni 
dwar kull waħda minn dawn 
l-installazzjonijiet, filwaqt li 
jispeċifika l-miżuri 
ekwivalenti li qegħdin fis-
seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar 
kull waħda minn dawn l-
installazzjonijiet, filwaqt li 
jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ 
hemm arranġamenti ta' 
monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe 

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li 
j i v v a l u t a w  jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkunx is-sors ta' 25,000
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installazzjoni tkunx is-sors 
ta' 10 000 tunnellata ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunwe sena 
kalendarja;

tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar 
ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju tal-
karbonju, esklużi l-emissjonijiet 
mill-proċess u mill-bijomassa, fi 
kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk xi 
stallazzjoni tkun sors ta' 
10,000 tunnellata ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-
emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha 
jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-
ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi 
stallazzjoni tkun sors ta' 25,000
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar 
ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju tal-
karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-proċess jew mill-bijomassa, fi 
kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni 
msemmija fil-punti (a), (b) u 
(c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
għall-kummenti mill-pubbliku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li wieħed jistandardizza l-kunċett ta’ ‘enerġija termali nominali’. Rigward il-
limitu minimu tal-emissjonijiet tad-CO2, stħarriġ li sar f'Lulju 2007 mill-Ecofys wera li tista' 
tinkiseb prestazzjoni ogħla sew b'limitu minimu ta' 25,000 tunellata ta' CO2 ekwivalenti għal 
kull sena. L-istess stħarriġ ifakkar li 57% tal-installazzjonijiet jipproduċu inqas minn 25,000 
tunellata ta’ CO2 għal inqas minn 5% tal-emissjonijiet koperti mid-direttiva. L-emissjonijiet 
mill-proċess iġġenerati mill-materja prima huma intrinsiċi għall-proċess tal-produzzjoni u 
ma jistgħux jitnaqqsu. 
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Emenda 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet tal-
kombustjoni b’emissjonijiet irrapportati 
lill-awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 
25,000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju 
tal-karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ;

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ, flimkien mal-
approvazzjoni tas-sid tal-installazzjoni, li 
fiha jikkonferma x-xewqa tiegħu li 
jagħżel li ma jeħux sehem (opt-out);

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 10,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 25,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;
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(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Livell ta’ 10,000 tunellata jolqot għadd ta’ impjanti żgħar u jwassal għal piż amministrattiv u 
finanzjarju mhux meħtieġ, mingħajr ma jżid ammont sinifikanti mal-kwantità totali tal-
emissjonijiet immirati. 

Emenda 724
John Bowis, John Purvis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet tal-
kombustjoni b’emissjonijiet irrapportati 
lill-awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 
25,000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju 
tal-karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
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bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja; bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;
(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 25,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni tirrikonoxxi li, meta mqabbel man-nefqa, jaqbel li 
l-installazzjonijiet b’emissjonijiet ta’ inqas minn 25 000 tCO2e jkunu jistgħu jagħżlu li ma 
jeħdux sehem fl-ETS tal-UE. Sorsijiet żgħar tal-emissjonijiet xorta għandu jkollhom l-obbligu 
li jimpenjaw irwieħhom biex inaqqsu l-emissjonijiet, iżda dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
metodi oħra li huma inqas ta’ piż.

Emenda 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet 
b’emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 25,000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
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Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 25,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet 
b’emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 25,000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
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karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 25,000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 10,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nemmnu li ma hemmx ħtieġa li d-dispożizzjoni tiġi limitata għall-installazzjonijiet tal-
kombustjoni. Għandha tkun applikabbli għal kwalunkwe installazzjoni, ta’ kull settur u ta’ 
kull tip. Barra minn hekk, nemmnu li limitu ta’ 25,000 tunellata jkompli jtejjeb l-effiċjenza tal-
iskema billi jneħħi għadd sinifikanti ta’ installazzjonijiet li għandhom emissjonijiet imnaqqsa.
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Emenda 727
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata jew kapaċità operattiva normali
taħt il-25MW, emissjonijiet irrapportati 
lill-awtoritajiet kompetenti ta' anqas minn 
25,000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju 
tal-karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 25 000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 10,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(d) jippubblika l-informazzjoni msemmija (d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
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fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni juri li arranġament fejn l-installazzjonijiet li 
jipproduċu inqas minn 25,000 tunellata ta’ emissjonijiet jistgħu jiġu esklużi mid-Direttiva tal-
ETS huwa soluzzjoni ekonomika vantaġġjuża.

Fejn iċ-ċirkustanzi jitolbu dan, il-ħtiġijiet speċifiċi tas-sorsi kollha tal-emissjonijiet iridu 
jitqiesu, u r-rekwiżiti ambjentali jridu jiġu aġġustati biex jippermettu l-aħjar għażliet 
ekonomiċi għas-sorsi żgħar.

Emenda 728
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 25,000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

a) jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull 
waħda minn dawn l-installazzjonijiet, 
filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-

b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
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sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
installazzjoni tkun sors ta' 10,000 tunellata
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-iinstallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

d) jippubblika l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) għall-kummenti mill-
pubbliku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu massimu għall-eżenzjoni ta’ installazzjonijiet żgħar tal-kombustjoni għandu jiżdied 
mill-10,000 tunellata ppjanati għal 25,000 tunellata ta’ emissjonijiet tad-CO2. Dan 
jirrappreżenta tnaqqis sostanzjali tal-piż għall-operaturi ta’ dawn l-installazzjonijiet u jibqa’ 
jkopri aktar minn 97% tal-emissjonijiet tad-CO2. Barra minn hekk, il-miżuri mfassla biex 
jiksbu kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għandhom jiġu stipulati b’mod ċar. 
Billi l-eżenzjoni ta’ dawn l-installazzjonijiet hija bbażata fuq l-impatt limitat tagħhom fuq il-
klima, ir-rekwiżiti għandhom ikunu jistgħu jintlaħqu faċilment.

Emenda 729
Antonio De Blasio

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 

L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 50,000 tunnellata ekwivalenti 
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ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. hu

Emenda 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Fejn l-operaturi kkonċernati jitolbu dan, 
l-Istati Membri għandhom jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet tal-
kombustjoni b’emissjonijiet annwali medji 
rrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 25,000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa fil-perjodu 
2008-2012, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Talba għall-esklużjoni għandha tkun kwistjoni ta’ għażla ħielsa għall-operatur eliġibbli u 
mhux tkun determinata b’mod unilaterali mill-Istat Membru kkonċernat. Il-limitu minimu ta’ 
10,000 tunellata huwa baxx wisq u jinvolvi piż ammnistrattiv u finanzjarju għal ħafna 
sorsijiet żgħar tal-emissjonijiet mingħajr ma jagħmel impatt sinifikanti fuq il-kwantità 
ġenerali tal-emissjonijiet involuti. Tista' tinkiseb proporzjoni aktar effettiva meta mqabbla 
man-nefqa permezz ta’ limitu minimu annwali ta’ 25,000 tunellata ta’ CO2 ekwivalenti.  
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Emenda 731
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10 000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż 
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, installazzjonijiet ta’ 
koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja, skont 
id-Direttiva 2004/8/KE, b’kapaċità 
termika kkalkolata ta’ inqas minn 35MW.
L-Istati Membri jistgħu jeskludu wkoll, 
mill-iskema Komunitarja, installazzjonijiet 
tal-kombustjoni li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata taħt il-25MW, 
emissjonijiet irrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' anqas minn 10 000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, eskluż emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Junit ta' ġenerazzjoni kkombinata ta' sħana u enerġija ta’ effiċjenza għolja b'input ikkwotat 
ta' fjuwil ta' 35MW jiġġenera l-istess ammont ta’ sħana daqs bojler industrijali separat 
ikkalkulat taħt l-20MW, li ma jidħolx fl-ambitu tal-ETS jew fl-obbligu ta’ xi miżuri 
ekwivalenti. L-Istati Membri għandhom jingħataw il-possibilità li jeskludu installazzjonijiet 
ta’ dan it-tip jekk l-inklużjoni tagħhom fl-ETS ixxekkel lill-operaturi, b'mod sinifikanti, milli 
jinvestu f'junits ta’ ġenerazzjoni kkombinata ta’ sħana u enerġija ta’ effiċjenza għolja li b'mod 
ġenerali jiffrankaw l-emissjonijiet tad-CO2 meta mqabbla mas-sħana ġenerata minn bojler 
separat.



AM\735217MT.doc 63/112 PE409.679v01-00

MT

Emenda 732
Antonio De Blasio

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 50,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

Or. hu

Emenda 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk xi stallazzjoni tkunx is-sors ta' 10,000 
tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-
ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, 
minn barra l-emissjonijiet mill-bijomassa, 
fi kwalunkwe sena kalendarja waħda 
weħidha;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-
sors ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

Or. fr
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Emenda 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 10,000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

(c) jikkonferma li jekk xi stallazzjoni tkun 
sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet 
jew aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju 
tal-karbonju, minn barra l-emissjonijiet 
mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena 
kalendarja waħda weħidha jew li l-miżuri 
ekwivalenti ma għadhomx fis-seħħ, l-
istallazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fis-
sistema;

Or. fr

Emenda 735
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar

Aġġustamenti applikabbli mal-
konklużjoni ta' ftehim internazzjonali 
dwar it-tibdil fil-klima
1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra li jaqbżu l-livelli 
massimi tat-tnaqqqis miftiehma mill-
Kunsill Ewropew, għandhom jibdew 
japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4. 
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2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, 
il-fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.
3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.
4. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li 
jipprovdu għall-użu ta' tipi ta' proġetti 
addizzjonali minn operaturi fl-iskema 
Komunitarja għal dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 sa 5 ta' l-Artikolu 11a jew l-
użu minn operaturi bħal dawn jew 
mekkaniżmi oħra maħluqa skond il-
ftehim internazzjonali, kif jixraq.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].”

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti aktar stretti, anke jekk imposti permezz ta’ ftehimiet internazzjonali, huma bla skop 
għal dawk l-Istati Membri li għalihom il-miżuri ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet proposti sa issa 
fid-dokumenti tal-Komunità huma stretti wisq u potenzjalment jipprappreżentaw ostaklu serju 
għall-iżvilupp ekonomiku tagħhom. 
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Emenda 736
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, li 
jwassal, sa l-2020, għal livelli mandatorji 
ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra li jaqbżu l-livelli massimi tat-tnaqqqis 
miftiehma mill-Kunsill Ewropew, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta biex temenda din id-Direttiva.

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, 
il-fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.
3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.
4. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li 
jipprovdu għall-użu ta' tipi ta' proġetti 
addizzjonali minn operaturi fl-iskema 
Komunitarja għal dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 sa 5 ta' l-Artikolu 11a jew l-
użu minn operaturi bħal dawn jew 
mekkaniżmi oħra maħluqa skond il-
ftehim internazzjonali, kif jixraq.
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Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nirrakkomandaw bis-sħiħ li jsir proċess ta’ negozjar permezz tal-kodeċiżjoni biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni xierqa mill-partijiet kollha interessati. Il-kwistjoni dwar jekk inkisbitx mira 
aktar stretta permezz tal-ftehima internazzjonali wara l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 
ta’ Marzu 2007 għandha tiġi evalwata bir-reqqa. 

Barra minn hekk, il-livell tal-miri l-ġodda għall-ETS u għal dawk mhux fl-ETS, kif ukoll il-
kwistjoni tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonu jridu jiġu diskussi mill-ġdid bir-reqqa.

Emenda 737
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra li jaqbżu l-livelli 
massimi tat-tnaqqqis miftiehma mill-
Kunsill Ewropew, għandhom jibdew 
japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4.

F’każ li ma jintlaħaqx ftehim 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, u 
għalhekk sal-2020 ikun hemm 
emissjonijiet mandatorji tal-gassijiet bl-
effett ta’ serra kumparabbli mal-livelli ta’ 
tnaqqis li dwarhom qabel il-Kunsill 
Ewropew, il-fattur lineari għandu jonqos 
biex jikkorrespondi ma’ mira ta’ tnaqqis, 
madwar il-Komunità kollha, tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
ta’ 20% inqas mill-1990 sal-2020, bis-
setturi fi ħdan l-iskema Komunitarja 
jkopru żewġ terzi tal-isforz meħtieġ 
rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet biex 
tintlaħaq din il-mira.  L-emissjonijiet 
verifikati fl-2005 għandu jkun il-valur li 
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fuq jiġi determinat l-isforz. 
2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, 
il-fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.
3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.
4. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li 
jipprovdu għall-użu ta' tipi ta' proġetti 
addizzjonali minn operaturi fl-iskema 
Komunitarja għal dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 sa 5 ta' l-Artikolu 11a jew l-
użu minn operaturi bħal dawn jew 
mekkaniżmi oħra maħluqa skond il-
ftehim internazzjonali, kif jixraq.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li ma jintlaħaqx ftehim internazzjonali, il-limitu (“cap”) tal-ETS tal-UE għandu jkun 
konsistenti, b’mira ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra ta’ 20% mill-
valur tal-1990.



AM\735217MT.doc 69/112 PE409.679v01-00

MT

Emenda 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet
ta' gassijiet serra li jaqbżu l-livelli 
massimi tat-tnaqqqis miftiehma mill-
Kunsill Ewropew, għandhom jibdew 
japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4.

F’każ li ma jintlaħaqx ftehim 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, u 
għalhekk sal-2020 ikun hemm 
emissjonijiet mandatorji tal-gassijiet bl-
effett ta’ serra kumparabbli mal-livelli ta’ 
tnaqqis li dwarhom qabel il-Kunsill 
Ewropew, il-fattur lineari għandu jonqos 
biex jikkorrespondi ma’ mira ta’ tnaqqis, 
madwar il-Komunità kollha, tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
ta’ 20% inqas mill-1990 sal-2020, bis-
setturi fi ħdan l-iskema Komunitarja 
jkopru żewġ terzi tal-isforz meħtieġ 
rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet biex 
tintlaħaq din il-mira.  L-emissjonijiet 
verifikati fl-2005 għandu jkun il-valur li 
fuq jiġi determinat l-isforz. 

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, 
il-fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta'
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.
3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.
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4. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li 
jipprovdu għall-użu ta' tipi ta' proġetti 
addizzjonali minn operaturi fl-iskema 
Komunitarja għal dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 sa 5 ta' l-Artikolu 11a jew l-
użu minn operaturi bħal dawn jew 
mekkaniżmi oħra maħluqa skond il-
ftehim internazzjonali, kif jixraq.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li ma jintlaħaqx ftehim internazzjonali, il-limitu (“cap”) tal-ETS tal-UE għandu jkun 
konsistenti, b’mira ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra ta’ 20% mill-
valur tal-1990.

Emenda 739
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, il-Kummissjoni għandha 
tmexxi studju dettaljat tal-impatt dwar il-
konsegwenzi ekonomiċi involuti fil-miżuri 
li għandhom jittieħdu għall-
implimentazzjoni tat-tnaqqis imsemmi 
hawn fuq u l-miżuri l-oħra stipulati fil-
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ftehim internazzjonali. 
L-istudju tal-impatt għandu jiddeċiedi 
jekk dawn il-kundizzjonijiet ġewx 
sodisfatti:
- il-ftehim internazzjonali jrid ikun jorbot 
għall-pajjiżi kollha li għandhom jew li 
probabbli jiżviluppaw il-produzzjoni fis-
setturi koperti minn din id-Direttiva;
- il-ftehim internazzjonali

- jrid jagħmel lill-pajjiżi żviluppati, 
fir-rigward tas-setturi msemmija fl-
Anness I ta’ din id-Direttiva, suġġetti 
għal limitazzjonijiet ekwivalenti għal 
dawk imposti fl-Unjoni Ewropea;
- irid, fir-rigward tas-setturi 
msemmija fl-Anness I ta’ din id-
Direttiva, jirrikjedi mill-pajjiżi 
żviluppati, b’mod speċjali dawk li 
huma l-aktar avvanzati 
ekonomikament, li jagħtu kontribut 
xieraq meta mqabbel mar-
responsabilitajiet speċifiċi tagħhom 
u mal-kapaċitajiet respettivi 
tagħhom; 

- l-impenji li għandhom jittieħdu mill-
pajjiżi żviluppati u l-kontribuzzjonijiet 
mitluba mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b’mod speċjali dawk li huma l-aktar 
avvanzati ekonomikament, iridu jkunu

- mkejla u verifikati b’metodi 
rikonoxxuti fuq livell 
internazzjonali;
- u komunikati.

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 

2. Mis-sena wara d-dħul fis-seħħ tal-
ftehim internazzjonali msemmi fil-
paragrafu 1, u fid-dawl tas-sejbiet tal-
istudju tal-impatt stipulat f’dak il-
paragrafu, b’mod partikulari dwar jekk it-
tliet kundizzjonijiet stipulati hawn fuq 
ġewx sodisfatti, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi fattur aġġustat sabiex il-
frazzjoni Komunitarja tal-kwoti maħruġa
fl-2020 b’konformità mal-Artikoli 9 u 9a 
tikkontribwixxi għat-tnaqqis globali ta' l-
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tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

emissjonijiet ta' gassijiet b’effett ta’ serra 
mill-Komunità, sa livell li jaqbeż l-20% li 
l-Komunità tkun impenjata għalih bil-
ftehim internazzjonali.

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.
4. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li 
jipprovdu għall-użu ta' tipi ta' proġetti 
addizzjonali minn operaturi fl-iskema 
Komunitarja għal dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 sa 5 ta' l-Artikolu 11a jew l-użu 
minn operaturi bħal dawn jew mekkaniżmi 
oħra maħluqa skond il-ftehim 
internazzjonali, kif jixraq.

4. Fid-dawl tas-sejbiet tal-istudju tal-
impatt stipulat fil-paragrafu 1, b’mod 
partikulari dwar jekk it-tliet 
kundizzjonijiet speċifikati f’dak il-
paragrafu ġewx sodisfatti, il-Kummissjoni 
tista' tadotta miżuri li jipprovdu għall-użu 
ta' tipi ta' proġetti addizzjonali minn 
operaturi fl-iskema Komunitarja għal dawk 
imsemmija fil-paragrafi 2 sa 5 ta' l-
Artikolu 11a jew l-użu minn operaturi bħal 
dawn jew mekkaniżmi oħra maħluqa skond 
il-ftehim internazzjonali, kif jixraq.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].”

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġi ffirmat ftehim internazzjonali, se jiġu imposti obbligi ġodda fuq l-UE u fuq il-
partijiet l-oħra.  Għalhekk hemm bżonn li jsir studju tal-impatt dettaljat sabiex jiġu evalwati 
l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni dettaljata u jiġu kkalkolati l-konsegwenzi possibbli ta’ 
dan it-tip, hi x’inhi n-natura tagħhom.  Se jkun hemm bżonn li jiġu ddeterminati l-kriterji li 
bihom se jiġi definit is-suċċess tal-ftehim. Il-Komunità se jkollha bżonn ukoll tistipula b’mod 
ċar l-aspettattivi speċifiċi rigward il-pajjiżi emerġenti, billi dawn ma jistgħux jitqiesu mal-
pajjiżi l-oħra li qed jiżviluppaw rigward l-isforzi li jridu jsiru. 
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Emenda 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafi 1 sa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis skont l-Artikolu 9, għandhom 
jibdew japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4 ta’ 
dan l-Artikolu.

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita skond 
l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' kwoti 
ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita skond 
l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' kwoti 
ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-40% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs jew 
krediti oħra approvati skond il-paragrafu 4 
minn pajjiżi terzi li kkonkludew il-ftehim 
internazzjonali, sa 10% tat-tnaqqis li jsir 
skond il-paragrafu 2.

Or. en
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Emenda 741
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew għall-pajjiżi kollha li l-
attivitajiet tagħhom fis-setturi elenkati fl-
Annessi 1 u 3 huma sostanzjali, u jekk il-
Kummissjoni tagħti provi li dan il-ftehim 
se jwassal għal spejjeż kumparabbli tad-
CO2 għas-setturi fl-Annessi 1 u 3,
għandhom jibdew japplikaw il-paragrafi 2, 
3 u 4.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aġġustamenti li jirriżultaw minn dawn il-paragrafi m’għandhomx ikunu awtomatiċi mal-
konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali. Aħjar jekk jiġu formulati kriterji li jridu jintlaħqu qabel 
ma jistgħu jsiru l-aġġustamenti. Ir-rekwiżit minimu huwa li għandu jeżisti piż tal-ispejjeż 
kumparabbli għas-setturi speċifikati fl-Anness I fl-istati kollha li mhumiex fl-Ewropa.

Emenda 742
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
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klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, il-Kummissjoni għandha 
tmexxi studju dettaljat tal-impatt dwar il-
konsegwenzi ekonomiċi involuti fil-miżuri 
li għandhom jittieħdu għall-
implimentazzjoni tat-tnaqqis imsemmi 
hawn fuq u l-miżuri l-oħra stipulati fil-
ftehim internazzjonali. 
L-istudju tal-impatt għandu jiddeċiedi 
jekk dawn il-kundizzjonijiet ġewx 
sodisfatti:
- il-ftehim internazzjonali jrid ikun jorbot 
għall-pajjiżi kollha li għandhom jew li 
probabbli jiżviluppaw il-produzzjoni fis-
setturi koperti minn din id-Direttiva;
- il-ftehim internazzjonali

- jrid jagħmel lill-pajjiżi żviluppati, 
fir-rigward tas-setturi msemmija fl-
Anness I ta’ din id-Direttiva, suġġetti 
għal limitazzjonijiet ekwivalenti għal 
dawk imposti fl-Unjoni Ewropea;
- irid, fir-rigward tas-setturi 
msemmija fl-Anness I ta’ din id-
Direttiva, jirrikjedi mill-pajjiżi 
żviluppati, b’mod speċjali dawk li 
huma l-aktar avvanzati 
ekonomikament, li jagħtu kontribut 
xieraq meta mqabbel mar-
responsabilitajiet speċifiċi tagħhom 
u mal-kapaċitajiet respettivi 
tagħhom; 

- l-impenji li għandhom jittieħdu mill-
pajjiżi żviluppati u l-kontribuzzjonijiet 
mitluba mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b’mod speċjali dawk li huma l-aktar 
avvanzati ekonomikament, iridu jkunu

- mkejla u verifikati b’metodi 
rikonoxxuti fuq livell 
internazzjonali;
- u komunikati.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Emenda 743
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar il-bidla fil-
klima, li jissodisfa l-kriterji minimi 
elenkati fl-Anness Ia u jwassal, sa l-2020, 
għal livelli mandatorji ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra li jaqbżu l-
livelli minimi tat-tnaqqqis miftiehma mill-
Kunsill Ewropew, għandhom jibdew 
japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Anness Ia, il-kriterji għal ftehim internazzjonali huma definiti.
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Emenda 744
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar il-bidla fil-
klima, li jissodisfa l-kriterji minimi 
elenkati fl-Anness Ia u jwassal, sa l-2020, 
għal livelli mandatorji ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra li jaqbżu l-
livelli minimi tat-tnaqqqis miftiehma mill-
Kunsill Ewropew, għandhom jibdew 
japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Anness Ia, il-kriterji għal ftehim internazzjonali huma definiti.

Emenda 745
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità u mill-
Istati Membri tagħha ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, li 
jwassal, sa l-2020, għal livelli mandatorji 
ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra li jaqbżu l-livelli massimi tat-tnaqqqis 
miftiehma mill-Kunsill Ewropew, 
għandhom jibdew japplikaw il-paragrafi 2, 
3 u 4.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tal-iffirmar u r-ratifikazzjoni għandu jsir kemm mill-Komunità kif ukoll mill-Istati 
Membri kollha rispettivament.

Emenda 746
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4.

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità u l-
Istati Membri tagħha ta' ftehim 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, li 
jwassal, sa l-2020, għal livelli mandatorji 
ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra li jaqbżu l-livelli massimi tat-tnaqqqis 
miftiehma mill-Kunsill Ewropew, 
għandhom jibdew japplikaw il-paragrafi 2, 
3 u 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tal-iffirmar u r-ratifikazzjoni għandu jsir kemm mill-Komunità kif ukoll mill-Istati 
Membri kollha rispettivament.

Emenda 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fi żmien sitt xhur minn wara l-
konklużjoni ta' ftehim internazzjonali 
dwar it-tibdil fil-klima, li jwassal għal 
tnaqqis mandatorju ogħla minn dak 
miftiehem skond l-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva dwar il-
kontribuzzjoni ta’ kull Stat Membru lejn 
l-isforz addizzjonali tal-Komunità favur it-
tnaqqis, li għandu jiġi adottat skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta’ tnaqqis ta’ 30% fi ħdan ftehima internazzjonali hija deċiżjoni politika b’effetti 
sinifikanti u għalhekk għandha tkun suġġetta għall-kodeċiżjoni, mhux għal metodu bbażat fuq 
stimolu awtomatiku.  

Emenda 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, 
il-fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 

imħassar
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gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta’ tnaqqis ta’ 30% fi ħdan ftehima internazzjonali hija deċiżjoni politika b’effetti 
sinifikanti u għalhekk għandha tkun suġġetta għall-kodeċiżjoni, mhux għal metodu bbażat fuq 
stimolu awtomatiku.  

Emenda 749
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta'
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

2. Mis-sena wara d-dħul fis-seħħ tal-
ftehim internazzjonali msemmi fil-
paragrafu 1, u fid-dawl tas-sejbiet tal-
istudju tal-impatt stipulat f’dak il-
paragrafu, b’mod partikulari dwar jekk it-
tliet kundizzjonijiet stipulati hawn fuq 
ġewx sodisfatti, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi fattur aġġustat sabiex il-
frazzjoni Komunitarja tal-kwoti maħruġa
fl-2020 b’konformità mal-Artikoli 9 u 9a 
tikkontribwixxi għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet b’effett ta’ serra 
mill-Komunità, sa livell li jaqbeż l-20% li 
l-Komunità tkun impenjata għalih bil-
ftehim internazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għall-konsistenza.
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Emenda 750
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

2. Mis-sena wara d-dħul fis-seħħ tal-
ftehim internazzjonali msemmi fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, fuq 
il-bażi ta’ evalwazzjoni sħiħa tal-impatt 
tal-effikaċja tan-nefqa tal-mezzi użati 
għall-kisba ta’ dan it-tnaqqis kif ukoll l-
impatti ta’ miżuri oħra dettaljati fi ħdan 
il-ftehim internazzjonali, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li fiha 
tissuġġerixxi tnaqqis addizzjonali tal-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020, 
filwaqt li tqis it-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reazzjonijiet għall-konklużjonijiet tan-negozjati dwar ftehim internazzjonali m’għandhomx 
ikunu bbażati fuq stimolu awtomatiku iżda jkunu suġġetti għall-evalwazzjoni u l-kodeċiżjoni 
bejn il-Parlament u l-Kunsill. 

Emenda 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha, fuq il-bażi ta’ 
evalwazzjoni sħiħa tal-impatt tal-effikaċja 
tan-nefqa tal-mezzi użati għall-kisba ta’ 
dan it-tnaqqis kif ukoll l-impatti ta’ miżuri 
oħra dettaljati fi ħdan il-ftehim 
internazzjonali, tippreżenta proposta 
leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li fiha tissuġġerixxi tnaqqis 
addizzjonali tal-kwantità Komunitarja tal-
kwoti fl-2020, filwaqt li tqis it-tnaqqis 
globali ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
mill-Komunità li taqbeż l-20% li l-
Komunità tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reazzjonijiet għall-konklużjonijiet tan-negozjati dwar ftehim internazzjonali m’għandhomx 
ikunu bbażati fuq stimolu awtomatiku iżda jkunu suġġetti għall-evalwazzjoni u l-kodeċiżjoni 
bejn il-Parlament u l-Kunsill. 

Emenda 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha, fuq il-bażi ta’ 
evalwazzjoni sħiħa tal-impatt tal-effikaċja 
tan-nefqa tal-mezzi użati għall-kisba ta’ 
dan it-tnaqqis kif ukoll l-impatti ta’ miżuri 
oħra dettaljati fi ħdan il-ftehim 
internazzjonali, tippreżenta proposta 
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Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li fiha tissuġġerixxi tnaqqis 
addizzjonali tal-kwantità Komunitarja tal-
kwoti fl-2020, filwaqt li tqis it-tnaqqis 
globali ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
mill-Komunità li taqbeż l-20% li l-
Komunità tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reazzjonijiet għall-konklużjonijiet tan-negozjati dwar ftehim internazzjonali m’għandhomx 
ikunu bbażati fuq stimolu awtomatiku iżda jkunu suġġetti għall-evalwazzjoni u l-kodeċiżjoni 
bejn il-Parlament u l-Kunsill. 

Emenda 753
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiġi aġġustat biex iqis 
il-kontenut tal-ftehim internazzjonali u l-
kisbiet tal-Istati Membri taħt il-Protokoll 
ta’ Kyoto, b’konformità mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ aktar ċarezza dwar l-istimolu ta’ 20-30% wara l-approvazzjoni tal-ftehim 
internazzjonali ġdid li jqis l-isproporzjoni tal-kisbiet tal-Istati Membri taħt il-Protokoll ta’ 
Kyoto. Dan l-aġġustament għandu jsir permezz tal-proċedura tal-kodeċiżjoni.

Emenda 754
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiġi aġġustat biex iqis 
il-kontenut tal-ftehim internazzjonali u l-
kisbiet tal-Istati Membri taħt il-Protokoll 
ta’ Kyoto, b’konformità mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ aktar ċarezza dwar l-istimolu ta’ 20-30% wara l-approvazzjoni tal-ftehim 
internazzjonali ġdid li jqis l-isproporzjoni tal-kisbiet tal-Istati Membri taħt il-Protokoll ta’ 
Kyoto. Dan l-aġġustament għandu jsir permezz tal-proċedura tal-kodeċiżjoni.
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Emenda 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita skond 
l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' kwoti 
ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a. 

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita skond 
l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' kwoti 
ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità ta’ 30%, jew aktar minn 30% 
f’każ li l-Komunità tkun impenjata għal 
tnaqqis ta’ dan it-tip bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-mira ta’ 20% se tiżdied għal mill-inqas 30% jekk jintlaħaq 
ftehim internazzjonali. 

Emenda 756
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
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fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita skond 
l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' kwoti 
ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita skond 
l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' kwoti 
ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-30% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kuntest tar-4 rapport ta’ evalwazzjoni tal-IPCC, li jagħti 50% ta’ probabilità li ż-żieda fit-
temperatura tinżamm fuq +2°C, jassumi li l-pajjiżi industrijalizzati jnaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom b’25-40% meta mqabbla mal-1990 sal-2020 fuq livell domestiku u, barra minn hekk, 
li jkun hemm devjazzjoni sinifikanti mill-kuntest tas-soltu fil-partijiet mhux marbuta mal-
Anness I.   Il-prezz tat-tnaqqis se jogħla aktar ma jiżdied id-dewmien, u huwa għalhekk li l-
UE għandha tieħu mira ta’ tnaqqis ta’ 30% bħala l-punt inizjali tagħha għall-miżuri 
domestiċi.  

Emenda 757
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita skond 
l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' kwoti 
ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 

2. Mis-sena wara li l-Kummissjoni tressaq 
l-analiżi tagħha msemmija fil-paragrafu 1, 
il-fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita skond 
l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' kwoti 
ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
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tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a. Dan l-arranġament 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-analiżi 
tal-Kummissjoni titressaq qabel l-[2015].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aktar maż-żieda fil-fattur tat-tnaqqis annwali ssir tard, aktar tkun iebsa r-rata tat-tnaqqis 
meħtieġa u aktar ikun qawwi l-impatt tat-tnaqqis fil-volum tal-kwoti fuq il-prezzijiet tal-kwoti.  
Sabiex ma jkunx hemm piż sproporzjonat għall-industrija minħabba dan, għandu jsir limitu 
taż-żmien għad-dħul fis-seħħ tal-ftehim.

Emenda 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ftehim internazzjonali kif imsemmi 
fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun ftehim 
bejn pajjiżi differenti li jwassal għal 
tnaqqis fl-emissjonijiet globali tal-livell 
meħtieġ biex il-bidla fil-klima tiġi 
indirizzata b’mod effettiv, u li jkun jista’ 
jiġi monitorjat, verifikat u jkun suġġett 
għal arranġamenti mandatorji għall-
infurzar. 
Ftehim internazzjonali ta’ dan it-tip 
għandu jinkludi massa kritika ta’ 
produzzjoni settorjali madwar id-dinja.
Il-pajjiżi li jkunu suġġetti għal ftehim ta’ 
dan it-tip għandhom jaqblu biex 
jimplimentaw u jinfurzaw miżuri li 
jwasslu għal piż ekwivalenti għall-
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industrija esposta għall-kompetizzjoni 
internazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehim internazzjonali jista’ jippreveni r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju biss jekk 
jikkonforma ma’ ċerti kriterji, fattur li jpoġġi s-setturi li qed jikkompetu f’pożizzjoni ugwali. 

Emenda 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ftehim internazzjonali kif imsemmi 
fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun ftehim 
bejn pajjiżi differenti li jwassal għal 
tnaqqis fl-emissjonijiet globali tal-livell 
meħtieġ biex il-bidla fil-klima tiġi
indirizzata b’mod effettiv, u li jkun jista’ 
jiġi monitorjat, verifikat u jkun suġġett 
għal arranġamenti mandatorji għall-
infurzar. 
Ftehim internazzjonali ta’ dan it-tip 
għandu jinkludi massa kritika ta’ 
produzzjoni settorjali madwar id-dinja.
Il-pajjiżi li jkunu suġġetti għal ftehim ta’ 
dan it-tip għandhom jaqblu biex 
jimplimentaw u jinfurzaw miżuri li 
jwasslu għal piż ekwivalenti għall-
industrija esposta għall-kompetizzjoni 
internazzjonali. 

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 li qed jikkompetu f’pożizzjoni ugwali. 

Emenda 760
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għall-konsistenza.

Emenda 761
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

3. Minbarra kwalunkwe sehem mhux użat 
ta’ CERs u ERUs mill-iskema tal-
Komunità u mogħtija lill-operaturi mill-
Istati Membri għall-perjodu 2008-2012, l-
operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-ERUs 
jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
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kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
70% tat-tnaqqis fil-kwantità ta’ kwoti li 
jridu jiġu allokati kif stipulat fil-
paragrafu 2 u fl-Artikolu 9. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kisba tal-miri ambizzjużi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fi ħdan is-settur tal-kummerċ tal-
emissjonijiet tal-UE b’użu żgħir biss ta’ CDM/JI twassal għal żieda estrema fil-prezzijiet tad-
CO2 u tal-elettriku. Hemm bżonn ta’ CDM f’volumi sinifikanti biex itaffi din iż-żieda fil-prezz.  
L-aċċess għal 70% tal-mira tat-tnaqqis totali mqabbla mal-1990 huwa meħtieġ.  Biex tkompli 
tiżviluppa b'suċċess, l-industrija tas-CDM teħtieġ sinjal ċar li s-CDM/JI se jitkompla b'volumi 
sinifikanti anke wara l-2012.  Jekk le, il-ħarsien internazzjonali tal-klima se jmur lura 
serjament.

Emenda 762
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

3. L-operaturi jistgħu jużaw biss is-CERs 
akkreditati mill-Gold Standard, u krediti 
domestiċi ta’ kumpens skond l-Artikolu 
24a jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpens domestiku jrid jiġu użat fl-ETS biex jistimula t-tnaqqis tal-emissjonijiet fi ħdan l-
ETS. Il-partijiet konċernati jagħżlu l-orħos krediti ta’ kumpens (CDM jew Kumpens 
Domestiku) li għandhom status ugwali għall-konformità.
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Emenda 763
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra mill-enerġija 
rinnovabbli u proġetti ta’ effiċjenza 
sussidjarja mill-aspett tad-domanda, 
minbarra l-krediti minn proġetti kbar idro-
elettriċi, approvati skond il-paragrafu 4 
minn pajjiżi terzi li kkonkludew il-ftehim 
internazzjonali, sa nofs it-tnaqqis lil hinn 
minn 30% tal-isforz totali tal-Komunità li 
jsir skond il-paragrafu 2.

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 764
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

3. L-operaturi jistgħu jużaw biss is-CERs 
iċċertifikati bil-Gold Standard, approvati 
skond il-paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi jistgħu jużaw biss is-CERs iċċertifikati bil-Gold Standard, l-ERUs jew krediti 
oħra approvati skond il-paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li kkonkludew il-ftehim internazzjonali, 
sa nofs it-tnaqqis li jsir skond dan il-paragrafu.

Emenda 765
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

3. L-operaturi jistgħu jużaw biss is-CERs 
tat-tip ‘Gold Standard’, l-ERUs jew krediti 
oħra approvati skond il-paragrafu 4 minn 
pajjiżi terzi li kkonkludew il-ftehim 
internazzjonali, sa nofs it-tnaqqis li jsir 
skond il-paragrafu 2.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-illimitar tas-CDMs u tal-ERUs għal dawk b’ċertifikazzjoni tat-tip Gold Standard tiżgura li 
junits ta’ kwalità għolja biss jintużaw, li jistgħu joffru tnaqqis addizzjonali ġenwin fl-
emissjonijiet, kif ukoll benefiċċji għall-iżvilupp sostenibbli. 

Emenda 766
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

3. L-operaturi jistgħu jużaw biss is-CERs 
tat-tip Gold Standard, l-ERUs jew krediti 
oħra approvati skond il-paragrafu 4 minn 
pajjiżi terzi li kkonkludew il-ftehim 
internazzjonali, sa nofs it-tnaqqis li jsir 
skond il-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġu permessi biss krediti CDM ta' kwalità għolja. Il-Gold Standard joffri definizzjoni stretta 
ta’ addizzjonalità u ta’ żvilupp sostenibbli. Jiżgura li huma biss it-tnaqqis tal-emissjonijiet li 
ma jkunx sar diġà u l-proġetti li jipprovdu benefiċċji ċari ta’ żvilupp sostenibbli għall-
komunitajiet lokali li jirċievu l-akkreditazzjoni. 

Emenda 767
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Safejn ma jkunux intużaw il-livelli ta' 
l-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 ta' l-emissjonijiet mill-
2013 'il quddiem għal kwoti validi mill-
2013 'il quddiem. L-ammont tal-kwoti 
maħruġa ma jistax jaqbeż il-50% tal-
krediti esterni kif imsemmi hawn fuq li 
ma ntużawx.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li s-CERs akkreditati mill-Gold Standard biss jistgħu jiġu trasferiti mit-II fażi 
għat-III fażi.

Emenda 768
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li 
jipprovdu għall-użu ta' tipi ta' proġetti 
addizzjonali minn operaturi fl-iskema 
Komunitarja għal dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 sa 5 ta' l-Artikolu 11a jew l-użu 
minn operaturi bħal dawn jew mekkaniżmi 
oħra maħluqa skond il-ftehim 
internazzjonali, kif jixraq.

4. Il-Kummissjoni tista' tressaq proposti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
jipprovdu għall-użu ta' tipi ta' proġetti 
addizzjonali minn operaturi fl-iskema 
Komunitarja għal dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 sa 5 ta' l-Artikolu 11a jew l-użu 
minn operaturi bħal dawn jew mekkaniżmi 
oħra maħluqa skond il-ftehim 
internazzjonali, kif jixraq.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet biex jippermettu l-użu ta’ aktar tipi ta’ krediti ta’ kumpens għandhom isiru 
permezz ta’ proċedura ta’ kodeċiżjoni. 
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Emenda 769
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tal-installazzjonijiet 
għandhom jitħallew jużaw il-krediti, sa 
6% tal-emissjonijiet annwali verifikati tal-
installazzjonijiet tagħhom, minn
azzjonijiet sostenibbli għat-tnaqqis tad-
deforestazzjoni u għaż-żieda ta’ l-
afforestazzjoni u tar-rijafforestazzjoni fil-
pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw skond 
ftehim internazzjonali tal-futur dwar il-
bidla fil-klima.  Dawn il-krediti 
għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti 
kollha adottati skond il-ftehim 
inernazzjonali tal-ġejjieni dwar il-bidla 
fil-klima u deċiżjonijiet sussegwenti fil-
qafas ta’ dan.

Or. en

(Riferenza għall-Emenda 37 minn PR/727283)

Ġustifikazzjoni

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.
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Emenda 770
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-installazzjonijiet għandhom ikunu 
jistgħu jużaw krediti, sa 5% ta’ l-
emissjonijiet annwali verifikati tagħhom 
minn azzjonijiet sostenibbli għat-tnaqqis 
tad-deforestazzjoni u għaż-żieda ta’ l-
afforestazzjoni u tar-rijafforestazzjoni fil-
pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw skond 
ftehim internazzjonali tal-futur dwar il-
bidla fil-klima, ladarba dispożizzjonijiet 
xierqa dwar ir-responsabilità, l-iskont u l-
permanenza jiġu stipulati u li jkunu 
aċċettati wkoll, minn ta’ l-anqas, fi 
kwalunkwe sistema federali Amerikana 
għall-iskambju tal-kwoti.  

Or. en

(Riferenza għall-Emenda 37 minn PR/727283)

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi infurzata l-applikazzjoni tar-regoli.

Emenda 771
Riitta Myller

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-installazzjonijiet għandhom ikunu 
jistgħu jużaw krediti, sa persentaġġ ta’ l-
emissjonijiet annwali verifikati tagħhom, 
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minn azzjonijiet sostenibbli għat-tnaqqis 
tad-deforestazzjoni u għaż-żieda ta’ l-
afforestazzjoni u tar-rijafforestazzjoni fil-
pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw ladarba 
jintlaħaq ftehim internazzjonali dwar il-
bidla fil-klima u jiġu stipulati 
dispożizzjonijiet xierqa dwar ir-
responsabilità, l-iskont u l-permanenza.

Or. en

Emenda 772
Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta’ 
ftehim komprensiv internazzjonali dwar 
il-bidla fil-klima qabel l-aħħar tal-2010, 
il-kwoti kollha għandhom jiġu irkantati u 
l-Artikoli 10a u 10b m’għandhomx jiġu 
applikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ ftehim internazzjonali komprensiv dwar il-bidla fil-klima, ir-riskju tar-rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-irkantar tal-kwoti tal-emissjonijiet ikun baxx.  
Għalhekk, l-irkantar sħiħ għandu jsir l-uniku metodu ta’ allokazzjoni ladarba jintlaħaq ftehim 
ta’ dan it-tip. 

Emenda 773
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta’ 
ftehim komprensiv internazzjonali dwar 
il-bidla fil-klima li jwassal għal tnaqqis 
mandatorju tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra, il-kwoti kollha 
għandhom jiġu irkantati u l-Artikoli 10a 
u 10b m’għandhomx jiġu applikati.
Jekk ma jintlaħaqx ftehim komprensiv 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, il-
kwoti kollha għandhom jiġu irkantati 
ħlief għal dawk is-setturi li ġew 
identifikati bħala esposti għal riskju 
sinifikanti tar-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunx hemm ftehim internazzjonali, il-kwoti jistgħu jiġu irkantati fis-setturi kollha 
ħlief għal dawk li ġew identifikati b’mod speċifiku skond il-kriterji tal-Kummissjoni li qegħdin 
fir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda 774
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta’ 
ftehim komprensiv internazzjonali dwar 
il-bidla fil-klima, il-kwoti kollha 
għandhom jiġu irkantati u l-Artikoli 10a 
u 10b m’għandhomx jiġu applikati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ ftehim internazzjonali komprensiv dwar il-bidla fil-klima, ir-riskju tar-rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-irkantar tal-kwoti tal-emissjonijiet ikun baxx.  
Għalhekk, l-irkantar sħiħ għandu jsir l-uniku metodu ta’ allokazzjoni ladarba jintlaħaq ftehim 
ta’ dan it-tip. 

Emenda 775
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Jiddaħħal l-Artikolu 28a li ġej:

"Artikolu 28a

Il-formazzjoni ta’ gruppi

1. L-Istati Membri jistgħu jħallu lill-
operaturi tal-installazzjonijiet li qed 
iwettqu xi attività minn dawk elenkati fl-
Anness I jgħaqqdu flimkien l-
installazzjonijiet mill-istess attività 
għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 11(1) 
u/jew l-ewwel perjodu ta’ ħames snin 
imsemmi fl-Artikolu 9 b’konformità mal-
paragrafi 2 sa 6 ta’ dan l-Artikolu. 
2. L-operaturi li qed iwettqu xi attività 
elenkata fl-Anness I li jixtiequ jiffurmaw 
dan it-tip ta’ grupp magħqud għandhom 
japplikaw għand l-awtorità kompetenti, 
jispeċifikaw l-installazzjonijiet u l-
perjodu li għalih jixtiequ jiffurmaw il-
grupp u jagħtu provi li amministratur 
inkarigat se jkun jista’ jissodisfa l-
obbligi msemmija fil-paragrafi 3 u 4.
3. L-operaturi li jixtiequ jiffurmaw 
grupp ta’ dan it-tip għandhom 
jinnominaw amministratur inkarigat li:
(a) jingħata l-kwantità totali tal-kwoti 
kkalkulata skond l-installazzjoni tal-
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operaturi [...];
(b) ikun responsabbli għaċ-ċediment tal-
kwoti ugwali għall-emissjonijiet totali 
mill-installazzjonijiet fil-grupp [...]; u
(c) ma jkunx jista’ jittrasferixxi aktar 
kwoti f’każ li rapport ta’ operatur ma 
jkunx ġie verifikat bħala sodisfaċenti 
b’konformità mat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 15.
4. L-amministratu għandu jkun suġġett 
għal penali applikabbli għal ksur tar-
rekwiżiti li jċedi kwoti suffiċjenti biex 
ikopri l-emissjonijiet totali mill-
installazzjonijiet fil-grupp, bħala deroga 
mill-Artikolu 16(2), (3) u (4). 
5. Stat Membru li jixtieq jagħti l-
possibilità li jiġu iffurmati gruppi ta’ 
dan it-tip, kemm wieħed u kemm aktar, 
għandu jressaq l-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 lill-
Kummissjoni.  Bla ħsara għat-trattat, il-
Kummissjoni tista', fi żmien tliet xhur 
wara li tirċeviha, tirrifjuta applikazzjoni 
li ma tissodisfax ir-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva.  Għandhom jingħataw ir-
raġunijiet għal deċiżjoni ta’ dan it-tip. 
F’każ ta’ rifjut, l-Istat Membru jista’ 
jħalli biss li jifforma l-grupp jekk l-
emendi proposti jiġu aċċettati mill-
Kummissjoni. 
6. F’każ li l-amministratu ma 
jikkonformax mal-penali msemmija fil-
paragrafu 4, kull operatur ta’ 
installazzjoni fil-grupp għandu jkun 
responabbli skond l-Artikoli 1293) u 16 
fir-rigward tal-emissjonijiet mill-
installazzjoni tiegħu stess.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva l-ġdida ħassret il-possibilità li jiġu ffurmati gruppi (l-ex-Artikolu 28). L-iffurmar 
tal-gruppi huwa parti sostanzjali ta’ dan. Għalhekk m’għandux jitħassar iżda jinżamm fid-
Direttiva.
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Emenda 776
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Jiddaħħal l-Artikolu 28a li ġej:

"Artikolu 28a

Miżuri voluntarji

1. L-operaturi għandhom jiġu mħeġġa 
jinvestu fuq bażi voluntarja f’azzjonijiet 
sostenibbli biex inaqqsu d-diforestazzjoni, 
ireġġgħu lura d-degradazzjoni tal-ħamrija 
jew tal-foresti u jżidu l-afforestazzjoni u r-
rijafforestazzjoni fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. 
2. Id-dispożizzjonijiet xierqa fuq ir-
responsabilità, l-iskont u l-permanenza 
għandhom jiġu stipulati mill-
Kummissjoni filwaqt li jitqies il-progress 
magħmul fil-kuntest tal-UNFCCC.
3. L-operaturi jistgħu jiksbu l-krediti 
minn:
(a) proġetti ta’ afforestazzjoni u 
rijafforestazzjoni ċċertifikati mill-Bord 
Eżekuttiv tas-CDM u dawk verifikati taħt 
il-proċedura tal-Kumitat ta’ Sorveljanza 
għall-Implimentazzjoni Konġunta;
(b) attivitajiet ta’ forestazzjoni f’pajjiżi li 
qed jiżviluppaw li magħhom intlaħaq 
ftehim b’konformità mal-Artikolu 11a(5); 
u
(c) proġetti verifikati li jnaqqsu l-
emissjonijiet nazzjonali mid-
diforestazzjoni jew proġetti li jreġġgħu 
lura d-degradazzjoni tal-ħamrija jew tal-
foresti f’pajjiżi li qed jiżviluppaw 
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b’konformità mal-ftehim internazzjonali 
msemmi fl-Artikolu 28.
4. L-operaturi li nvestew fl-azzjonijiet 
imsemmija hawn fuq, fuq bażi voluntarja, 
ma jistgħux jużw il-krediti akkumulati 
biex ipattu għall-emissjonijiet tagħhom. 
Madankollu, fejn il-prezz tad-CO2 ikun 
daqs jew aktar minn EUR 50 għal kull 
tunellata, l-operaturi jistgħu jużaw 
krediti, sa persentaġġ tal-emissjonijiet 
verifikati annwali tagħhom.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diforestazzjoni hija responsabbli għal 1/5 tal-emissjonijiet totali tal-karbonju. Fuq il-bażi 
tal-pjan ta’ azzjoni ta’ Bali, id-diskussjonijiet tal-UNFCCC qed isiru fuq inċentivi bbażati fuq 
is-suq u fuq il-fondi biex tiġi evitata d-diforestazzjoni.  Il-kumpaniji jistgħu jinvestu fuq bażi 
voluntarja f’miżuri ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet, apparti l-obbligi tagħhom skond l-ETS. Biex 
il-kumpanijiet jitħeġġu jagħmlu dan, se jingħata inċentiv billi l-operaturi jitħallew jużaw il-
krediti akkumulati biex ipattu għal persentaġġ tal-emissjonijiet tagħhom ladarba l-prezz tad-
CO2 jaqbeż EUR 50 għal kull tunellata. 

Emenda 777
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Jiddaħħal l-Artikolu 28a li ġej:
"Artikolu 28a

L-użu tal-krediti minn attivitajiet marbuta 
mal-foresti

Minkejja l-Artikoli 11a u 28, l-Istati 
Membri għandhom iħallu l-operaturi tal-
installazzjonijiet jużaw krediti, sa 6% tal-
emissjonijiet annwali verifikati tal-
installazzjonijiet tagħhom, minn:
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(a) proġetti ta’ afforestazzjoni u 
rijafforestazzjoni ċċertifikati mill-Bord 
Eżekuttiv tas-CDM u dawk verifikati taħt 
il-proċedura tal-Kumitat ta’ Sorveljanza 
għall-Implimentazzjoni Konġunta;
(b) attivitajiet ta’ forestazzjoni f’pajjiżi li 
qed jiżviluppaw li magħhom intlaħaq 
ftehim b’konformità mal-Artikolu 11a(5);
u
(c) kwalunkwe proġett marbut mal-foresti 
f’pajjiżi li qed jiżviluppaw li jkun 
konformi mal-ftehim internazzjonali 
msemmi fl-Artikolu 28.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Emenda 778
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Jiddaħħal l-Artikolu 28b li ġej:

“Artikolu 28b

L-użu tal-krediti minn attivitajiet marbuta 
mal-foresti

Minkejja l-Artikoli 11a u 28, l-Istati 
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Membri għandhom iħallu l-operaturi tal-
installazzjonijiet jużaw krediti, sa livell ta’ 
(X)% tal-emissjonijiet annwali verifikati 
tal-installazzjonijiet tagħhom, minn:
(a) proġetti ta’ afforestazzjoni u 
rijafforestazzjoni ċċertifikati mill-Bord 
Eżekuttiv tas-CDM u dawk verifikati taħt 
il-proċedura tal-Kumitat ta’ Sorveljanza 
għall-Implimentazzjoni Konġunta;
(b) attivitajiet ta’ forestazzjoni f’pajjiżi li 
qed jiżviluppaw li magħhom intlaħaq 
ftehim b’konformità mal-Artikolu 11a(5); 
u
(c) kwalunkwe proġett marbut mal-foresti 
f’pajjiżi li qed jiżviluppaw li jkun 
konformi mal-ftehim internazzjonali 
msemmi fl-Artikolu 28.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tkun tinkludi krediti tal-karbonju bbażati fuq il-foresti fis-Sistema tal-
Kummerċ tal-Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE mill-2013, meta jista’ jintlaħaq ftehim 
internazzjonali ġdid (“post Kyoto”) dwar il-bidla fil-klima.   Dan jibgħat sinjal sinifikanti lill-
pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jimpenjaw irwieħhom favur sforzi ġenwini għat-tnaqqis tal-
bidla fil-klima u jipprovdi xi flessibilità limitat lill-industrija Ewropea. 

Emenda 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Jiddaħħal l-Artikolu 28a li ġej:
"Artikolu 28a

Deroga
Mill-1 ta’ Jannar 2013, minbarra l-
Artikolu 10a, bħala riżultat taż-żarmar 
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bikri tal-impjant nukleari ta’ Ignalina 
b’konformità mal-Protokoll nru 4 tat-
Trattat tal-Adeżjoni, il-Litwanja għandha 
tingħata ammont addizzjonali ta’ kwoti 
tal-emissjonijiet annwali mhux 
trasferibbli għall-impjanti tal-enerġija li 
jaħdmu bil-fjuwils fossili. Dan l-ammont 
se jiġi kkalkulat fuq il-bażi tad-differenza 
bejn l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra mis-settur tal-enerġija tal-Litwanja 
permezz tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 
wara l-għeluq tal-impjant tal-enerġija 
nukleari ta' Ignalina u l-ammont medju 
ta' gassijiet b'effett ta' serra mis-settur tal-
produzzjoni tal-enerġija elettrika bejn l-
2005 u l-2009. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-
deroga fl-2018, filwaqt li tqis il-qagħda 
tas-settur tal-enerġija fil-Litwanja.”

Or. en

Emenda 780
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-Artikolu 30 huwa sostitwit minn 
dan li ġej:

"Artikolu 30
Konsiderazzjoni mill-ġdid u iktar 

żvilupp
[…]
2. Fuq il-bażi ta’ l-esperjenza ta’ l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva […] u 
fid-dawl ta’ l-iżviluppi fil-kuntest 
internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
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filwaqt li tqis:
(a) […] jekk […] setturi u attivitajiet 
relevanti oħra għandhomx jiġu inklużi fl-
iskema tal-Komunità;
(b) aktar armonizzazzjoni tad-
definizzjonijiet, ta’ l-akkużazzjonijiet u 
tal-pieni;
(c) il-limitu minimu biex l-istallazzjonijiet 
iż-żgħar ikunu esklużi mill-iskema 
Komunitarja fejn ikunu jeżistu miżuri 
ekwivalenti;
(d) Kull miżura li tista’ tkun meħtieġa 
biex ikunu evitati l-abbuż tas-suq u l-
ispekulazzjoni perikoluża.
[…]
Il-Kummissjoni għandha tressaq dan ir-
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 2015 […].
[...]
3a. Il-Kummissjoni għandha mill-aktar fis 
possibbli tippreżenta proposti leġiżlattivi 
biex is-settur tat-tbaħħir ikun inkorporat 
fl-iskema Komunitarja sa l-2013.
3b. Il-Kummissjoni għandha, sa l-2013, 
tippreżenta proposti xierqa li jkunu 
jispeċifikaw data meta t-trasport tal-
merkanzija bit-triq, l-industrija tal-
minjieri u s-settur tal-iskart ikunu 
inkorporati fl-iskema Komunitarja, 
imsejsa fuq evalwazzjoni sħiħa ta’ l-
ispejjeż, tal-benefiċċji u tal-prattiċitajiet 
ta’ l-għażliet li hemm għall-inklużjoni.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport bil-vapur għandu jkun inkluż fl-ETS u l-Kummissjoni għandha tevalwa jekk it-
trasport tal-merkanzija bit-triq, l-industrija tal-minjieri u s-settur tal-iskart għandhomx jiġu 
inklużi wkoll.
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Emenda 781
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 30 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fl-Artikolu 30, il-paragrafu 2 huwa 
ssostitwit b'dan li ġej:

“2. Fuq il-bażi tal-esperjenza tal-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u tal-
progress miksub fl-immonitorjar tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra u fid-dawl tal-iżviluppi fil-kuntest
internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport ta’ evalwazzjoni 
komprensiva dwar l-applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva, fejn tqis, fost fatturi oħra:
(a) kif u jekk l-Anness I għandu jiġi 
emendat biex jinkludi setturi relevanti 
oħra, inklużi s-setturi tal-kimika u tal-
aluminjum […], attivitajiet u 
emissjonijiet ta’ gassijiet oħra b’effett 
ta’ serra elenkati fl-Anness II, sabiex 
tibqa’ tittejjeb l-effiċjenza ekonomika 
tal-iskema;
(aa) tibdil fil-prezz tal-kwoti tal-
emissjonijiet;
(b) ir-relazzjoni tal-kummerċ tal-kwoti 
tal-emissjonijiet tal-Komunità mal-
kummerċ internazzjonali tal-
emissjoniiet li beda fl-2008;
[...]
[...]
(e) ir-relazzjoni tal-kummerċ tal-
emissjonijiet ma’ politiki u miżuri oħra, 
inkluż l-adattament għall-bidla fil-klima
implimentat fuq il-livell ta' Stat Membru 
u fuq il-livell Komunitarju, fosthom it-
tassazzjoni, li jfittxu l-istess għanijiet; 
[...]
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(g) il-livell ta’ penali għall-emissjonijiet 
eċċessivi, li jqisu, fost fatturi oħra, l-
inflazzjoni;
(h) l-iffunzjonar tas-suq tal-kwoti, li 
jkopri b’mod partikulari r-rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju kif ukoll
kwalunkwe xkiel possibbli ieħor tas-suq; 
[...]
(j) il-formazzjoni ta’ gruppi;
(k) il-prattiċità li jiġu żviluppati punti 
ta’ riferiment applikabbli madwar il-
Komunità bħala bażi għall-allokazzjoni, 
filwaqt li jitqiesu l-aqwa tekniki 
disponibbli u l-analiżi tal-benefiċċju 
meta mqabbel man-nefqa; 
(l) l-impatt tal-mekkaniżmi tal-proġett 
fuq il-pajjiżi li qed jospitaw, b’mod 
partikulari fuq l-għanijiet tal-iżvilupp  
tagħhom, jekk ġewx approvati 
attivitajiet ta’ proġetti JI u CDM ta’ 
produzzjoni ta’ enerġija idro-elettrika 
b’kapaċità ta’ ġenerazzjoni ‘l fuq minn 
500 MW u li jkollhom effetti ambjentali 
jew soċjali negattivi, u l-użu futur tas-
CERs jew ERUs li jirriżultaw minn 
kwalunkwe attivitajiet ta’ dan it-tip ta’ 
proġett tal-produzzjoni tal-enerġija fl-
iskema tal-Komunità;  
(m) l-appoġġ għall-isforzi għall-bini tal-
kapaċitajiet f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
pajjiżi b’ekonomija fi tranżizzjoni; 
(n) il-modalitajiet u l-proċeduri għall-
approvazzjoni mill-Istati Membri ta’ 
attivitajiet ta’ proġetti nazzjonali u 
għall-ħruġ ta’ kwoti rigward it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet jew limitazzjonijiet li 
jirriżultaw minn attivitajiet ta’ dan it-tip 
sa mill-2008; 
(o) dispożizzjonijiet tekniċi marbuta 
man-natura temporanja tal-krediti u l-
limitu ta’ 1% għall-eliġibilità tal-użu tal-
art, il-bidla fl-użu tal-art u attivitajiet 
marbuta ma’ proġetti tal-industrija tal-
foresta kif stabbilit fid-Deċiżjoni 



AM\735217MT.doc 109/112 PE409.679v01-00

MT

17/CP.7, u dispożizzjonijiet marbuta 
mar-riżultat tal-evalwazzjoni ta’ riskji 
potenzjali assoċjati mal-użu ta’ 
organiżmi modifikati ġenetikament u 
speċijiet aljeni li huma potenzjalment 
invażivi permezz ta’ attivitajiet ta’ 
proġetti ta’ afforestazzjoni u 
rijaforestazzjoni, biex l-operaturi jkunu 
jistgħu jużaw CERs u ERUs li 
jirriżultaw mill-użu tal-art, mill-bidla fl-
użu tal-art u minn attivitajiet ta’ 
proġetti marbuta mal-foresti fl-iskema 
Komunitarja mill-2008, b’konformità 
mad-deċiżjonijiet adottati skond il-
UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kyoto. 
Il-Kummissjoni għandha tressaq dan ir-
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 2015,
akkumpanjat minn proposti kif jixraq.
Ir-rapport għandu jitħejja u jitressaq 
flimkien ma’ rapport dwar l-applikazzjoni 
tad-Deċiżjoni 2008/xxxx.”

Or. en

Emenda 782
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 30 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fl-Artikolu 30, il-paragrafu 2 huwa 
ssostitwit b'dan li ġej:

“2. Fuq il-bażi tal-esperjenza tal-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u tal-
progress miksub fl-immonitorjar tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra u fid-dawl tal-iżviluppi fil-kuntest 
internazzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport ta’ evalwazzjoni 
komprensiva dwar l-applikazzjoni ta’ din 
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id-Direttiva, fejn tqis, fost fatturi oħra:
(a) kif u jekk l-Anness I għandu jiġi 
emendat biex jinkludi setturi relevanti 
oħra, inklużi s-setturi tal-kimika u tal-
aluminjum […], attivitajiet u 
emissjonijiet ta’ gassijiet oħra b’effett 
ta’ serra elenkati fl-Anness II, sabiex 
tibqa’ tittejjeb l-effiċjenza ekonomika 
tal-iskema;
(aa) tibdil fil-prezz tal-kwoti tal-
emissjonijiet;
(b) ir-relazzjoni tal-kummerċ tal-kwoti 
tal-emissjonijiet tal-Komunità mal-
kummerċ internazzjonali tal-
emissjoniiet li beda fl-2008;
[...]
[...]
(e) ir-relazzjoni tal-kummerċ tal-
emissjonijiet ma’ politiki u miżuri oħra, 
inkluż l-adattament għall-bidla fil-klima
implimentat fuq il-livell ta' Stat Membru 
u fuq il-livell Komunitarju, fosthom it-
tassazzjoni, li jfittxu l-istess għanijiet; 
[...]
(g) il-livell ta’ penali għall-emissjonijiet 
eċċessivi, li jqisu, fost fatturi oħra, l-
inflazzjoni;
(h) l-iffunzjonar tas-suq tal-kwoti, li 
jkopri b’mod partikulari r-rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju kif ukoll
kwalunkwe xkiel possibbli ieħor tas-suq; 
[...]
(j) il-formazzjoni ta’ gruppi;
(k) il-prattiċità li jiġu żviluppati punti 
ta’ riferiment applikabbli madwar il-
Komunità bħala bażi għall-allokazzjoni, 
filwaqt li jitqiesu l-aqwa tekniki 
disponibbli u l-analiżi tal-benefiċċju 
meta mqabbel man-nefqa; 
(l) l-impatt tal-mekkaniżmi tal-proġett 
fuq il-pajjiżi li qed jospitaw, b’mod 
partikulari fuq l-għanijiet tal-iżvilupp  
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tagħhom, jekk ġewx approvati 
attivitajiet ta’ proġetti JI u CDM ta’ 
produzzjoni ta’ enerġija idro-elettrika 
b’kapaċità ta’ ġenerazzjoni ‘l fuq minn 
500 MW u li jkollhom effetti ambjentali 
jew soċjali negattivi, u l-użu futur tas-
CERs jew ERUs li jirriżultaw minn 
kwalunkwe attivitajiet ta’ dan it-tip ta’ 
proġett tal-produzzjoni tal-enerġija fl-
iskema tal-Komunità;  
(m) l-appoġġ għall-isforzi għall-bini tal-
kapaċitajiet f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
pajjiżi b’ekonomija fi tranżizzjoni; 
(n) il-modalitajiet u l-proċeduri għall-
approvazzjoni mill-Istati Membri ta’ 
attivitajiet ta’ proġetti nazzjonali u 
għall-ħruġ ta’ kwoti rigward it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet jew limitazzjonijiet li 
jirriżultaw minn attivitajiet ta’ dan it-tip 
sa mill-2008; 
(o) dispożizzjonijiet tekniċi marbuta 
man-natura temporanja tal-krediti u l-
limitu ta’ 1% għall-eliġibilità tal-użu tal-
art, il-bidla fl-użu tal-art u attivitajiet 
marbuta ma’ proġetti tal-industrija tal-
foresta kif stabbilit fid-Deċiżjoni 
17/CP.7, u dispożizzjonijiet marbuta 
mar-riżultat tal-evalwazzjoni ta’ riskji 
potenzjali assoċjati mal-użu ta’ 
organiżmi modifikati ġenetikament u 
speċijiet aljeni li huma potenzjalment 
invażivi permezz ta’ attivitajiet ta’ 
proġetti ta’ afforestazzjoni u 
rijaforestazzjoni, biex l-operaturi jkunu 
jistgħu jużaw CERs u ERUs li 
jirriżultaw mill-użu tal-art, mill-bidla fl-
użu tal-art u minn attivitajiet ta’ 
proġetti marbuta mal-foresti fl-iskema 
Komunitarja mill-2008, b’konformità 
mad-deċiżjonijiet adottati skond il-
UNFCCC jew il-Protokoll ta’ Kyoto. 
Il-Kummissjoni għandha tressaq dan ir-
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 2015,
akkumpanjat minn proposti kif jixraq.
Ir-rapport għandu jitħejja u jitressaq 
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flimkien ma’ rapport dwar l-applikazzjoni 
tad-Deċiżjoni 2008/xxxx.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija huwa għodda politika kumplikata u sofistikata ħafna, li 
l-iffunzjonar tagħha għandu jiġi rivedut b’mod komprensiv fl-2015.
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