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Emenda 783
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istallazzjonijiet jew il-partijiet ta’ l-
istallazzjonijiet użati għar-riċerka, l-
iżvilupp u t-testjar ta’ prodotti u proċessi 
ġodda u stallazzjonijiet tal-kombustjonji li 
jużaw biss il-bijomassa mhumiex koperti 
b’din id-Direttiva.

1. L-istallazzjonijiet jew il-partijiet ta’ l-
istallazzjonijiet użati għar-riċerka, l-
iżvilupp u t-testjar ta’ prodotti u proċessi 
ġodda, l-istallazzjonijiet soġġetti għal 
miżuri ekwivalenti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet u użati għall-forniment ta’ 
servizzi tas-saħħa u ta’ 
attivitajiet/stabbilimenti edukattivi, u 
stallazzjonijiet tal-kombustjonji li jużaw 
biss il-bijomassa mhumiex koperti b’din id-
Direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni turi li għejjun żgħar ta' emissjonijiet bħall-
isptarijiet u l-universitajiet se jġarrbu l-istess spejjeż, f’termini ta’ piż amministrattiv, bħal 
għejjun kbar ta' emissjonijiet. Il-biċċa l-kbira ta’ l-isptarijiet ul- faċilitajiet tas-saħħa jirċievu 
finanzjament pubbliku u għandhom riżorsi limitati. Huwa importanti li jkunu kkunsidrati l-
isforzi tagħhom biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda 784
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istallazzjonijiet jew il-partijiet ta’ l- 1. L-istallazzjonijiet jew il-partijiet ta’ l-
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istallazzjonijiet użati għar-riċerka, l-
iżvilupp u t-testjar ta’ prodotti u proċessi 
ġodda u stallazzjonijiet tal-kombustjonji li 
jużaw biss il-bijomassa mhumiex koperti 
b’din id-Direttiva.

istallazzjonijiet użati għar-riċerka, l-
iżvilupp u t-testjar ta’ prodotti u proċessi 
ġodda u stallazzjonijiet tal-kombustjonji li 
jużaw biss il-bijomassa jew li jużaw il-
bijomassa kkombinata ma’ burners 
awżiljarji li jaħdmu bil-fjuwil fossilu 
mhumiex koperti b’din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stallazzjonijiet tal-kombustjoni maħsuba għall-użu tal-bijomassa huma l-biċċa kbira sostnuti 
minn burners awżiljarji. Ikun ta’ piż enormi għal dawn l-istallazzjonijiet jekk jkunu inklużi fl-
ETS ta’ l-UE minħabba r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ kollha meħtieġa.

Emenda 785
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istallazzjonijiet jew il-partijiet ta’ l-
istallazzjonijiet użati għar-riċerka, l-
iżvilupp u t-testjar ta’ prodotti u proċessi 
ġodda u stallazzjonijiet tal-kombustjonji li 
jużaw biss il-bijomassa mhumiex koperti 
b’din id-Direttiva.

1. L-istallazzjonijiet jew il-partijiet ta’ l-
istallazzjonijiet użati għar-riċerka, l-
iżvilupp u t-testjar ta’ prodotti u proċessi 
ġodda, sptarijiet u stallazzjonijiet tal-
kombustjonji li jużaw biss il-bijomassa 
mhumiex koperti b’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 786
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 2
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-punt 2, tiżdied is-sentenza li ġejja: imħassar
“Fil-kalkolu tal-kapaċità totali ta’ l-
istallazzjonijiet tal-kombustjoni, l-unitajiet 
b’kapaċità termika kkalkolata ta’ inqas 
minn 3MW m’għandhomx jitqiesu għall-
finijiet ta’ dan il-kalkolu.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm periklu li, minħabba r-regola ta' l-aggregazzjoni, li kienet tinsab fid-direttiva oriġinali 
u li kienet elaborata fiż-żieda proposta (id-definizzjoni ta’ “stallazzjoni tal-kombustjoni”), 
numru kbir ta’ stallazzjonijiet żgħar se jiġi inkluż.  Fl-industrija tal-kimiki hemm bosta siti 
konġunti b’numru kbir ta’ inċeneraturi individwali li se jinġabru fi stallazzjonijiet ta’ 
kombustjoni ta’ aktar minn 20MW jew li jaqbżu dan il-limitu meta jitqiesu kollha flimkien, 
biex b’hekk is-sit ikun obbligat li jagħmel skambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet. F’kull każ, 
stallazzjonijiet iżgħar ikunu obbligati li jagħmlu skambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet.

Emenda 787
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 2
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-punt 2, tiżdied is-sentenza li ġejja: imħassar
“Fil-kalkolu tal-kapaċità totali ta’ l-
istallazzjonijiet tal-kombustjoni, l-unitajiet 
b’kapaċità termika kkalkolata ta’ inqas 
minn 3MW m’għandhomx jitqiesu għall-
finijiet ta’ dan il-kalkolu.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm periklu li, minħabba r-regola ta' l-aggregazzjoni, li kienet tinsab fid-direttiva oriġinali 
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u li kienet elaborata fiż-żieda proposta fil-proposta għal direttiva waqt reviżjoni, se jiġi inkluż 
numru kbir ta’ stallazzjonijiet żgħar.  Hemm bosta siti konġunti b’numru kbir ta’ inċeneraturi 
individwali li, minħabba din r-regola, se jinġabru fi stallazzjonijiet ta’ kombustjoni ta’ aktar 
minn 20MW diġa preżenti f’dan il-qasam jew li jaqbżu dan il-limitu meta jitqiesu kollha 
flimkien, biex b’hekk is-sit ikun obligat li jagħmel skambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet. Dan 
imur kontra l-esklużjoni maħsuba ta’ stallazzjonijiet żgħar stabbilita fl-Artikolu 27.

Emenda 788
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kalkolu tal-kapaċità totali ta’ l-
istallazzjonijiet tal-kombustjoni, l-unitajiet 
b’kapaċità termika kkalkolata ta’ inqas 
minn 3MW m’għandhomx jitqiesu għall-
finijiet ta’ dan il-kalkolu.

Fil-kalkolu tal-kapaċità totali ta’ l-
istallazzjonijiet tal-kombustjoni, l-unitajiet 
b’kapaċità termika kkalkolata ta’ inqas 
minn 3MW m’għandhomx jitqiesu għall-
finijiet ta’ dan il-kalkolu. Unitajiet li 
għandhom kapaċità termika kkalkolata 
ta’ anqas minn 50MW li jaħdmu għal 
mhux aktar minn 350 siegħa fis-sena 
m’għandhom jiġu inklużi f’dan il-kalkolu.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja sabiex iżżid il-kapaċitajiet ta’ l-isptarijiet biex iservu 
infrastrutturi speċifiċi. Huwa b’mod speċjali importanti li l-ġenerejters ta’ emerġenza jiġu 
esklużi mill-kalkolu, peress li dawn huma stallazzjonijiet ta’ sikurezza essenzjali għall-
funzjonament ta’ l-isptarijiet. 

Emenda 789
John Bowis, John Purvis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 2
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kalkolu tal-kapaċità totali ta’ l-
istallazzjonijiet tal-kombustjoni, l-unitajiet 
b’kapaċità termika kkalkolata ta’ inqas 
minn 3MW m’għandhomx jitqiesu għall-
finijiet ta’ dan il-kalkolu.

Fil-kalkolu tal-kapaċità totali ta’ l-
istallazzjonijiet tal-kombustjoni, 
m’għandhomx jitqiesu dawn li ġejjin:
(a) l-unitajiet b’kapaċità termika kkalkolata 
ta’ inqas minn 3MW, u
(b) l-unitajiet li għandhom kapaċità 
termika kkalkolata ta’ anqas minn 50MW 
li jaħdmu għal mhux aktar minn 350 
siegħa fis-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu stabbiliti l-limiti għandhom jintużaw l-emissjoni proprji aktar milli l-emissjonijiet 
potenzali. Dan l-approċċ jeskludi operaturi bħall-isptarijiet li jrid ikollhom kapaċità ta' 
riżerva kbira f’forma ta’ ġenerejters ta’ emerġenza iżda li jistgħu jużaw din il-kapaċità biss 
għal perjodu limitat fis-sena.

Emenda 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Żid is-sotto-paragrafu li ġew mal-
paragrafu 2: 

“l-Iskop ta’ din id-direttiva m’għandux 
jinkludi impjanti ta’ koġenerazzjoni ta’ 
enerġija termika anqas minn 35MW, 
irrispettivament mis-settur li miegħu 
huma assoċjati.”

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Impjant ta’ koġenerazzjoni ta’ enerġija termika anqas minn 35MW, jiġġenera l-istess ammont
ta’ sħana bħall-bojler ta’ 20MW, grazzi għall-ġenerazzjoni simultanja u effiċjenti ta’ sħana u 
elettriku. L-inklużjoni fl-iskema ta’ l-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet tista’ ixxekkel lill-
investituri milli jnaqqsu l-fondi tagħhom f'impjant ta' koġenerazzjoni, minħabba l-ispejjeż 
għolja involuti fil-produzzjoni ta’ l-istess ammont ta’ sħana, anke jekk din hija l-aħjar 
teknoloġija disponibbli għall-produzzjoni ta’ l-elettriku filwaqt li tnaqqas l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra.

Emenda 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (a) 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 1- attività 1- kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stallazzjonijiet tal-kombustjoni b’kapaċità 
termika kkalkolata li taqbeż l-20 MW 
(minbarra stallazzjonijiet għat-trattament 
ta’ skart perikoluż jew muniċipali)

Stallazzjonijiet tal-kombustjoni b’kapaċità 
termika kkalkolata li taqbeż l-20 MW 

Or. en

Emenda 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (a) 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 1- attività 2- ringiela 2 - kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fran tal-kokk Fran tal-kokk – għall-produzzjoni ta’ kokk 
metallurġiku

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fran tal-kokk li jipproduċu kokk metallurġiku għandhom jitpoġġew b’mod ċar fil-kategorija 
ta’ attivitajiet ta’ produzzjoni ta’ metalli u għalhekk ikunu ddivrenzjati mill-fran tal-kokk li 
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jipproduċu tipi oħra ta’ kokk.

Emenda 793
Irena Belohorská

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (a) 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 1- attività 2- ringiela 2 - kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fran tal-kokk Fran tal-kokk – għall-produzzjoni ta’ kokk 
metallurġiku

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fran tal-kokk li jipproduċu kokk metallurġiku għandhom jitpoġġew b’mod ċar fil-kategorija 
ta’ attivitajiet ta’ produzzjoni ta’ metalli u għalhekk ikunu ddivrenzjati mill-fran tal-kokk li 
jipproduċu tipi oħra ta’ kokk.

Emenda 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (b) - punt (ii)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 2 – paragrafu -1 a (ġdid)

Emenda

Fran tal-kokk – għall-produzzjoni ta’ kokk 
metallurġiku

Dijossidu tal-karbonju

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fran tal-kokk li jipproduċu kokk metallurġiku għandhom jitpoġġew b’mod ċar fil-kategorija 
ta’ attivitajiet ta’ produzzjoni ta’ metall u għalhekk ikunu ddivrenzjati mill-fran tal-kokk li 
jipproduċu tipi oħra ta’ kokk.
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Emenda 795
Irena Belohorská

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (b) - punt (ii)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 2 – paragrafu -1 a (ġdid)

Emenda

Fran tal-kokk – għall-produzzjoni ta’ kokk 
metallurġiku

Dijossidu tal-karbonju

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fran tal-kokk li jipproduċu kokk metallurġiku għandhom jitpoġġew b’mod ċar fil-kategorija 
ta’ attivitajiet ta’ produzzjoni ta’ metalli u għalhekk ikunu ddivrenzjati mill-fran tal-kokk li 
jipproduċu tipi oħra ta’ kokk.

Emenda 796
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (b) - punt (ii)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 2 – paragrafu 2 ġdid 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Produzzjoni ta’ l-aluminju (primarja, u 
sekondarja fejn jitħaddmu stallazzjonijiet 
tal-kombustjoni b’kapaċità termika 
kkalkolata li taqbeż l-20 MW)

Produzzjoni ta’ l-aluminju (primarja fejn 
jitħaddmu stallazzjonijiet tal-kombustjoni 
b’kapaċità termika kkalkolata li taqbeż l-20 
MW)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni ta' aluminju sekondarju ma tipproduċix emissjonijiet ta' perfluworokarboni.  L-
emissjonijiet ta’ CO2 minn dawn il-faċilitajiet huma baxxi ħafna.
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Emenda 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (b) - punt (ii)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 2 – paragrafu 2 ġdid 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Produzzjoni ta’ l-aluminju (primarja, u 
sekondarja fejn jitħaddmu stallazzjonijiet 
tal-kombustjoni b’kapaċità termika 
kkalkolata li taqbeż l-20 MW)

Produzzjoni ta’ l-aluminju (primarja fejn 
jitħaddmu stallazzjonijiet tal-kombustjoni 
b’kapaċità termika kkalkolata li taqbeż l-20 
MW)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-industrija ta’ riċiklaġġ ta’ l-aluminju, l-inklużjoni ma tagħmilx sens kif il-Kummissjoni 
stess identifikat il-bżonn sabiex l-industrija Ewropea issir aktar effiċjenti f’termini ta’ riżorsi 
u iżżid ir-riċiklaġġ ta’ materja prima ta’ valur. L-inklużjoni fl-ETS tibgħat sinjal 
kompletament kontra lil din l-industrija u lis-soċjetà. Il-kwantità ta’ emissjonijiet mill-
industrija ta’ riċiklaġġ ta’ l-aluminju hija wkoll tali li ma jagħmel l-ebda differenza għat-total 
ta’ l-emissjonijiet inklużi fl-ETS;  dan jikkonsisti f’numru ta’ SME’s u l-piż addizzjonali ta’ 
amministrazzjoni u ta’ spejjeż ma jiġġustifikax l-inklużjoni.

Emenda 798
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (c) - punt (i)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Stallazzjonijiet għall-produzzjoni tal-
klinker tas-siment fi fran li jduru b'kapaċita 
ta' produzzjoni li taqbeż il-500 tunnellata 
kuljum jew ta' ġir, inkluża l-kalċinazzjoni 
tad-dolomit u tal-manjeżit (magnesite) fi 
fran li jduru b'kapaċita ta' produzzjoni li 
taqbeż il-50 tunnellata kuljum jew fi fran 

Stallazzjonijiet għall-produzzjoni tal-
klinker tas-siment fi fran li jduru b'kapaċita 
ta' produzzjoni li taqbeż il-500 tunnellata 
kuljum jew ta' ġir, inkluża l-kalċinazzjoni 
tad-dolomit u tal-manjeżit (magnesite) fi 
fran li jduru b'kapaċita ta' produzzjoni li 
taqbeż il-50 tunnellata kuljum jew fi fran 
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oħra b'kapaċita ta' produzzjoni li taqbeż il-
50 tunnellata kuljum”;

oħra b'kapaċita ta' produzzjoni li taqbeż il-
50 tunnellata kuljum, bl-eċċezzjoni ta’ 
operazzjonijiet għall-irkupru ta’ skart 
perikoluż u skart mhux perikoluż kif 
huwa definit fl-Anness IIB tad-Direttiva 
91/156/KEE;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ETS teskludi, mill-ambitu ta’ l-impjanti ta' kombustjoni, skart perikoluż u 
muniċipali mibgħut lil faċilitajiet ta' inċinerazzjoni li jwettqu l-operazzjonijiet definiti mid-
Direttiva 91/156/KEE bħala operazzjonijiet ta’ rimi. Il-fatt li d-Direttiva ETS teskludi l-
operazzjonijet ta’ rimi ta’ l-iskart, imma tinkludi rkupru ta’ l-iskart fi stallazzjonijiet ta’ 
koproċessar, huwa ta’ kunflitt mad-Dirtettiva ta’ Qafas dwar l-Iskart, u b’mod partikulari l-
ġerarkija ta’ l-iskart, peress li dan jagħti preferenza lir-rimi aktar milli lill-irkupru.  

Emenda 799
Philippe Busquin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (c) - punt (i)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Stallazzjonijiet għall-produzzjoni tal-
klinker tas-siment fi fran li jduru b'kapaċita 
ta' produzzjoni li taqbeż il-500 tunnellata 
kuljum jew ta' ġir, inkluża l-kalċinazzjoni 
tad-dolomit u tal-manjeżit (magnesite) fi 
fran li jduru b'kapaċita ta' produzzjoni li 
taqbeż il-50 tunnellata kuljum jew fi fran 
oħra b'kapaċita ta' produzzjoni li taqbeż il-
50 tunnellata kuljum”;

Stallazzjonijiet għall-produzzjoni tal-
klinker tas-siment fi fran li jduru b'kapaċita 
ta' produzzjoni li taqbeż il-500 tunnellata 
kuljum jew ta' ġir, inkluża l-kalċinazzjoni 
tad-dolomit u tal-manjeżit (magnesite) fi 
fran li jduru b'kapaċita ta' produzzjoni li 
taqbeż il-50 tunnellata kuljum jew fi fran 
oħra b'kapaċita ta' produzzjoni li taqbeż il-
50 tunnellata kuljum, bl-eċċezzjoni ta’ 
operazzjonijiet għall-irkupru ta’ skart 
perikoluż u skart mhux perikoluż kif 
huwa definit fl-Anness IIB tad-Direttiva 
91/156/KEE;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Stallazzjonijiet ta’ inċinerazzjoni dedikati għall-iskart perkoluż u muniċipali, li d-Direttiva 
91/156/KEE tal-KE tiddefinixxi bħala operazzjonijiet ta' rimi, huma esklużi mill-ambitu ta’ 
stallazzjonijiet ta’ kombustjoni tad-Direttiva dwar l-Iskambju ta' l-Emissjonijiet (ETD). Biex 
wieħed jeskludi rimi ta’ skart fi stallazzjonijiet ta’ inċinerazzjoni ta’ l-iskart mill-ETD imma 
jinkludi rkupru ta’ l-iskart f’impjanti ta’ koproċessar hija ħaġa inkonsistenti mad-Direttiva 
ta’ Qafas dwar l-Iskart, speċjalment mal-ġerarkija ta’ l-iskart, peress li dan jagħti preferenza 
lir-rimi aktar milli lill-irkupru u jwassal ukoll għal tagħwiġ tal-kompetizzjoni fost is-
soluzzjonijiet ta’ mmaniġġjar ta’ l-iskart.

Emenda 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (c) - punt (ii)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fit-tielet paragrafu jitħassru t-termini li 
ġejjin:

(ii) fit-tielet paragrafu jitħassru t-termini li 
ġejjin:

“, u/jew b’kapaċità tal-forn li taqbeż l-
4 m³ u densità tal-qagħad għal kull forn li 
taqbeż it-300 kg/m³”; 

“/jew ” 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk qed nipproponu li nimxu fuq il-prinċipju ta’ proposta tal-Kummissjoni li tittejjeb l-
effiċjenza billi jiġu esklużi operaturi żgħar. Limitu triplu huwa l-aħjar għażla sabiex tkun 
massimizzata l-effiċjenza f’settur dominat minn stallazzjonijiet żgħar.  Dan huwa skond it-test 
attwali tad-direttiva.

Emenda 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - paragrafu (c) - punt (ii)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 3 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fit-tielet paragrafu jitħassru t-termini li 
ġejjin:

(ii) fit-tielet paragrafu jitħassru t-termini li 
ġejjin:

“, u/jew b’kapaċità tal-forn li taqbeż l-4 m³ 
u densità tal-qagħad għal kull forn li 
taqbeż it-300 kg/m³”; 

“, u/jew b’kapaċità tal-forn li taqbeż l-
4 m³”; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-varjetà wiesgħa ta’ prodotti koperti mill-manifattura ta’ materjal taċ-ċeramika li 
jużaw il-fran, l-intensità ta' l-enerġija tvarja b'mod konsiderevoli bejn is-sotto-setturi ta' l-
industrija taċ-ċeramika. Ir-revisjoni tad-definizzjoni ta’ l-industrija fl-Anness I 
esklussivament fuq il-bażi tal-kapaċità ta’ produzzjoni f’tunnellati kull ġurnata, tonqos milli 
tqis din il-karatteristika essenzjali ta’ din l-industrija.  Għalhekk huwa vitali li r-reviżjoni ta’ 
l-Anness I għandha żżomm referenza għall-kapaċità tal-forn f’kg/m3. 

Emenda 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (c) - punt (ii)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fit-tielet paragrafu jitħassru t-termini li 
ġejjin:

(ii) fit-tielet paragrafu jitħassru t-termini li 
ġejjin:

“, u/jew b’kapaċità tal-forn li taqbeż l-4 m³ 
u densità tal-qagħad għal kull forn li 
taqbeż it-300 kg/m³”;

“, u/jew b’kapaċità tal-forn li taqbeż l-
4 m³”; 

Or. en
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Emenda 803
Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 3 - punt (c) - punt (iii) 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 3 – paragrafu 2 ġdid – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stallazzjonijiet għat-tnixxif jew il-
kalċinazzjoni tal-ġipsum jew għall-
produzzjoni tal-folji tal-ġibs u prodotti oħra 
tal-ġibs, fejn jitħaddmu stallazzjonijiet tal-
kombustjoni b’kapaċità ta’ termika 
kkalkolata ta’ 20 MW

Stallazzjonijiet għat-tnixxif jew il-
kalċinazzjoni tal-ġipsum jew għall-
produzzjoni tal-folji tal-ġibs u prodotti oħra 
tal-ġibs u ta’ kull prodott tal-bini ta’ 
sostituzzjoni, fejn jitħaddmu 
stallazzjonijiet tal-kombustjoni b’kapaċità 
ta’ termika kkalkolata ta’ 20 MW.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evita kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni inġusta bejn il-prodotti tal-bini li jistgħu jiġu sostitwiti bi 
prodotti tal-ġibs li huma koperti mill-ETS.  

Emenda 804
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – kolonna 1 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 1 ġdida  – ringiela 6 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-produzzjoni ta’ sustanzi kimiċi organiċi 
bażiċi permezz tal-cracking, l-iffurmar 
mill-ġdid, l-ossidazzjoni parzjali jew sħiħa 
jew permezz ta’ proċessi simili b’kapaċità 
tal-produzzjoni li taqbeż il-100 tunnellata 
kuljum

Il-produzzjoni ta’ ethyls u propyls
permezz tal-cracking jew l-iffurmar mill-
ġdid b’kapaċità tal-produzzjoni li taqbeż il-
100 tunnellata kuljum

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet għandhom ikunu miktuba b’mod ċar kemm jista’ jkun sabiex jiġu evitati 
interpretazzjonijiet differenti fl-Istati Membri. 

Emenda 805
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – kolonna 1 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 1 ġdida  – ringiela 7 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-produzzjoni ta’ l-idroġenu (H2) u gass 
sintetiku bl-iffurmar mill-ġdid jew l-
ossidazzjoni parzjali b’kapaċità ta’ 
produzzjoni li taqbeż l-20 tunnellata 
kuljum.

Il-produzzjoni ta’ l-idroġenu (H2) u gass 
sintetiku bl-iffurmar mill-ġdid b’kapaċità 
ta’ produzzjoni li taqbeż l-20 tunnellata 
kuljum.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet għandhom ikunu miktuba b’mod ċar kemm jista’ jkun sabiex jiġu evitati 
interpretazzjonijiet differenti fl-Istati Membri. 

Emenda 806
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4  
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 1 ġdida  – ringiela 7 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-produzzjoni ta’ l-idroġenu (H2) u gass 
sintetiku bl-iffurmar mill-ġdid jew l-
ossidazzjoni parzjali b’kapaċità ta’ 
produzzjoni li taqbeż l-25 tunnellata 
kuljum.

Il-produzzjoni ta’ l-idroġenu (H2) u gass 
sintetiku bl-iffurmar mill-ġdid jew l-
ossidazzjoni parzjali ta' metanu b’kapaċità 
ta’ produzzjoni li taqbeż l-25 tunnellata 
kuljum.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarifikazzjoni teknika.

Emenda 807
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 1 ġdida  – ringiela 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-gass metanu (CH4), li joħroġ minn 
minjieri attivi tal-faħam u li jiġi assorbit 
mill-istruttura interna tal-faħam, bħala 
gass ħieles fl-ispazju tal-pori tal-faħam 
jew li bħala gass ħieles fis-saffi tal-ġebla 
li tmiss mas-saffi tal-faħam, joħroġ fil-
bidu bħala konsegwenza ta’ 
operazzjonijiet ta’ tħaffir għall-faħam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emissjonijiet minn dan is-settur jammontaw għal 7.9% ta' l-emissjonijiet tal-metanu ta' l-
UE-25, ekwivalenti għal 0.7% ta' l-emissjonijiet GHG ta' l-UE-25.

Emenda 808
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 2 ġdida – kolonna 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġabra, it-trasport u l-ħażna ġeoloġika Il-ġabra, it-trasport u l-ħażna ġeoloġika 
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ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
Stallazzjonijiet għall-ġabra tal-gassijiet 
serra għal finijiet ta’ trasport u ħażna 
ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE

Stallazzjonijiet għall-ġabra tal-gassijiet 
serra għal finijiet ta’ trasport u ħażna 
ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE ħlief l-irkupru 
imtejjeb ta’ l-idrokarburanti

Linji ta’ pajpijiet għat-trasport ta’ gassijiet 
serra għal finijiet ta’ trasport u ħażna 
ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE

Linji ta’ pajpijiet għat-trasport ta’ gassijiet 
serra għal finijiet ta’ trasport u ħażna 
ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE ħlief l-irkupru 
imtejjeb ta’ l-idrokarburanti

Siti tal-ħżin għall-ħażna ġeoloġika ta’ 
gassijiet serra permess skond id-Direttiva 
xxxx/xx/KE

Siti tal-ħżin għall-ħażna ġeoloġika ta’ 
gassijiet serra permess skond id-Direttiva 
xxxx/xx/KE ħlief l-irkupru imtejjeb ta’ l-
idrokarburanti

Or. en

Emenda 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 2 ġdida  

Test propost mill-Kummissjoni

Il-ġabra, it-trasport u l-ħażna ġeoloġika ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra
Stallazzjonijiet għall-ġabra tal-gassijiet 
serra għal finijiet ta’ trasport u ħażna 
ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE

Il-gassijiet serra kollha elenkati fl-
Anness II

Linji ta’ pajpijiet għat-trasport ta’ gassijiet 
serra għal finijiet ta’ trasport u ħażna 
ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE

Il-gassijiet serra kollha elenkati fl-
Anness II

Siti tal-ħżin għall-ħażna ġeoloġika ta’ 
gassijiet serra permess skond id-Direttiva 
xxxx/xx/KE

Il-gassijiet serra kollha elenkati fl-
Anness II
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Emenda

Il-ġabra, it-trasport u l-ħażna ġeoloġika 
tad-dijossidu tal-karbonju  
Stallazzjonijiet għall-ġabra tad-dijossidu 
tal-karbonju għal finijiet ta’ trasport u 
ħażna ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess 
skond id-Direttiva xxxx/xx/KE

Dijossidu tal-karbonju

Linji ta’ pajpijiet għat-trasport tad-
dijossidu tal-karbonju għal finijiet ta’ 
trasport u ħażna ġeoloġika f’sit tal-ħżin 
permess skond id-Direttiva xxxx/xx/KE

Dijossidu tal-karbonju

Siti tal-ħżin għall-ħażna ġeoloġika tad-
dijossidu tal-karbonju permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE

Dijossidu tal-karbonju

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapport Speċjali dwar il-Ġabra u l-Ħażna ta’ l-IPCC u l-maġġoranza ta' l-esperjenzi 
pilota li saru s'issa, jirreferu esklussivament għas-CO2. Dan huwa l-uniku gass li jista’ jitqies 
xjentifikament pruvat li ma jaffettwax b’mod ħażin l-integrità tas-sit tal-ħażna u li mhuwiex 
ta’ riskju sinifikanti għall-ambjent. Għal din ir-raġuni, nemmnu li l-attivitajiet tal-ġabra u tal-
ħażna għandhom ikunu ristretti għas-CO2. Aktar minn hekk nemmnu li l-kliem użat hawnhekk 
għandu jkun kompletament konsistenti mal-kliem tal-proposta għal direttiva dwar il-ġabra u 
l-ħażna. Din il-proposta tagħmel referenza għall-ħażna tas-CO2 biss. 

Emenda 810
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 2 ġdida  

Text proposed by the Commission

Il-ġabra, it-trasport u l-ħażna ġeoloġika ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra
Stallazzjonijiet għall-ġabra tal-gassijiet 
serra għal finijiet ta’ trasport u ħażna 
ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE

Il-gassijiet serra kollha elenkati fl-
Anness II
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Linji ta’ pajpijiet għat-trasport ta’ gassijiet 
serra għal finijiet ta’ trasport u ħażna 
ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE

Il-gassijiet serra kollha elenkati fl-
Anness II

Siti tal-ħżin għall-ħażna ġeoloġika ta’ 
gassijiet serra permess skond id-Direttiva 
xxxx/xx/KE

Il-gassijiet serra kollha elenkati fl-
Anness II

Emenda

Il-ġabra, it-trasport u l-ħażna ġeoloġika 
tad-dijossidu tal-karbonju
Stallazzjonijiet għall-ġabra tad-dijossidu 
tal-karbonju għal finijiet ta’ trasport u 
ħażna ġeoloġika f’sit tal-ħżin permess 
skond id-Direttiva xxxx/xx/KE

Dijossidu tal-karbonju

Linji ta’ pajpijiet għat-trasport tad-
dijossidu tal-karbonju għal finijiet ta’ 
trasport u ħażna ġeoloġika f’sit tal-ħżin 
permess skond id-Direttiva xxxx/xx/KE

Dijossidu tal-karbonju

Siti tal-ħżin għall-ħażna ġeoloġika tad-
dijossidu tal-karbonju permess skond id-
Direttiva xxxx/xx/KE

Dijossidu tal-karbonju

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emissjonijiet minn faċilitajiet CCS huma normalment CO2. Il-monitoraġġ m’għandux jiġi 
estiż bla bżonn.

Emenda 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I - punt 4 a (ġdid) 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – kategorija 4 ("Attivitajiet oħra") – kolonna 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-titolu "Attivitajiet oħra" huwa 
sostitwit b'dan li ġej:
Impjanti industrijali għall-produzzjoni 
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ta’:

(a) polpa mill-injam u materjali 
fibrużi oħra inklużi l-istallazzjonijiet 
ta’ kombustjoni b’kapaċità termika 
kkalkolata li taqbeż l-20 MW  
(b) Karta u kartun b’kapaċità ta’ 
produzzjoni li taqbeż l-20 tunnellata 
kull ġurnata meta jitħaddmu 
stallazzjonijiet ta’ kombustjoni 
b’kapaċità termika kkalkolata li 
taqbeż l-20 MW   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament simili ta’ stallazzjonijiet fis-setturi kollha fl-Anness 1. Il-Kummissjoni għamlet 
bidliet biss fil-kateġoriji ġodda miżjuda imma nsiet tagħmel l-istess għas-setturi eżistenti li 
diġà inħatru fl-Anness 1. Dan jaqbel ħafna aħjar mad-definizzjoni ta’ ġenerejtert ta’ l-
elettriku u jagħti armonizzazzjoni ċara ta’ l-approċi attwali eżistenti fl-Istati Membri.

Emenda 812
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 a (ġdid) – kolonna 1
Direttiva 2003/87/KE
Anness I – tabella – Kategorija ġdida   

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Tiżdied il-kateġorija ta’ attività li 
ġejja:
“Proċessi ta’ produzzjoni li jużaw l-
elettriku b’mod intensiv
Il-produzzjoni tal-kloru, tas-soda 
kawstika, tal-potassa kawstika u ta’ l-
alkoħoliti permezz ta’ elettroanaliżi
Il-produzzjoni ta’ aċidu idrofloriku 
permezz ta’ elettroanaliżi
Il-produzzjoni ta’ gassijiet permezz ta’ 
separazzjoni ta’ l-arja
Il-produzzjoni ta’ komposti fi fran elettriċi



PE409.701v01-00 22/35 AM\735438MT.doc

MT

Il-produzzjoni ta’ idroġenu perossidu 
Il-produzzjoni silikon polikristallin
Il-produzzjoni ta’ karbonju 
poligrannulari u ta’ graffita”

Or. de

Emenda 813
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness Ia tad-
Direttiva 2003/87/KE:

“ANNESS Ia
Lista ta’ setturi li jużaw l-enerġija b’mod 

intensiv u li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilaxx tal-karbonju

Ġir
Siment
Ħadid u azzar
Ċeramiki
Kimiki
Tafal
Ħġieġ
Polpa u Karta”*
* Is-setturi kollha għandhom jiġu 
speċifikati mill-Parlament u mill-Kunsill 
qabel l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun iċċarat li ħafna setturi ta’ l-industrija li jużaw l-enerġija b’mod intensiv 
huma esposti għar-rilaxx tal-karbonju. Min-naħa l-oħra għandu jiġi ċċarat ukoll liema setturi 
mhumiex esposti għar-rilaxx tal-karbonju u li għandhom il-potenzjal li jiffissaw il-prezz. 
Pereżempju dan japplika għas-settur tar-raffinar. 

Emenda 814
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness Ia tad-
Direttiva 2003/87/KE:

“ANNESS Ia
Lista ta’ setturi li jużaw l-enerġija b’mod 

intensiv u li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilaxx tal-karbonju

Siment
Ċeramiki
Kimiki
Tafal
Ħġieġ
Ħadid u azzar
Ġir
Polpa u Karta”*

* Is-setturi kollha għandhom jiġu 
speċifikati mill-Parlament u mill-Kunsill 
qabel l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-anness kif imdaħħal mill-Artikolu 3 v (ġdid) sabiex jiġu elenkati s-setturi li huma esposti 
għal riskju sinifikanti ta’ rilaxx tal-karbonju.

Emenda 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness Ia  li ġej jiżdied mad-Direttiva 
2003/87/KE:

‘ANNESS Ia
Lista ta’ setturi li jużaw l-enerġija b’mod 
intensiv u li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilaxx tal-karbonju
Ħadid u azzar
Fonderiji
Manifattura tas-siment
Industrija tal-karta
Produzzjoni tal-fertilizzant artifiċjali
Kimiki tqal u petrokimiki
…*'

* Is-setturi kollha għandhom jiġu 
speċifikati mill-Parlament u mill-Kunsill 
qabel l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-anness li ddaħħal fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 3 v ġdid, għandu jelenka s-setturi li huma esposti 
għal riskju sinifikanti ta’ rilaxx tal-karbonju.
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Emenda 816
Irena Belohorská

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness Ia tad-
Direttiva 2003/87/KE:

“ANNESS Ia
Lista ta’ setturi li jużaw l-enerġija b’mod 

intensiv u li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilaxx tal-karbonju

Siment
Ċeramiki
Kimiki
Tafal
Ħġieġ
Ħadid u azzar
Ġir
Polpa u Karta”*
* Is-setturi kollha għandhom jiġu 
speċifikati mill-Parlament u mill-Kunsill 
qabel l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-anness kif imdaħħal mill-Artikolu 3 w (ġdid) sabiex jiġu elenkati s-setturi li huma esposti 
għal riskju sinifikanti ta’ rilaxx tal-karbonju.
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Emenda 817
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness Ia tad-
Direttiva 2003/87/KE:

“Anness Ia
Rekwiżiti minimi għal Ftehima 

Internazzjonali
Ftehima internazzjonali li tinkludi l-
industriji li jużaw l-enerġija b’mod 
intensiv u li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju, jew 
ftehima internazzjonali skond is-settur 
dwar dawn l-industriji, għandhom mill-
inqas ikunu konformi mal-kriterji li ġejjin 
sabiex jipprovdu sitwazzjoni ekwa fil-livell 
ta’ l-istallazzjoni għal industriji bħal 
dawn:
(i) il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li 
jirrappreżentaw massa kritika ta' mill-
inqas 85% tal-produzzjoni,
(ii) objettivi ekwivalenti ta' emissjonijiet 
tas- CO2,
(iii) sistemi simili ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet b'effett ekwivalenti imposti 
mill-pajjiżi parteċipanti kollha jew mill-
pajjiżi b'objettivi ta' emissjonijiet ta' CO2
mhux ekwivalenti f'setturi koperti mill-
iskema Komunitarja,
(iv) il-materjali li qed jikkompetu 
għandhom ikunu soġġetti għal 
restrizzjonijiet ekwivalenti billi jitqiesu l-
aspetti taċ-ċiklu tal-ħajja,
(v) sistema ta' sorveljanza u ta' verifika 
internazzjonali effettiva.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-anness għandu jiffoka fuq l-identifikazzjoni ta’ miżuri xierqa li jindirizzaw ir-rilaxx tal-
karbonju li jista’ jseħħ f’ċertu setturi anke fil-preżenza ta’ Ftehima Internazzjonali li 
tissodisfa l-kriterji kollha stipulati fl-Anness 1b Ġdid.

Emenda 818
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness Ia tad-
Direttiva 2003/87/KE:

“Anness Ia
Prerekwiżiti għal ftehima internazzjonali

Ftehima internazzjonali li tinkludi l-
industriji li jużaw l-enerġija b’mod 
intensiv, jew ftehima internazzjonali 
skond is-settur dwar dawn l-industriji, 
għandhom mill-inqas ikunu konformi 
mal-kriterji li ġejjin sabiex jipprovdu 
sitwazzjoni ekwa fil-livell ta’ l-istallazzjoni 
għal industriji bħal dawn:
a) il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li 
jirrappreżentaw massa kritika tal-
produzzjoni;
b) objettivi ekwivalenti ta' emissjonijiet 
tas- CO2 b’effetti ekwivalenti sa mhux 
aktar tard mill-2020 għall-pajjiżi 
parteċipanti; u
c) sistema ta' monitoraġġ u ta' verifika 
internazzjonali effettiva.
Kif ukoll:
a) f’pajjiżi b’objettivi mhux ekwivalenti ta' 
emissjonijiet tas- CO2, għandhom jiġu 
imposti miżuri b’effetti ekwivalenti sa 
mhux aktar tard mill-2020 fuq setturi li, 
fl-Unjoni Ewropea, huma koperti minn 
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sistema ta' skambju tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet; u
b) għandhom jiġu implimentati miżuri 
mill-Unjoni Ewropea sabiex jinkludu l-
importaturi ta’ prodotti minn pajjiżi mhux 
koperti mill-ftehima internazzjonali; u
c) materjali li qed jikkompetu ma’ dawk 
il-prodotti minn industriji li jużaw l-
enerġija b’mod intensiv, għandhom ikunu 
soġġetti għal restrizzjonijiet ekwivalenti 
billi jitqiesu l-aspetti taċ-ċiklu tal-ħajja.”

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta’ l-effetti importanti li ftehima internazzjonali u l-implimentazzjoni tagħha se 
jikkawżaw, huwa essenzjali, sabiex tkun żgurata ċertezza legali u ekonomika, sabiex jiġu 
definiti b’mod ċar il-prerekwiżiti għal ftehima internazzjonali bħal din sabiex tkun żgurata 
sitwazzjoni ekwa fil-livell tas-setturi, inkluża s-sistema ta' skambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
ta' l-UE. 

Emenda 819
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness Ia tad-
Direttiva 2003/87/KE:

“Anness Ia
Elementi minimi għal ftehima 

internazzjonali li tirrestrinġi r-rilaxx tal-
karbonju

(a) Ftehima internazzjonali li tinkludi l-
industriji li jużaw l-enerġija b’mod 
intensiv u li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju, jew 
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ftehima internazzjonali skond is-settur 
dwar dawn l-industriji, għandhom mill-
inqas ikunu konformi mal-kriterji li ġejjin 
sabiex jipprovdu sitwazzjoni ekwa fil-livell 
ta’ l-istallazzjoni għal industriji bħal 
dawn:
(i) il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li 
jirrappreżentaw m a s s a  kritika tal-
produzzjoni; u
(ii) objettivi ekwivalenti ta' emissjonijiet tas-
CO2 b’effetti ekwivalenti sa mhux aktar tard 
mill-2020 imposti fuq il-pajjiżi kollha 
parteċipanti; u
(iii) sistema ta' sorveljanza u ta' verifika 
internazzjonali effettiva. 
(b) Kif ukoll: 
(i) f’pajjiżi b’objettivi mhux ekwivalenti ta' 
emissjonijiet tas-CO2, għandhom jiġu 
imposti miżuri b’effetti ekwivalenti sa mhux 
aktar tard mill-2020 fuq setturi li, fl-Unjoni 
Ewropea, huma koperti mill-iskema 
Komunitarja;
(ii) għandhom jiġu implimentati miżuri mill-
UE sabiex jinkludu l-importaturi minn 
pajjiżi mhux koperti mill-ftehima.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta’ l-effetti importanti li Ftehima Internazzjonali u l-implimentazzjoni tagħha se 
tikkawża, huwa essenzjali li tiġi żgurata ċertezza legali u ekonomika sabiex jiġu definiti 
b’mod ċar ir-rekwiżiti neċessarji li għandhom jidhru fi Ftehima Internazzjonali bħal din 
sabiex tkun żgurata sitwazzjoni ekwa fil-livell tas-setturi, inkluża s-sistema ta' skambju tal-
kwoti tal-Komunità. 

Emenda 820
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness Ia tad-
Direttiva 2003/87/KE:

“Anness Ia
Elementi minimi għal ftehima 

internazzjonali li tirrestrinġi r-rilaxx tal-
karbonju

(a) Ftehima internazzjonali li tinkludi l-
industriji li jużaw l-enerġija b’mod intensiv u 
li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' 
rilaxx tal-karbonju, jew ftehima 
internazzjonali skond is-settur dwar dawn l-
industriji, għandhom mill-inqas ikunu 
konformi mal-kriterji li ġejjin sabiex 
jipprovdu sitwazzjoni ekwa fil-livell ta’ l-
istallazzjoni għal industriji bħal dawn:
(i) il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li 
jirrappreżentaw massa kritika tal-
produzzjoni; u
(ii) objettivi ekwivalenti ta' emissjonijiet tas-
CO2 b’effetti ekwivalenti sa mhux aktar tard 
mill-2020 imposti fuq il-pajjiżi kollha 
parteċipanti; u
(iii) sistema ta' sorveljanza u ta' verifika 
internazzjonali effettiva. 
(b) Kif ukoll: 
(i) f’pajjiżi b’objettivi mhux ekwivalenti ta' 
emissjonijiet tas- CO2, għandhom jiġu 
imposti miżuri b’effetti ekwivalenti sa mhux 
aktar tard mill-2020 fuq setturi li, fl-Unjoni 
Ewropea, huma koperti mill-iskema 
Komunitarja;
(ii) għandhom jiġu implimentati miżuri mill-
UE sabiex jinkludu l-importaturi minn 
pajjiżi mhux koperti mill-ftehima.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta’ l-effetti importanti li Ftehima Internazzjonali u l-implimentazzjoni tagħha se 
jikkawżaw, huwa essenzjali li tiġi żgurata ċertezza legali u ekonomika sabiex jiġu definiti 
b’mod ċar ir-rekwiżiti neċessarji li għandhom jidhru fi Ftehima Internazzjonali bħal din 
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sabiex tkun żgurata sitwazzjoni ekwa fil-livell tas-setturi, inkluża s-sistema ta' skambju tal-
kwoti tal-Komunità. 

Emenda 821
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II
Direttiva 2003/87/KE
Anness II a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness IIa tad-
Direttiva 2003/87/KE:

imħassar

“ANNESS IIa
Żidiet fil-perċentwali ta’ kwoti li jistgħu 
jinbiegħu bl-irkant mill-Istati Membri 
skond l-Artikolu 10(2)(a), għall-finijiet 
tas-solidarjetà u t-tkabbir Komunitarju, 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet u għall-
adattament għall-effetti tat-tibdil fil-klima

Sehem ta’ l-Istat 
Membru

Il-Belġju 10%

Il-Bulgarija 53%

Ir-Repubblika 
Ċeka

31%

L-Estonja 42%

Il-Greċja 17%

Spanja 13%

L-Italja 2%

Ċipru 20%

Il-Latvja 56%

Il-Litwanja 46%

Il-Lussemburgu 10%
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L-Ungerija 28%

Malta 23%

Il-Polonja 39%

Il-Portugall 16%

Ir-Rumanija 53%

Is-Slovenja 20%

Is-Slovakkja 41%

L-Iżvezja 10%

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni għalfejn jiġi introdott mekkaniżmu ta' solidarjeta bejn l-Istati Membri 
fil-qasam tal-politika dwar il-klima. Is-solidarjeta fl-Unjoni Ewropea hija prattikata permezz 
tal-istrumenti finanzjarji eżistenti bħalma huma l-Fondi Strutturali jew il-kontribuzzjonijiet 
lill-baġit tal-Komunita. Barra minn hekk, dak li ressaq l-emenda jappoġġja lir-rapporteur fl-
objettiv tiegħu biex parti sostanzjali tal-flus li jidħlu mill-irkant jintefqu f'pajjiżi terzi - b'mod 
partikolari f'pajjiż li qed jiżviluppaw. Din hija raġuni oħra għalfejn m'hemmx bżonn ta' din 
id-dispożizzjoni.

Emenda 822
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II
Direttiva 2003/87/KE
Anness II a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS II
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness IIa tad-
Direttiva 2003/87/KE:

imħassar

ANNESS IIa
Żidiet fil-perċentwali ta’ kwoti li jistgħu 
jinbiegħu bl-irkant mill-Istati Membri 
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skond l-Artikolu 10(2)(a), għall-finijiet 
tas-solidarjetà u t-tkabbir Komunitarju, 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet u għall-
adattament għall-effetti tat-tibdil fil-klima

Il-Belġju                10%
Il-Bulgarija                53%
Ir-Repubblika Ċeka    31%
L-Estonja                  42%
Il-Greċja                  17%
Spanja                    13%
L-Italja                        2%
Ċipru                  20%
Il-Latvja                   56%
Il-Litwanja              46%
Il-Lussemburgu        10%
L-Ungerija               28%
Malta                    23%
Il-Polonja                  39%
Il-Portugal               16%
Ir-Rumanija              53%
Is-Slovenja              20%
Is-Slovakkja              41%
L-Iżvezja              10%

Or. en

(b’konnessjoni ma’ l- emenda 9 dwar l-Artikolu 10)

Ġustifikazzjoni

Ma naraw l-ebda ġustifikazzjoni sabiex jiġu inklużi kwistjonijiet ta’ politika ta’ koeżjoni fil-
ETS ta’ l-UE. 

Emenda 823
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Anness II b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS IIb
Dan li ġej jiżdied ma' l-Anness IIb tad-
Direttiva 2003/87/KE:

“Anness IIb
Prinċipji għal irkant

L-1 prinċipju
Formazzjoni razzjonali għall-prezzijiet ta’ 
l-enerġija/emissjoni
It-2 prinċipju
Gradwazzjoni tal-piżijiet fuq perjodu ta’ 
żmien
It-3 prinċipju
Azzjoni kuntrarja għall-effett tar-rilaxx 
tal-karbonju
Ir-4 prinċipju
Appoġġ għall-koġenerazzjoni 
Il-5 prinċipju
Protezzjoni minn ħarba lejn ‘emissjoni 
baxxa’ 
Is-6 prinċipju
Kull dritt għandu jkun marbut ma’ ċertu 
obbligu, għalhekk id-dritt għal allowances 
ta' emissjoni għandu jkun marbut ma' 
ġenerazzjoni ta' l-enerġija obbligatorja  
Is-7 prinċipju
Kompetizzjoni ndaqs, li tfisser limitazzjoni 
ta’ l-entitajiet intitolati sabiex 
jipparteċipaw fl-irkant ta' operaturi li 
jinsabu f'ċertu pajjiż (irkanti domestiċi) 
jew ta' l-inqas fi ħdan ġrupp ta' pajjiżi 
b'karbonizzazzjoni simili
It-8 prinċipju
Ħolqien ta’ prezz minimu, permezz ta’ 
żieda biċċa biċċa, tad-drittijiet ta’ l-
emissjonijiet bħala l-offerta iniżjali ta' l-
irkant (prezz ta' riserva), li jibda minn 
20 €/tCO2 fl-2013 u jiżdied kull sena b’5 € 
sakemm jilħaq 55 €/tCO2 fl-2020.  
Id-9 prinċipju
Ħolqien ta’ prezz massimu, permezz ta’ 
żieda biċċa biċċa, tad-drittijiet ta’ l-
emissjonijiet bħala tariffa penali li tiżdied 
b’mod gradwali, li jibda minn 30 €/tCO2
fl-2013 u jiżdied kull sena b’10 € sakemm 
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jilħaq 100 €/tCO2 fl-2020.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza attwali mill-iskambju ta’ allowances ta’ l-ETS tindika li l-prezzijiet kienu 
soġġetti għal fluttwazzjonijiet pjuttost qawwija. Volatilità qawwija bħal din timplika riskju 
akbar ta’ investiment u għalhekk tikkostitwixxi ostaklu sinifikanti għal deċiżjonijiet dwar l-
investimenti, li jistgħu jkunu partikolarment ta’ dannu għas-settur ta’ l-enerġija peress li l-
investiment ikun fi bżonn kbir ta’ aġġornament teknoloġiku sabiex jintlaħqu l-miri ta’ l-
emissjonijiet. Hemm bżonn urġenti ta’ mekkaniżmu li jdejjaq il-varjetà potenzjali ta’ 
fluttwazzjonijiet tal-prezzijiet ta’ l-ETS, b’mod partikolari fl-istadju bikri ta’ l-irkant.
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