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SHORT JUSTIFICATION

Addressing climate change and the transition to a low carbon society is a key global priority.
This is reflected by the fact that Parliament has established a dedicated Temporary Committee 
on Climate Change. Based on the conclusions of the 2007 Spring Council and previous 
resolutions from Parliament, the Commission presented in January 2008 a very ambitious 
package that will achieve reductions in EU greenhouse gas emissions of at least a 20% by 
2020, increasing to 30% in case of a comprehensive international agreement. This quantum 
leap in Europe's policy making provides a crystal clear signal to other countries that the EU is 
seriously committed to fighting climate change.

The EU Emissions Trading Scheme (EU ETS), launched in 2005, is the world's largest cap-
and-trade scheme, covering ten thousands of operators. It is the cornerstone of the EU's 
approach to climate change. It is also a major economic driver. Many companies covered by 
the EU ETS view it as one of the key issues in their long-term decision making, with a strong 
to medium impact on decisions to develop innovative technologies.1 Financial institutions 
increasingly see the EU ETS as a serious, working and important market.

The first two phases of EU ETS have proven that a viable internal market in emissions 
allowances is capable of putting a price on carbon. However, they were not without problems.
The dependence of the scheme on national allocation plans led to a plunging of the price for 
CO2 due to over allocation by Member States, unjustifiable windfall profits for many power 
generators, unfair competition within the EU caused by differences in national allocations and 
uncertainty for market players. These problems have been addressed in a comprehensive 
review of the EU ETS that was undertaken against the backdrop of international negotiations 
for a post-Kyoto agreement. In January 2008, the Commission published a proposal for a 
revised EU ETS

Your draftswoman welcomes the proposed revision of the EU ETS. Firstly, by introducing a 
single EU-wide cap on the total number of emission allowances (including a single new 
entrants reserve), harmonizing the allocation method (in principal auctioning - for non-power 
generating sectors a gradual phase-out of free allocation) and setting key definitions (such as 
on combustion installation), the proposal will lead to an increased harmonisation and a better 
level playing field. Secondly, the scheme's predictability will be enhanced by setting a longer 
allocation period and steady, predictable reductions in the level of the cap. Thirdly, by 
expanding the scope to cover new industries (e.g. aluminium and ammonia producers) and
new gases (nitrous oxide and perfluorocarbons), more opportunities will be created to find 
cost effective ways to reduce emissions. Finally, the proposal will reduce the administrative 
burden (especially on SMEs) by creating an opt-out for small installations.

However, in order to further strengthen the proposal and make the scheme even more 
workable and effective, several elements should be changed. The aim of most of these 
changes is to reduce the uncertainty and enhance the predictability of the scheme. This is vital 
from an environmental point of view , since uncertainty is detrimental for the planning of 
future investments which could lead to emission reductions - e.g. through energy efficiency or 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005



PE404.749v01-00 4/42 PA\718306MT.doc

MT

through the renewal of old capacity.

Rewarding most efficient operators
Energy efficiency is a cornerstone of efforts to achieve a low carbon society. Therefore, 
where allowances will be allocated for free, it is important not to allocate them on an 
historical basis (in fact supporting incumbents), but on the basis of Best Available Practices / 
Best Available Technologies. By allocating the allowances on the basis of the most efficient 
benchmark(s), the scheme will reward energy efficient companies that have invested in 
environmental friendly production processes. It is critical for industry to work together to 
establish those benchmarks as soon as possible, since where no harmonised benchmark exists, 
no free allocation should be made. Energy efficiency is the most cost effective and 
immediately available tool for reducing emissions, as well as for enhancing security of energy 
supply and competitiveness. A range of energy efficiency technologies already exist and can 
be introduced with short lead times. In the future the EU ETS could be linked to a harmonised 
'white certificates'-scheme, that promotes energy savings and energy efficiency. It is 
important that the Commission properly considers these possibilities.

Auction revenues
It has been estimated that the revenues from the auctioning of allowances will amount at least
€ 33 billion per year (assuming only auctioning for the power generation sector and a 
relatively modest CO2 price)1. In the proposal these revenues will go to the budgets of 
Member States, with a 'moral obligation' on them to earmark a share of them to tackle climate 
change in a broad sense. However, this is not strong enough and could lead for the revenues to 
"disappear" in the national budget. That would be a missed opportunity to use this money for 
emission reductions and support for the developing world, preferably at an EU level.

Insider information and market manipulation
In an average week, more than 10 million allowances are traded, resulting in a market worth 
several billion Euros. The legal nature of these allowances is however unclear. Some 
countries consider them to be financial instruments whose trading is supervised by the 
financial service authority, while other countries consider them to be normal commodities and 
only their derivatives are viewed as financial instruments.2 In order to avoid market 
manipulation and inside trading, it is important to consider how to apply the rules for financial 
markets to emission allowances. By applying similar rules, price formation in the market will 
be based more on market relevant information and less on anti-competitive speculation, for 
example by hedge funds or sovereign wealth funds. Furthermore, publication of market 
sensitive information by the Commission and Member States should be strictly and clearly 
regulated, since the release of market sensitive data has potentially huge financial 
consequences. The same rules should apply to those regarding stock market sensitive 
information.

Carbon leakage
As long as a global framework is not in place yet, an emissions reduction regime which is too
burdensome could lead to companies moving their production outside the EU. This would not 

                                               
1 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". Policy 
Department on Budgetary Affairs, European Parliament, 2008.
2 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, European Environment Agency, 2008.
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only have economic and social consequences, but it would also undermine environmental 
goals - since these companies would no longer be subject to the same emissions controls. The 
Commission acknowledges this problem, but postpones the solution: By 2010 the sectors that 
are vulnerable to carbon leakage will be identified and by 2011 the Commission will propose 
possible measures to prevent it (100% free allocation of allowances and/or coverage of 
imports under the EU ETS). Furthermore, the list of vulnerable sectors will be reviewed every 
3 years. Your draftswoman clearly prefers a global agreement, which will cover all relevant 
companies and sector. In the event that this goal will not be reached, global sectoral 
agreements (with objective, verifiable emission reduction goals) would be a 'second best' 
option. However, in case both options do not materialise, the EU needs to have in place a 
mechanism that will provide the necessary certainty and predictability needed for long term 
investments and the renewal of asset portfolios in these sectors. Keeping in mind that the 
scheme will start operating in 2013, companies and investors need earlier and longer term 
certainty about how many allowances each sector will get. On the other hand, international 
negotiations could be unnecessarily impeded if the EU specifies now which sectors will be 
protected through free allowances. The best way to ensure greater certainty for market players 
without compromising the international negotiations is to speed up the Commission's timing 
and lengthen the period between reviews, whilst ensuring that no announcements are made 
before the expected conclusion of international negotiations in December 2009.

SMEs and administrative burden
It is to the benefit of SMEs to take the lead and invest in low carbon technology. However, 
the precise regulatory environment needs to take into account their particular situation. The 
proposal allows small combustion installations (below 25MW) to be excluded from the 
scheme if equivalent measures are in place. This threshold is rather low. One third of the total 
combustion installations that are covered by the scheme is relatively small (below 50MW), 
but together they account for only 2% of the overall emissions reported.1 It seems therefore to 
be cost effective to raise the threshold for small installations (for example to the threshold of 
the IPPC) to opt-out from the scheme.

Further harmonization
To provide more legal certainty and to create a true level playing field in the EU, further 
harmonization should be envisaged. That is the case for definitions (for example for closure), 
but also for fees/charges and fines/penalties. For example, the maximum fines for similar 
infringements deviate substantially between Member States: from € 600 to € 15 million.

International aspects
The EU ETS should constitute the first step towards a global system for emissions trading.
Therefore, it is vital to make it possible to link other trading schemes to the EU ETS and -
making use of all possible Community instruments - to encourage third countries bordering 
the EU to join the EU ETS. For developing countries, the EU must seize the opportunities 
offered by the EU ETS to assist these countries in becoming carbon neutral by making the 
necessary investments and through knowledge transfer.

                                               
1 idem, p. 7.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta' 
Jannar 2008 dwar ir-riżultat tal-
Konferenza ta' Bali dwar il-Bidla 
Klimatika, il-Parlament Ewropew fakkar 
il-pożizzjoni tiegħu li l-pajjiżi 
industrijalizzati għandhom jimpenjaw 
ruħhom biex inaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom tal-gassijiet serra b'mill-inqas 
30% sa l-2020 u b'60-80% sa l-2050, meta 
mqabbla mal-figuri ta' l-1990.   Minħabba 
l-fatt li din tantiċipa r-riżultat pożittiv tan-
negozjati COP 15 li se jsiru f'Kopenhagen 
fl-2009, l-Unjoni Ewropea għandha tibda 
tipprepara miri iktar stretti għat-tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet għall-2020 u wara 
għandha tfittex li tiżgura li, wara l-2013, 
l-iskema tal-Komunità tippermetti, jekk 
hemm bżonn, għal iżjed limiti stretti ta' l-
emissjonijiet, bħala parti mill-kontribut 
ta' l-Unjoni għal ftehima internazzjonali 
ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu enfasizzati l-ambizzjonijiet kbar tal-Parlament fir-rigward tal-ġlieda 
kontra l-bidla klimatika. L-aħjar mezz biex dawn jintlaħqu huwa permezz ta' ftehima 
internazzjonali, li trid tintlaħaq f'Kopenhagen sa tmiem l-2009. Din il-proposta għandha 
titqies bħala prova ta' l-impenn b'saħħtu ta' l-UE f'dan ir-rigward, imma wkoll bħala sinjal li 
l-UE qed tipprepara għal miri iżjed stretti li jridu jsiru mal-ftehima l-ġdida. 
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Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 10000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw . Relattivament dan il-limitu 
joffri r-rendiment massimu f'termini ta' 
tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi għal kull 
tunnellata eskluża mis-sistema, għal 
raġunijiet ta' simplifikar amministrattiv. 
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta' 
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

(10) Fejn hemmm fis-seħħ miżuri 
ekwivalenti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, b'mod partikolari it-
tassazzjoni, għal stallazzjonijiet żgħar li l-
emissjonijiet tagħhom ma jaqbżux limitu 
ta' 25,000 tunnellata ta' CO2 fis-sena, 
għandu jkun hemm proċedura li tippermetti 
l-Istati Membri jeskludu stallazzjonijiet 
żgħar bħal dawn minn sistema għall-
iskambu tal-kwoti ta' l-emissjonijiet għal 
kemm żmien dawk il-miżuri jdumu 
japplikaw, għalkemm stallazzjonijiet bħal 
dawn għandhom ikunu permessi li 
jibqgħu volontarji fl-iskema tal-
Komunità. Dan il-limitu joffri r-rendiment 
massimu f'termini ta' tnaqqis ta' spejjeż 
amministrattivi għal kull tunnellata eskluża 
mis-sistema, għal raġunijiet ta' simplifikar 
amministrattiv. Meta tiġi riveduta din id-
Direttiva, għandu jiġi kkunsidrat it-tibdil 
f'dan il-limitu, billi titqies il-
kontribuzzjoni ta' stallazzjonijiet żgħar 
għall-emissjonijiet totali, il-piż 
amministrattiv u l-esperjenza miksuba 
mill-introduzzjoni tal-miżuri ekwivalenti. 
Bħala konsegwenza tal-bidla tal-perjodi ta'
allokazzjoni ta' ħames snin, u sabiex 
jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibbiltà, 
għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
dwar il-frekwenza tar-reviżjoni tal-
permessi għall-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li titkompla t-tiftixa għal possibilitajiet biex jonqos iżjed il-piż 
amministarttiv fuq l-SMEs, jiġu evitati spejjeż u burokrazija amministrattivi mhux neċessarji 
u tikber l-effiċjenza tas-sistema. Bħalissa, terz mill-istallazzjonijiet totali li huma koperti mill-
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iskema huma stallazzjonijiet żgħar li bejniethom jagħmlu biss 2% mill-emissjonijiet globali 
rrappurtati.  

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-isforz addizzjonali li trid tagħmel l-
ekonomija Ewropea jirrikjedi fost l-oħrajn 
li l-iskema Komunitarja riveduta topera bl-
ogħla livell possibbli ta effiċjenza 
ekonomika u abbażi tal-kundizzjonijiet ta' 
allokazzjoni kompletament armonizzati 
ġewwa l-Komunità. L-irkant għandu 
għalehkk ikun il-prinċipju ta' bażi għal 
allokazzjoni, għaliex huwa l-aktar wieħed 
faċli u meqjus b'mod ġenerali bħala s-
sistema l-aktar effiċjenti ekonomikament. 
Dan għandu jelimina wkoll gwadanni 
mhux previsti u jqiegħed lil dawk li jidħlu 
ġodda kif ukoll l-ekonomiji li għandhom 
espansjoni medja fuq l-istess livell ta' l-
istallazzjonijiet eżistenti.

(13) L-isforz addizzjonali li trid tagħmel l-
ekonomija Ewropea jirrikjedi fost l-oħrajn 
li l-iskema Komunitarja riveduta topera bl-
ogħla livell possibbli ta effiċjenza 
ekonomika u abbażi tal-kundizzjonijiet ta' 
allokazzjoni kompletament armonizzati 
ġewwa l-Komunità. L-irkant għandu 
għalehkk ikun il-prinċipju ta' bażi għal 
allokazzjoni, għaliex huwa l-aktar wieħed 
faċli u meqjus b'mod ġenerali bħala s-
sistema l-aktar effiċjenti ekonomikament. 
Dan għandu jelimina wkoll gwadanni 
mhux previsti u jqiegħed lil dawk li jidħlu 
ġodda kif ukoll l-ekonomiji li għandhom 
espansjoni mgħaġġla fuq l-istess livell ta' l-
istallazzjonijiet eżistenti. Il-Kummissjoni 
għandha timmoniterja l-irkantar u l-
iffunzjonar sussegwenti tas-suq tal-
karbonju biex jiġi żgurat li dawn iż-żewġ 
objettivi qed jintlaħqu. Biex jiġi żgurat 
approċċ komuni u konsistenti għall-
irkantar fl-Unjoni, l-irkantar għandu jiġi 
amministrat mill-Kummissjoni jew minn 
awtorità kompetenti maħtura mill-
Kummissjoni. Dan għandu wkoll jiżgura 
li d-dħul mill-irkant jista' jinġabar u użat 
b'mod iżjed effiċjenti u effettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi mminimizzat in-nuqqas ta' ċertezza għan-negozju, jersaq iżjed lejn l-
armonizzazzjoni u jżid għal massimu l-effiċjenzi, l-irkant għandu jiġi amministrat b'mod 
ċentrali. Flimkien ma' dan, il-Kummissjoni għandha timmoniterja l-impatt ta' l-irkant biex 
tiżgura li qed twassal il-benefiċċji mwiegħda. 
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Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20% tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u 
l-adattament, għall-iżvilupp ta enerġiji 
rinovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-
UE li sa l-2020 jintużaw enerġiji 
rinovabbli ta' 20%, biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, għall-ġbir u 
l-ħżin ġeoloġika ta' gassijiet serra, biex 
issir kontribuzzjoni għall-Fond Dinji 
għall-Effiċjenza fl-Enerġija u għall-
Enerġija Rinnovabbli, għal miżuri li 
jħarsu mid-deforestazzjoni u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin fi żvilupp, u 
biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet.
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet 
dwar il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi 
mill-irkant. Tali notifika ma teżonerax 
lill-Istati Membri mill-obbligu stabbilit 
skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, li 

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li dħul mill-irkant tal-
kwoti jinġabar fil-livell Komunitarju għal 
żewġ raġunijiet: l-ewwel nett biex jiġu 
ffinanzjati proġetti fl-Unjoni li jgħinu 
biex inaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra u jgħinu l-Unjoni biex tilħaq il-mira 
tagħha għall-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra u l-miri ta' l-enerġija rinovabbli u 
għall-effiċjenza ta' l-enerġija għall-2020, 
filwaqt li fl-istess ħin jinżamm għal livell 
minimu kwalunkwe effett negattiv fuq l-
ilħuq ta' l-objettivi soċjali u fuq is-sigurtà 
tal-provvista ta' l-enerġija u t-tieni nett, 
biex isiru investimenti importanti fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex ikun hemm 
għajnuna ħalli tadatta ruħha għall-effetti 
tal-bidla fil-klima u jitnaqqsu l-
emissjonijiet, eż. fond biex ipatti għad-
diforestazzjoni, kontribuzzjonijiet għall-
Fond għall-Effiċjenza ta' l-Enerġija 
Globali u għall-Enerġija Rinovabbli u 
miżuri biex jiżviluppaw l-infrastruttura 
amministrattiva li hemm bżonn biex jiġu 
mmaniġġjati u jitlestew il-proġetti b'mod 
effettiv. Dan l-iffinanzjar għandu jkun 
addizzjonali għall-iffinanzjar disponibbli 
skond l-iskemi Komunitarji eżistenti bħal 
ma huwa s-Seba' Programm ta' Qafas 
għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-
attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013). 
L-investimenti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
għandhom primarjament ikunu ffukati 
fuq l-appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli fil-
komunitajiet lokali. Sabiex jiġi żgurat li 
dan l-iffinanzjar addizzjonali għall-
mitigazzjoni u l-adattament tal-bidla fil-
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jagħtu notifika dwar ċerti miżuri 
nazzjonali. Id-Direttiva ma 
tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li 
tista' tittieħed fil-ġejjieni skond l-
Artikolu 87 u 88 tat-Trattat.

klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jkun 
effettiv, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-programmi 
tagħhom għall-għajnuna fl-iżvilupp 
ikollhom għall-inqas impatt newtrali 
f'sens ta' karbonju. Barraminhekk, id-dħul 
mill-irkant tal-kwoti għandu jintuża biex 
ikopri l-ispejjeż amministrattivi għall-
ġestjoni ta' l-iskema Komunitarja. Għal 
dawn l-għanijiet għandhom jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet dwar il-monitoraġġ ta' 
l-użu tal-fondi mill-irkant. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' 
kwalunkwe proċedura għall-għajnuna 
mill-Istat li tista' tittieħed fil-ġejjieni 
skond l-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE ETS mhijiex taxxa ġenerali. Huwa importanti li d-dħul li jsir mill-irkant jintnefaq 
esklussivament fuq miżuri għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet, biex jittaffa kwalunkwe impatt 
negattiv ta' l-iskema tal-Komunità u biex ikun hemm appoġġ għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw.  
Billi din hija skema ta' l-UE, u billi t-trattament tal-bidla fil-klima hija mira kollettiva ta' l-
UE, hija ħaġa loġika li d-dħul jiġi amministrat minn fond fil-livell Komunitarju.  Din għandha 
tkun iżjed effiċjenti u tiżgura ġbir sinifikanti tar-riżorsi.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna.
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
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kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni. Biex jiġi 
evitat milli jkunu żvantaġġati ħdejn 
ġeneraturi li jarmu s-sħana b'inqas 
effiċjenza tal-karbonju mhux koperti mill-
iskema tal-Komunità, il-ġeneraturi li 
jarmu s-sħana provduti lill-iżjed 
stallazzjonijiet effiċjenti għat-tisħin tad-
distrett għandhom jirċievu kwoti mingħajr 
ħlas sakemm stallazzjonijiet bħal dawn 
ikollhom standard għoli ta' l-effiċjenza 
tal-karbonju, stabbilit minn qabel mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħin fuq bażi ta’ distretti, jekk ikun imsejjes fuq it-teknoloġiji l-aktar effiċjenti mil-lat tal-
karbonju, huwa mezz importanti kif jitnaqqsu l-emissjonijiet. Madankollu, il-kompetizzjoni 
prinċipali tiegħu fis-suq tat-tisħin tiġi mill-kaldaruni individwali tal-fjuwil tal-fossili li ma 
jkunux koperti mill-ETS ta’ l-UE. Biex ikun evitat li inċentivi ekonomiċi perversi jżidu l-
emissjonijiet, l-aktar proġetti effiċjenti għat-tisħin tad-Distrett għandhom jikkwalifikaw għal 
kwoti ta’ mingħajr ħlas.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Sabiex jiġi żgurat tħaddim kif 
suppost tas-swieq tal-karbonju u ta' l-
elettriku, l-irkant għal kwoti għall-perjodu 
mill-2013 'l hinn għandu jibda sa mill-
2011 l-iktar tard u jrid ikun ibbażat fuq 
prinċipji ċari u oġġettivi definiti sew minn 
qabel.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li s-suq tal-karbonju jaħdem fil-ħin u b'mod effettiv u b'biżżejjed flus sabiex 
jiġi appoġġjata it-tħaddim effiċjenti tas-suq ta' l-elettriku. Ladarba dan is-suq huwa mimli 
b'kuntratti mogħtija minn qabel, l-irkant attwali għandu jibda jsir sew minn qabel il-perjodu.  
Barra minn hekk, il-prinċipji ta' l-irkant u d-dispożizzjonijiet dettaljati tad-disinn għandhom 
jiġu ppubbliċizzati sew minn qabel sabiex il-kumpaniji jkollhom ċans jottimizzaw l-istrateġiji 
għat-talba. 

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandu jkun previst sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-ammont li 
jikkorrispondi mal-persentaġġ ta' l-
emissjonijiet globali madwar il-Komunità 
kollha matul il-perjodu 2005 sa 2007 fejn 
dawk l-istallazzjonijiet kienu sorsijiet ta' 
emissjoni imniżżla bħala proporzjon tal-
kwantità annwali ta' kwoti madwar il-
Komunità kollha. Minn hemm 'il quddiem, 
l-allokazzjoni mingħajr ħlas għandha 
tonqos kull sena f'ammonti ugwali sakemm 
fl-2020 tintlaħaq allokazzjoni bi ħlas biss.

(17) Għandu jsir objettiv ċar biex l-irkant 
sħiħ jiġi estiż għas-setturi kollha. 
Madankollu, għal setturi oħrajn koperti bl-
iskema Komunitarja, għandu jkun previst 
sistema tranżitorja li fiha l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-
ammont li jikkorrispondi mal-persentaġġ 
ta' l-emissjonijiet globali madwar il-
Komunità kollha matul il-perjodu 2005 sa 
2007 fejn dawk l-istallazzjonijiet kienu 
sorsijiet ta' emissjoni imniżżla bħala 
proporzjon tal-kwantità annwali ta' kwoti 
madwar il-Komunità kollha. Minn hemm 
'il quddiem, l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena f'ammonti ugwali 
sakemm fl-2020 tintlaħaq allokazzjoni bi 
ħlas biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi enfasizzat li kwoti mingħajr ħlas huma ftehima tranżitorja, u li l-
objettiv aħħari huwa li jiġu inklużi s-setturi kollha fl-irkant. 
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Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-ġassijiet serra. Kwalunkwe
regola bħal din ma għandhiex tagħti
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjoni dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat. 
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb. 
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal stallazzjonijiet industrijali. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk deħlin ġodda li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal stallazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq 
intern, ma għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni mingħajr ħlas fir-rigward 
tal-produzzjoni ta' l-elettriku minn 
dawk deħlin ġodda fis-suq. Il-kwoti li 
jifdal fil-kategorija mwarrba apposta għal 
dawk li jidħlu ġodda fl-2020 għandhom 
jiġu rkantati.

(18) Sabiex jissaħħu l-inċentivi għall-
industrija biex ikun hemm investiment 
f'teknoloġiji u proċessi ta' produzzjoni li 
ma jkunux ta' ħsara għall-ambjent, 
allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas għal 
stallazzjonijiet għandha tingħata permezz 
ta' regoli madwar il-Komunità msejħa 
"punti ta' riferiment". Dawn il-benchmarks 
għandhom jiġu stabbiliti għal kull settur 
koperti mill-iskema tal-Komunità. Dawn
għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar 
tekniki li huma l-aktar effiċjenti fil-
gassijiet serra u fl-enerġija u fuq 
teknoloġiji disponibbli fis-suq u 
għandhom iqisu s-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli, 
koġenerazzjoni u l-ġabra u l-ħażna tal-
ġassijiet serra. Biex jiġi żgurat li l-
operaturi kollha għandhom inċentiva biex 
ikollhom l-aħjar twettiq fis-setturi 
tagħhom, l-allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet individwali għandhom 
isiru f'livell mhux ogħla minn dak indikat 
mill-benchmark xieraq.  
Komplessivament, ir-regoli li jiggvernaw 
l-allokazzjoni b'xejn ta' kwoti ma 
għandhomx jagħtu inċentivi biex jiżdiedu 
l-emissjonijiet u għandhom jiżguraw li 
proporzjoni dejjem jiżdied ta' dawn il-
kwoti jiġi rkantat. Allokazzjonijiet 
għandhom jiġu stabbiliti qabel il-perjodu 
ta' l-iskambju tal-kwoti sabiex is-suq ikun 
jista' jiffunzjona tajjeb. Għandhom jevitaw 
ukoll tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-swieq 
ta' l-elettriku u t-tisħin għal stallazzjonijiet 
industrijali. Dawn ir-regoli għandhom 
japplikaw għal dawk deħlin ġodda li 
jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
stallazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas. 
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Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni 
mingħajr ħlas fir-rigward tal-
produzzjoni ta' l-elettriku minn dawk 
deħlin ġodda fis-suq. Il-kwoti li jifdal fil-
kategorija mwarrba apposta għal dawk li 
jidħlu ġodda fl-2020 għandhom jiġu 
rkantati. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta l-parteċipanti relevanti kollha 
qabel ma tistabbilixxi l-benchmarks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm l-inċentivi fl-industrija biex tipprepara ruħha għal ekonomija 
b'livell baxx tal-karbonju. Għalhekk, kwoti li ma jkunux ġew irkantati  m’għandhomx jiġu 
allokati fuq bażi storika, li tippremja kumpaniji u teknoloġiji eżistenti, iżda fuq il-bażi ta’ l-
Aħjar Teknoloġiji Disponibbli. Allokazzjoni bħal din tkun tippremja kumpaniji li jkunu 
effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija li jkunu investew fi proċessi ta’ produzzjoni li jkunu jirrispettaw 
l-ambjent. 

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-Kummissjoni għandha tkompli 
tinvestiga forom oħra biex tħeġġeġ l-iżjed 
prattiki effiċjenti f'sens ta' emissjonijiet u 
ta' enerġija f'setturi koperti mill-iskema 
tal-Komunità, kif ukoll f'setturi oħra. 
B'mod partikolari, għandha tinvestiga sa 
Settembru 2009 l-potenzjal biex tiġi 
żviluppata sistema ma' l-UE kollha ta' 
ċertifikati bojod, li jippremjaw 
investimenti li jkunu saru għall-effiċjenza 
ta' l-enerġija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2006/32/KE dwar l-effiċjenza aħħarija u s-servizzi ta’ l-
enerġija l-Kummissjoni hija meħtieġa li teżamina jekk għandhiex tressaq proposta dwar 
ċertifikati bojod ibbażata fuq l-ewwel tliet snin ta’ l-applikazzjoni tad-Direttiva. Iżda m’hemm 
iffissata l-ebda data għall-konklużjoni ta’ dan l-eżami importanti. Il-Proġett taċ-Ċertifikat 
Abjad Ewropew (Euro White Cert), fil-preżent qiegħed jeżamina l-potenzjal għal sistema ta’ 
Ċertifikati Bojod li tkun mifruxa madwar l-UE kollha, u r-rabtiet potenzjali tagħha ma’ l-ETS 
ta’ l-UE.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku. Dan jista' jiżvaluta 
l-integrità ambjentali u l-benefiċċju ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilaxx tal-
karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sotto setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali u fil-każ li ma tkun 
intlaħqet l-ebda ftehima settorjali li torbot 
b'miri għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
globali li jkunu jistgħu jiġu mmoniterjati 
u vverifikati, dan jista' jwassal għal żieda 
fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra f'pajjiż 
terzi fejn l-industrija ma tkunx suġġetta 
għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku. Dan jista' jiżvaluta 
l-integrità ambjentali u l-benefiċċju ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilaxx tal-
karbonju, il-Kummissjoni għandha 
tappoġġja t-twaqqif u l-konklużjoni tal-
ftehimiet settorjali globali u, fejn ftehimiet 
bħal dawn ma jkunux possibbli, il-
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dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilaxx tal-karbonju ma jistax jiġi evitat, 
fejn l-elettriku jikkostitwixxi proporzjoni 
għoli ta' spejjeż ta' produzzjoni u jiġi 
prodott b'mod effiċjenti, l-azzjoni li 
tittieħed tista' tqis il-konsum ta' l-elettriku 
fil-proċess tal-produzzjoni, mingħajr ma 
tinbidel il-kwantità tal-kwoti. 

Komunità għandha talloka kwoti mingħajr 
ħlas sa 100% għal setturi jew sotto setturi li 
jilħqu l-kriterji rilevanti.  Id-definizzjoni ta' 
dawn is-setturi jew sotto setturi u l-miżuri 
meħtieġa għandhom ikunu suġġetti għal 
valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi żgurat li 
tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u biex jiġi 
evitat il-kumpens żejjed. Għal dawk is-
setturi jew sotto setturi speċifiċi fejn jista' 
jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju tar-rilaxx 
tal-karbonju ma jistax jiġi evitat, fejn l-
elettriku jikkostitwixxi proporzjoni għoli 
ta' spejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott 
b'mod effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed tista' 
tqis il-konsum ta' l-elettriku fil-proċess tal-
produzzjoni, mingħajr ma tinbidel il-
kwantità tal-kwoti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta' ftehima internazzjonali, ftehimiet settorjali globali bejn kumpaniji f'settur 
speċifiku - jekk ikollhom miri għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet oġġettivi u li jkunu jistgħu jiġu 
vverifikati - jkunu alternattiva aħjar mill-għoti ta' kwoti mingħajr ħlas u/jew mir-riskju ta' 
rilaxx tal-karbonju u mit-telfien ta' mpjieg u investimenti. Għalhekk, fejn hu bżonnjuż u 
possibbli, il-Kummissjoni għandha tappoġġja b'mod attiv it-twaqqif ta' dawk il-ftehimiet 
settorjali globali. 

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2010 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. Fl-istess ħin, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
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suġġetti għar-rilaxx tal-karbonju mhux 
aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010. 
Għandha tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-
valutazzjoni dwar in-nuqqas ta' kapaċità 
tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-kwoti 
meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla telf 
sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Industriji intensivi fl-enerġija 
determinati li jkunu esposti għal riskju 
sinifikanti tar-rilaxx tal-karbonju jistgħu 
jirċievu ammont ogħla ta' allokazzjoni 
mingħajr ħlas jew tista' tiġi introdotta 
sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-karbonju 
effettiva bil-għan li jitqiegħdu fl-istess 
livell stallazzjonijiet mill-Komunità u 
dawk mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

suġġetti għar-rilaxx tal-karbonju. Għandha 
tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-valutazzjoni 
dwar in-nuqqas ta' kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fuq il-
prezz tal-prodott bla telf sinifikanti tas-
sehem fis-suq lil stallazzjonijiet barra l-UE 
li ma jieħdux azzjoni paragunabbli biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet. Industriji 
intensivi fl-enerġija determinati li jkunu 
esposti għal riskju sinifikanti tar-rilaxx tal-
karbonju jistgħu jirċievu ammont ogħla ta' 
allokazzjoni mingħajr ħlas jew tista' tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu fl-
istess livell stallazzjonijiet mill-Komunità 
u dawk mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehima internazzjonali hija l-għażla preferuta. Madankollu, l-UE hemm bżonn ikollha "pjan 
B" li xorta waħda jipprovdi lill-industrija u l-investituri biċ-ċertezza u l-prevedibilità 
meħtieġa. Sabiex ma jkunx hemm xkiel għan-negozjati internazzjonali, m'għandhiex tiġi 
ppubbliċizzata lista ta' setturi li jkunu potenzjalment vulnerabbli qabel il-konferenza ta' 
Kopenhagen. Madankollu, fil-każ li Kopenhagen ma tirriżultax fi ftehima, is-setturi 
kkonċernati u l-azzjonijiet xierqa għandhom jiġu deċiżi kemm jista' jkun malajr għax dan 
jaffettwa wkoll l-ammont ta' kwoti disponibbli għall-irkant.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Sabiex tittejjeb it-trasparenza u biex 
jiġu evitati l-abbużi tas-suq, inkluża 
azzjoni spekulattiva li tkun ta' ħsara fil-
kummerċ ta' kwoti u d-derivattivi 
tagħhom, il-Kummissjoni għandha tqis l-
applikazzjoni tar-regoli tal-Komunità 
relatata ma' l-istrumenti finanzjarji għall-
kummerċ ta' l-emissjonijiet, kif ukoll il-
pubblikazzjoni ta' kwalunkwe 
informazzjoni sensittiva għas-suq li tista' 
tinfluwenza kummerċ bħal dan. Il-
Kummissjoni għandha tkompli 
timmoniterja l-iżvilupp tas-suq tal-
karbonju biex tiżgura li l-iskema tal-
Komunità tkompli tissodisfa r-raġuni 
primarja tagħha li tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra b'mod effettiv fl-ispiża u 
ekonomikament effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija ħaġa vitali li tkun żgurata l-applikazzjoni ta’ regoli li jirregolaw l-istrumenti finanzjarji 
fir-rigward tal-kummerċ tal-kwoti sabiex tissaħħaħ il-fiduċja kummerċjali u tiżdied it-
trasparenza. Fil-kummerċ u s-suq il-manipulazzjoni mhux biss tista' tfixkel is-suq imma wkoll 
tnaqqas il-kredibilità u l-kunfidenza ta' l-investituri li jwasslu għal sinjali tal-prezz ħżiena u 
għal nuqqas ta' flus fis-suq.  Barra minn hekk, billi l-kwoti jiġu definiti bħala strumenti 
finanzjarji, il-kummerċ tagħhom jaqa' taħt is-superviżjoni ta' l-awtoritajiet finanzjarji u r-
regoli li jiggvernaw per eżempju l-fondi ta' l-investiment iridu japplikaw għalihom.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Pajjiżi terzi ġirien ta' l-Unjoni 
għandhom jitħeġġu jingħaqdu ma' l-
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iskema tal-Komunità jekk dawn 
jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel kull sforz 
fin-negozjati ma' pajjiżi kandidati u pajjiżi 
kandidati potenzjali u pajjiżi koperti mill-
politika Ewropea għall-viċinanza u 
għandha tagħmel kull sforz fl-għoti ta' 
għajnuna finanzjarja u teknika lil dawn 
biex jitħeġġeġ dan l-għan. Dan irid 
iħaffef it-trasferiment tat-teknoloġija u ta' 
l-għarfien lil dawn il-pajjiżi, li hija mezz 
importanti li bih ikun hemm benefiċċji 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali għal 
kulħadd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija ħaġa vitali li pajjiżi terzi li jmissu ma’ l-UE jkunu inkuraġġiti li jingħaqdu ma’ l-ETS ta’ 
l-UE. Dan m’huwiex importanit biss mil-lat ambjentali u mil-lat ta’ żvilupp, imma din il-ħaġa 
se tindirizza wkoll il-kwistjoni tar-rilaxx tal-karbonju minn kumpaniji ta’ l-UE li jkunu qed 
jaqsmu għan-naħa l-oħra tal-fruntiera. 

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Huwa importanti li l-iskema tiġi 
estiża fil-futur sabiex tinkludi sorsi 
sinifikanti oħra tal-gassijiet serra, 
speċjalment fis-settur tat-trasport, bħal 
ma huma l-operaturi tal-ġarr. Għal dak il-
għan, il-Kummissjoni għandha kemm 
jista' jkun malajr, tipproponi emendi 
xierqa, flimkien ma' evalwazzjoni ta' l-
impatt, bil-għan li jaqqdu s-settur tal-ġarr 
ma' l-iskema tal-Komunità sa l-2013 u 
tistabbilixxi data għall-inklużjoni tat-
trasport fit-toroq. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm kontinwazzjoni bl-inklużjoni tat-trasport fl-UE ETS, 
speċjalment il-ġarr. Għalissa, jinsabu neqsin evalwazzjoni xierqa ta' l-impatt u data 
affidabbli. Madankollu, fir-reviżjoni li jmiss, il-Kummissjoni għandha testendi l-iskema.  

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) Sabiex jiġu żgurati l-istess 
kundizzjonijiet għas-suq intern, il-
Kummissjoni għandha, jekk hu xieraq, 
toħroġ linji gwida jew tippreżenta proposti 
bil-għan li tiġi aktar arminazzata l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, bħad-
definizzjonijiet, l-ispejjeż u l-penali użati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi provduta iżjed ċertezza legali u jinħolqu l-istess kundizzjonijiet veri fl-UE, tista' tiġi 
prevista iżjed armonizzazzjoni per eżempju fir-rigward tad-definizzjonijiet u l-ispejjeż u l-
penali mdaħħla fis-seħħ mill-Istati Membri. 

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) L-informazzjoni dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għandha 
tkun faċilment aċċessibbli, b'mod 
partikolari għall-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs). Sabiex jiġu megħjuna l-
impriżi, u b'mod partikolari l-SMEs, biex 
jikkonformaw mal-ħtiġijiet ta' din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu 'helpdesks' nazzjonali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-kumpaniji li huma koperti mill-UE ETS huma SMEs li huma neqsin minn riżorsi 
suffiċjenti u li jistgħu jkunu żvantaġġjati meta mqabbla ma' kumpaniji kbar fir-rigward ta' l-
akkwist tal-kwoti permezz ta' rkant u kummerċ. L-inqas ħaġa li tista' ssir hija li jiġu provduti 
b'informazzjoni li tkun faċilment aċċessibbli dwar ir-rekwiżiti dettaljati. L-iktar soluzzjoni 
prattika biex dan isir ivarja minn Stat Membru għal ieħor, skond il-qafas istituzzjonali 
speċifiku fis-seħħ, kif kien ġara bid-Direttiva REACH. 

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 - punt (b)
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3 punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(h) 'min jidħol ġdid' tfisser kull 
stallazzjoni li twettaq waħda jew aktar 
mill-attivitajiet indikati fl-Anness I, li tkun 
kisbet permess għall-emissjoni ta' gassijiet 
serra sussegwenti għall-preżentazzjoni lill-
Kummissjoni tal-lista kif stipulat fl-
Artikolu 11(1);”

"(h) 'min jidħol ġdid' tfisser kull 
stallazzjoni li twettaq waħda jew aktar 
mill-attivitajiet indikati fl-Anness I, li tkun 
kisbet permess għall-emissjoni ta' gassijiet 
serra jew aġġornament tal-permess ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra minħabba 
bidla fin-natura jew fl-iffunzjonar jew 
żieda sinifikanti tal-kapaċità tiegħu 
sussegwenti għall-preżentazzjoni lill-
Kummissjoni tal-lista kif stipulat fl-
Artikolu 11(1);”

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Ir-rilaxx tal-karbonju" jista' parzjalment jiġi indirizzat billi l-iżvilupp tal-produzzjoni jitħalla 
jsir fl-Ewropa. Jekk żieda sinifikanti fil-kapaċità eżistenti (li s-soltu tfisser investimenti 
b'effiċjenza ta' l-enerġija) titqies bħala żieda ġdida, jistgħu bħala riżultat isiru investimenti 
ġodda u iżjed effiċjenti. Sabiex jiġu żgurati l-istess kundizzjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi linji gwida dwar xi tfisser eżattament żieda sinifikanti fil-kapaċità.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-2013 'il quddiem, l-Istati Membri
għandhom jirkantaw il-kwoti kollha li ma 
ġewx allokati mingħajr ħlas skond l-
Artikolu 10a.

1. Mill-2013 'il quddiem, il-Kummissjoni 
jew korp kompetenti maħtur mill-
Kummissjoni għandhom jirkantaw il-kwoti 
kollha li ma ġewx allokati mingħajr ħlas 
skond l-Artikolu 10a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi mminimizzat in-nuqqas ta' ċertezza għan-negozju, jersaq iżjed lejn l-
armonizzazzjoni u jżid għal massimu l-effiċjenzi, l-irkant għandu jiġi amministrat b'mod 
ċentrali.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati f'kull Stat Membru għandha 
tkun magħmula kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li għad hemm każ għall-varjazzjonijiet fil-livell tad-drittijiet ta' l-irkant magħmula 
disponibbli għall-parteċipanti fl-Istati Membri differenti, l-irkant għandu xorta waħda jiġi 
amministrat b'mod ċentrali. Din il-bidla hija bżonnjuża biex dan jiġi ċċarat.
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Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif
ġej:

3. id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul 
kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jiġi użat f'fond apposta 
amministrat fil-livell Komunitarju mill-
Kummissjoni jew minn korp kompetenti 
maħtur mill-Kummissjoni għal dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE ETS mhijiex taxxa ġenerali. Huwa importanti li d-dħul li jsir mill-irkant jintnefaq 100% 
fuq miżuri għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet, biex jittaffa kwalunkwe impatt negattiv ta' l-iskema 
tal-Komunità u biex ikun hemm appoġġ għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw.  Billi din hija skema 
ta' l-UE, u billi t-trattament tal-bidla fil-klima hija mira kollettiva ta' l-UE, hija ħaġa loġika li 
d-dħul jiġi amministrat minn fond fil-livell Komunitarju.  Din għandha tkun iżjed effiċjenti u 
tiżgura ġbir sinifikanti tar-riżorsi.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima 
u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbli, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima 
u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
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ta' l-Enerġija; ta' l-Enerġija jew il-Pjattaformi tat-
Teknoloġiji Ewropej;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul ta' l-irkant għandu wkoll jiġi użat biex joħloq u jappoġġja setturi b'livell baxx 
talkarbonju tal-futur. Pjattaformi tat-Teknoloġiji Ewropej fil-qasam ta' teknoloġiji nodfa, l-
effiċjenza ta' l-enerġija u t-trasport tal-karbonju baxx jista' jkollhom rwol utli f'dak ir-
rigward.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - punt (e a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(ea) biex tiġi żviluppata l-kapaċità 
istituzzjonali fil-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati 
biex jiżviluppaw u jimmaniġġjaw 
b’suċċess proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prijorità ewlenija, fl-appoġġ għat-tnaqqis tal-karbonju fid-dinja li qed tiżviluppa, hija li jkun 
żgurat li l-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva tkun stabbilita bil-lest biex tiżviluppa u 
timmaniġġja proġetti b’suċċess – pereżempju, reġistru ta’ l-artijiet fil-każ ta’ proġetti ta’ 
foresterija.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt (g a) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(ga) biex tkun iffinanzjata infrastruttura 
essenzjali ta’ l-enerġija, b’mod partikulari 
fl-Istati Membri li jinsabu fuq il-fruntieri 
ta’ l-Unjoni jew iżolati min-netwerks usa’ 
ta’ l-enerġija ta’ l-Unjoni, li jistgħu 
jinsabu f’riskju akbar li jiddependu mill-
importazzjonijiet ta' l-elettriku minn 
pajjiżi terzi bħala riżultat ta’ l-iskema 
Komunitarja.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri li jinsabu fuq il-fruntieri ta’ l-UE, u b’mod partikulari f’netwerks iżolati, 
qajmu tħassib li l-applikazzjoni ta’ l-ETS ta’ l-UE tista’ twassal għal żieda fid-dipendenza 
mill-importazzjonijiet ta’ l-enerġija minn pajjiżi terzi, filwaqt li l-ġeneraturi jfittxu li 
jippustjaw lilhom infushom ‘in-naħa l-oħra tal-fruntiera’. Għalhekk hija ħaġa tajba li ftit 
mid-dħul li jinħoloq mill-irkant jiġi mwarrab għal infrastruttura essenzjali ta’ enerġija li tkun 
tista’ tgħin biex jittaffew impatti bħal dawn.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
wieħed minn dawn l-għanijiet fir-rapport 
ppreżentati skond id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE.

imħassar

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li operaturi, u b'mod 
partikolari kull intrapriża żgħira u ta' daqs 
medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
jkollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jiżvalutawx l-operat ta' l-irkant. 
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 kif stipulat fl-Artikolu [23(3)].

5. Sal-31 ta' Diċembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tadotta regolament
dwar l-istimi taż-żmien, il-frekwenza, it-
tifsila, l-aministrazzjoni u aspetti oħra ta' l-
irkant biex jiġi żgurat li jitmexxa b'mod 
miftuħ, trasparenti, li jkun jista’ jitbassar, 
sempliċi u mhux diskriminatorju. Ir-
regolament għandu jaħtar il-korp 
kompetenti biex jamministra l-irkant fil-
livell Komunitarju, kif imfisser fil-
paragrafu 1. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li:

(a) Il-proċess ta’ l-irkant ikun wieħed li 
jkun jista’ jitbassar fir-rigward ta’ l-istima 
taż-żmien, il-frekwenza u l-volum tal-
kwoti disponibbli;
(b) Il-prezz tal-kwoti jkun determinat mis-
suq u li fis-suq tinżamm likwidità 
biżżejjed; 
(c) il-parteċipanti kollha jkollhom aċċess 
indaqs għat-tagħrif;
(d) l-operaturi, u b'mod partikolari kull 
intrapriża żgħira u ta' daqs medju koperti 
bl-iskema Komunitarja, jkollhom aċċess 
sħiħ u preferenzjali; u

(e) li kull parteċipant ieħor ma jdgħajjifx l-
operat ta' l-irkant permezz ta’, inter alia, il-
kollużjoni, il-manipulazzjoni tas-suq u l-
abbuż ta’ pożizzjoni dominanti.
Ir-regolament għandu jkun fih miżuri 
speċifiċi biex jiġi limitat kull impatt ta’ 
ħsara li jista’ jkollha l-ispekulazzjoni 
finanzjarja min-naħa ta’ parteċipanti 
oħra ta’ l-irkant fuq l-effikaċja ambjentali 
u fuq l-effikaċja tan-nefqa ta' l-iskema 
Komunitarja. Il-Kummissjoni għandha 
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tikkonsulta lil dawk kollha interessati 
relevanti dwar il-kontenut ta’ regolament 
bħal dan.  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 imsemmija fl-
Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex is-suq tal-karbonju jiffunzjona tajjeb, l-irkantar għandu jibda minn żmien sew qabel ma 
jkun beda l-perjodu ta’ skambju kummerċjali proprju u l-prinċipji ta’ l-irkantar u d-
dispożizzjonijiet tat-tifsil iddettaljati għandhom jinħarġu għall-pubbliku ħafna qabel ma jsir 
dak sabiex il-parteċipanti tas-suq ikunu jistgħu jħejju ruħhom u biex jiġu evitati inċertezza u 
l-volatilità fis-suq. Barra minn hekk, it-tifsila preċiża ta’ l-irkantar għandha tkun stabbilita 
b’tali mod li l-ispekulazzjoni u l-imġiba anti-kompetittiva jkunu evitati kemm jista’ jkun 
possibbli.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Ġunju 2011, il-Kummissjoni
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8
madwar il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu mifruxa mal-
Komunità kollha u kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 
b'manjiera armonizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli preċiżi biex jiġu allokati l-emissjonijiet ta’  mingħajr ħlas għandha tittieħed 
deċiżjoni dwarhom malajr kemm jista’ jkun. Dan it-tagħrif huwa vitali għas-setturi 
kkonċernati u se taffettwa d-deċiżjonijiet ta’ investiment  Peress li l-biċċa l-kbira ta’ l-
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industriji kkonċernati għandhom żmien relattivament twil biex jitlesta l-proċess kif ukoll 
orizzont twil ta’ investiment, iktar ma jsiru magħrufa malajr ir-regoli preċiżi u l-mekkaniżmi 
ta’ l-allokazzjoni, aktar l-investituri u l-kumpaniji jkunu jistgħu jqisuhom fid-deċiżjonijiet 
kummerċjali tagħhom. 

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 1 - it-tielet subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta'
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. Allokazzjoni bi 
ħlas biss għandha ssir fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jistabbilixxu parametri ta’ 
referenza armonizzati għall-emissjonijiet 
tal-gass serra u għall-effiċjenza enerġetika 
għall-istallazzjonijiet f’kull settur li jkunu 
qed jirċievu kwoti b’xejn. Dawn il-
paramentri ta’ referenza settorjali 
għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar 
tekniki u teknoloġiji li jkunu disponibbli 
fis-suq li jirrigwardaw il-gassijiet serra kif 
ukoll li huma effiċjenti fl-enerġija, inklużi 
s-sostituti, il-proċessi ta' produzzjoni 
alternattivi, l-użu tal-bijomassa, l-enerġiji 
rinovabbli, il-koġenerazzjoni u l-qbid u l-
ħażna tal-ġassijiet serra. Il-kwoti ta’ 
mingħajr ħlas għall-istallazzjonijiet 
għandhom jinħarġu f’livell li ma jkunx 
ogħla minn dak indikat mill-parametru 
ta’ referenza settorjali xieraq, sabiex jiġu 
ppremjati l-aħjar operaturi. B’mod 
ġenerali, il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ma għandhomx jagħtu 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. Ma
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni 
ta' l-elettriċità li tkun għall-bejgħ lil 
partijiet terzi..

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-setturi kollha għandhom iħejju ruħhom mill-aktar fis possibbli għal ekonomija ta’ karbonju 
baxx. Għalhekk, kwoti mingħajr ħlas m’għandhomx jiġu allokati fuq bażi storika, li tippremja 
kumpaniji u teknoloġiji eżistenti, iżda fuq il-bażi ta’ l-Aħjar Teknoloġiji Disponibbli. 
Allokazzjoni bħal din tkun tippremja kumpaniji li jkunu effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija li jkunu 
investew fi proċessi ta’ produzzjoni li jkunu jirrispettaw l-ambjent. L-elettriċità ġġenerata 
minn enerġija li tkun prodott sekondarju ta’ proċessi industrijali u li ma tkunx imqiegħda fis-
suq, m’għandhiex taqa’ taħt is-sistema ta’ l-irkantar sabiex isir diżinċentiv tal-ħruq ta’ 
gassijiet skartati. 

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa l-1 ta’ Settembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar ir-riżultati ta’ l-eżami li tkun 
għamlet ta’ kemm tkun tixraq direttiva 
dwar iċ-ċertifikati bojod, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2006/32/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 
ta' April 2006 dwar  l-effiċjenza ta' l-użu 
aħħari ta' l-enerġija u s-servizzi ta' l-
enerġija1.  B’mod partikulari, dan ir-
rapport għandu jagħti dettalji dwar il-
potenzjal għal skema ta’ skambju 
mandatarja ta’ ċertifikati bojod, fuq skala 
Komunitarja, li tkun tipprovdi aktar 
inċentivi ġodda għall-operaturi li jkunu 
jibbenefikaw mill-kwoti ta’ mingħajr ħlas 
sabiex jinvestu fit-tekniki u t-teknoloġiji l-
aktar efffiċjenti fl-enerġija, li tkun 
tistabbilixxi għall-parteċipanti miri jew 
limiti assoluti obbligatorji ta' effiċjenza 
enerġetika, u li tkun tipprovdi sistema ta' 
ċertifikati li kapaċi jiġu skambjati li jkunu 
jistgħu jiġu ġġenerati mill-adozzjoni ta’ 
tekniki u teknoloġiji li jkunu effiċjenti fl-
enerġija. Jekk ir-rapport jindika li skema 
bħal din tkun ta’ benefiċċju mil-lat 
ambjentali, effettiva fin-nefqa u 
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prattikament fattibbli, u li tkun taqbel 
mal-prinċipji ta’ regolamentazzjoni aħjar, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposti leġiżlattivi xierqa sat-30 ta’ 
Ġunju 2010. 
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p.64.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 4(5) tad-Direttiva 2006/32/KE dwar l-effiċjenza ta’ l-użu aħħari u s-servizzi ta’ l-
enerġija l-Kummissjoni hija meħtieġa li teżamina jekk għandhiex tressaq proposta dwar 
ċertifikati bojod ibbażata fuq l-ewwel tliet snin ta’ l-applikazzjoni tad-Direttiva. Iżda m’hemm 
iffissata l-ebda data għall-konklużjoni ta’ dan l-eżami importanti. Il-Proġett taċ-Ċertifikat 
Abjad Ewropew (Euro White Cert), appoġġjata minn Ewropa ta’ l-Enerġija Intelliġenti 
(Intelligent Energy Europe), fil-preżent qiegħda teżamina l-potenzjal għal sistema ta’ 
Ċertifikati Bojod li tkun mifruxa madwar l-UE kollha, u r-rabtiet potenzjali tagħha ma’ l-ETS 
ta’ l-UE.

Emenda 29

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' tingħata 
għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-rigward 
tal-produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet bħal 
dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
għandha tiġi aġġustata bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' tingħata 
għal ġeneraturi ta' l-elettriċità fir-rigward 
tal-produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. Is-sħana li tkun fornuta lil dawk l-
istallazzjonijiet tat-tisħin distrettwali l-
aktar effiċjenti għandha tingħata kwoti 
mingħajr ħlas. Biex jikkwalifikaw għal 
kwoti mingħajr ħlas, dawn l-
istallazzjonijiet għandhom jissodisfaw 
standards għolja ta’ effiċjenza fil-
karbonju, stabbiliti mill-Kummissjoni fil-
miżuri ta’ implimentazzjoni msemmija fil-
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paragrafu 1. F'kull sena ta’ wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet bħal 
dawn fir-rigward tal-produzzjoni ta’ dik is-
sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur 
lineari msemmi fl-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħin fuq bażi ta’ distretti, jekk ikun imsejjes fuq it-teknoloġiji l-aktar effiċjenti mil-lat tal-
karbonju, huwa mezz importanti kif jitnaqqsu l-emissjonijiet. Madankollu, il-kompetizzjoni 
prinċipali tiegħu fis-suq tat-tisħin tiġi mill-kaldaruni individwali tal-fjuwil tal-fossili li ma 
jkunux koperti mill-ETS ta’ l-UE. Biex ikun evitat li inċentivi ekonomiċi perversi jaqilbu minn 
mat-tisħin distrettwali, l-aktar proġetti effiċjenti għandhom jikkwalifikaw għal kwoti ta’ 
mingħajr ħlas. 

Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 6 - subparagrafi 1 a u 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Il-Kummissjoni, sat-30 ta’ Ġunju 2010, 
għandha tippubblika regoli li jkunu 
armonizzati għal kollox u li jkunu 
mifruxa mal-Komunità kollha għall-
allokazzjoni tar-riżerva għal dawk li 
jidħlu ġodda. 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 imsemmija fl-
Artikolu [23(3)].

Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni tista’ 
tippubblika linji gwida dwar l-
applikazzjoni tad-definizzjoni ta’ dawk li 
jidħlu ġodda.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli mifruxa mal-Komunità kollha li jkunu ddefiniti b’mod ċar 
għall-allokazzjoni tar-riżerva għal dawk li jidħlu ġodda, inkluż x’għandu jsir minn kwoti 
żejda mhux użati u linji gwida ulterjuri dwar xi tfisser żieda sustanzjali tal-kapaċità, sabiex 
ikun żgurat li jkun hemm kundizzjonijiet l-istess għal kulħadd u jkun jista’ jsir tbassir. 

Emenda 31

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010 u mbagħad kull 3 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8. 

9. Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Ġunju 
2010 u mbagħad kull 4 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta’ ftehima internazzjonali, is-setturi li huma vulnerabbli għar-“rilaxx tal-
karbonju” u l-azzjonijiet xierqa għandha tittieħed deċiżjoni dwarhom mill-aktar fis possibbli. 
Din il-ħaġa m’hijiex biss ta’ interess vitali għas-setturi kkonċernati, iżda tista’ taffettwa wkoll 
l-ammont ta’ kwoti disponibbli għall-irkantar u għalhekk hija ta’ importanza għas-suq tal-
karbonju kollu kemm hu. Li jsir eżami mill-ġdid tas-setturi kkonċernati kull 3 snin se jwassal 
mingħajr bżonn li jkun hemm l-inċertezza li hija ta' detriment għall-investiment. 

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni se tqis safejn
huwa possibbli għas-settur jew sotto settur
ikkonċernat li jgħaddi l-ispiża tal-kwoti 

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha tqis 
il-punt sa fejn huwa possibbli għas-settur 
jew sotto-settur ikkonċernat li jgħaddi l-
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mitluba fil-prezzijiet tal-prodott mingħajr 
telf sinifikanti għas-sehem fiq-suq ta' l-
istallazzjonijiet anqas effiċjenti fil-
karbonju barra l-Komunità, billi tqis dan li 
ġej:

ispiża tal-kwoti mitluba fil-prezzijiet tal-
prodott mingħajr telf sinifikanti tas-sehem 
fis-suq jew ta’ l-investimenti lejn 
stallazzjonijiet barra l-Komunità, billi tqis 
dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jitqies it-telf dirett tal-kompetittività ta’ l-UE f’dawk li huma impjiegi u investimenti 
(diretti barranin).  L-iskema ta’ skambju m’għandhiex tkun imfassla b’tali mod li tirriżulta 
unikament fl-“esportazzjoni ta’ l-impiegi u l-importazzjoni tat-tniġġis”.

Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafu 3 - punt (d a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(da) l-effett ta' l-ispiża tas-CO2  li tgħaddi 
għal ġol-prezz ta’ l-elettriċità fis-settur jew 
sotto-settur ikkonċernat.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produtturi ta’ l-elettriċità jgħaddu l-ispejjeż tas-CO2  għal ġol-prezzijiet tagħhom ta’ l-
elettriċità. Għal xi wħud mis-setturi li huma esposti għar-riskju tar-rilaxx tal-karbonju 
(pereżempju s-settur ta’ l-aluminju) dawn l-effetti indiretti ta’ l-ETS ta’ l-UE huma sa sitt 
darbiet ogħla mill-effett dirett ta’ l-ETS ta’ l-UE. Il-Kummissjoni għalhekk, meta tkun qed 
teżamina liema setturi għandhom jingħataw kwoti mingħajr ħlas, għandha tqishom dawn l-
effetti indiretti.

Emenda 34

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Fin-nuqqas ta’ ftehima internazzjonali, is-setturi li huma vulnerabbli għar-“rilaxx tal-
karbonju” u l-azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw dan il-fatt għandha tittieħed deċiżjoni 
dwarhom mill-aktar fis possibbli. Dan it-tagħrif m’huwiex biss vitali għas-setturi kkonċernati, 
iżda se jaffettwa wkoll l-ammont ta’ kwoti disponibbli għall-irkantar u għalhekk huwa tagħrif 
importanti għas-suq tal-karbonju kollu kemm hu.

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"7a. Meta tilħaq ftehima msemmija fil-
paragrafu 5 u fl-iżvilupp u l-applikazzjoni 
ta’ ftehima internazzjonali ġdida, 
imsemmija fil-paragrafu 6, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-
possibilitajiet li l-iskema Komunitarja 
tappoġġja proġetti tal-Mekkaniżmu ta’ 
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Żvilupp Nadif (CDM) ta’ ‘standard tad-
deheb’ li jkunu jappoġġjaw l-
afforestazzjoni, ir-rijafforestazzjoni, l-
emissjonijiet imnaqqsa ġejjin mid-
deforestazzjoni u attivitajiet sostenibbli 
oħra ta’ foresterija – inklużi l-evitar ta’ l-
erożjoni u t-tindif ta’ l-ilma skartat. Il-
Kummissjoni għandha teżamina b’mod 
speċifiku jekk xi proporzjon tas-CERs li 
huma permessi lill-parteċipanti ta’ l-
iskema Komunitarja għall-għanijiet li jiġu 
ssodisfati l-limiti assoluti ta’ l-
emissjonijiet tagħhom għandhomx jiġu 
speċifikament minn dawn is-sorsi. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport, 
li jkun fih proposti xierqa, sa l-1 ta’ 
Settembru 2010.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li l-krediti esterni li jkunu deħlin fl-ETS ta’ l-UE ikunu 
kemm jista’ jkun kompatibbli ma’ l-akkreditazzjoni ta’ l-Istandard tad-Deheb biex ikun 
żgurat li jkunu qed jiġu appoġġjati mill-UE biss attivitajiet addizzjonali ta’ kwalità tajba li 
jkollhom kriterji ta’ żvilupp sostenibbli ċari.  Dan ikun jiżgura li l-finanzjament tal-
karbonju relatat ma’ l-UE ikun fil-fatt iġib tnaqqis ġenwin ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra kif ukoll li jiżdied l-isforz ta' żvilupp sostenibbli fl-ifqar pajjiżi.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fl-artikolu 12, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"1a. Il-Kummissjoni, sa l-1 ta’ Settembru 
2009, għandha tressaq proposti leġiżlattivi 
xierqa li jkunu jiżguraw li s-suq għall-
kwoti ta’ l-emissjonijiet ikun imħares 
minn kummerċ illegali minn dawk ta’ 
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ġewwa u minn manipulazzjoni tas-suq. 
B’mod partikulari, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra jekk, għall-għan ta' 
din id-Direttiva, il-kwoti għandhomx 
ikunu meqjusa 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

In-natura legali tal-kwoti fuq is-suq finanzjarju m’hijiex ċara. Xi pajjiżi jqisuhom bħala 
strumenti finanzjarji li l-kummerċ tagħhom huwa ssorveljat mill-awtorità tas-servizz 
finanzjarju, filwaqt li pajjiżi oħra jqisuhom bħala ħtiġijiet normali kummerċjabbli u huma 
biss id-derivattivi tagħhom li huma meqjusa bħala strumenti finanzjarji. Huwa importanti li 
tinħoloq iċ-ċarezza sabiex tissaħħaħ il-fiduċja kummerċjali u tiżdied it-trasparenza. Il-
kummerċ illegali minn dawk ta’ ġewwa u l-manipulazzjoni tas-suq jistgħu jgħawġu s-suq, 
inaqqsu l-kredibilità tiegħu u jagħmlu ħsara lill-fiduċja ta’ l-investituri.

Emenda 37

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 15a

Żvelar ta' informazzjoni u s-segretezza 
professjonali

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet 
kollha u r-rapporti kollha rigward il-
kwantità u l-allokazzjoni ta’ kwoti u 
rigward l-immoniterjar, ir-rappurtar u l-
verifika ta' l-emissjonijiet ikunu żvelati  
immedjatament b’mod li jkun żgurat 
aċċess ta’ malajr għal tagħrif bħal dan 
fuq bażi non-diskriminatorja.
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2. L-obbligu tas-segretezza professjonali 
għandu japplika għall-persuni kollha li 
jaħdmu jew li ħadmu għall-Kummissjoni 
jew għall-awtoritajiet kompetenti ta’ l-
Istati Membri u għall-korpi li lilhom il-
Kummissjoni jew l-Istati Membri jkunu 
ddelegaw ċerti kompiti.  L-informazzjoni 
koperta bis-segretezza professjonali ma 
tistax tiġi żvelata lil kwalunkwe persuna 
jew awtorità oħra ħlief skond il-liġijiet, ir-
regolamenti jew id-dispożizzjonijiet 
amministrattivi stabbiliti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija ħaġa vitali li tkun żgurata l-applikazzjoni ta’ regoli li jirregolaw l-istrumenti finanzjarji 
fir-rigward tal-kummerċ tal-kwoti sabiex tissaħħaħ il-fiduċja kummerċjali u tiżdied it-
trasparenza. Il-pubblikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri ta’ tagħrif li 
jkun sensittiv fir-rigward tas-suq għandu jkun regolat b’mod strett u ċar. 

Emenda 38

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 18 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-Artikolu 18,  jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
“Il-Kummissjoni jew korp kompetenti 
maħtur mill-Kummissjoni għandhom 
jamministraw fil-livell Komunitarju l-
irkantar tal-kwoti spjegat fl-Artikolu 10.  
Dan il-korp kompetenti għandu 
jikkoordina l-attivitajiet tiegħu mill-qrib 
ma’ l-awtoritajiet kompetenti nnominati 
mill-Istati Membri. B’mod partikulari 
għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti 
f’kull Stat Membru jkunu mogħtija dejta 
preċiża u sħiħa dwar l-allokazzjoni tal-
kwoti permezz ta’ l-irkant lill-
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istallazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-
ġurisdizzjoni tagħhom.”

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 25 - paragrafu 1b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1ba. Il-Kummissjoni, fil-qafas tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat u tal-proċess 
ta’ tkabbir, għandha timmira li 
tikkonkludi ftehimiet mal-pajjiżi 
kkonċernati biex tinkludihom fl-iskema 
Komunitarja jew biex tipprovdi għall-
għarfien reċiproku tal-kwoti." 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija ħaġa vitali li pajjiżi terzi li jmissu ma’ l-UE jkunu inkuraġġiti li jingħaqdu ma’ l-ETS ta’ 
l-UE. Dan m’huwiex importanit biss mil-lat ambjentali u mil-lat ta’ żvilupp, imma din il-ħaġa 
se tindirizza wkoll il-kwistjoni tar-rilaxx tal-karbonju minn kumpaniji ta’ l-UE li jkunu qed 
jaqsmu għan-naħa l-oħra tal-fruntiera. 

Emenda 40

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' 

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-50MW, li jkunu 
rrappurtaw emissjonijiet lill-awtoritajiet 
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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:

kompetenti ta' anqas minn 25 000 
tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-
karbonju, minn barra emissjonijiet mill-
bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li se jilħqu kontribut ekwivalenti għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma ruħu 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, filwaqt 
li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li 
qegħdin fis-seħħ,

(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 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 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

Bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs), biex ikunu evitati l-ispejjeż amministrattivi bla bżonn u l-burokrazija żejda u biex 
tittejjeb l-effiċjenza tas-sistema, l-istallazzjonijiet iż-żgħar għandu jkollhom il-possibilità li 
jagħżlu li ma jkunux imdaħħla fis-sistema (opt-out) jekk ikun hemm stabbiliti miżuri 
ekwivalenti. Terz mill-istallazzjonijiet totali li huma koperti mill-iskema huma stallazzjonijiet 
żgħar li bejniethom jagħmlu biss 2% mill-emissjonijiet globali rrappurtati. 
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Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2a. Stallazzjonijiet li jkunu esklużi mill-
iskema Komunitarja skond il-paragrafi 1 
u 2 li jkunu jixtiequ li jibqgħu fi ħdan l-
iskema b’mod volontarju jistgħu jkomplu 
jagħmlu hekk. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għal din il-għażla u għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni jekk ikun 
hemm każijiet bħal dawn meta jkunu qed 
jipprovdu notifika skond il-paragrafu 1.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir provvediment għal dawk l-istallazzjonijiet iż-żgħar li jkunu jippreferu li jibqgħu 
fi ħdan l-ETS ta’ l-UE, e.g. minħabba investimenti li jkunu diġà saru.

Emenda 42

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

…

1. Fuq il-bażi ta’ l-esperjenza ta’ l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva … u 
fid-dawl ta’ l-iżviluppi fil-kuntest 
internazzjonali, il-Kummissjoni 
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għandha tfassal rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
filwaqt li tqis:

(a) … jekk … setturi relevanti oħra
… u … attivitajiet oħra, inter alia s-
setturi tat-trasport, it-tisħin domestiku u 
kummerċjali u l-agrikoltura, għandhomx 
ikunu inklużi taħt l-iskema Komunitarja;
(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. …

2. Il-Kummissjoni għandha tressaq dan 
ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 2015, 
akkumpanjat minn proposti kif jixraq.
3. Il-Kummissjoni għandha mill-aktar fis 
possibbli tippreżenta proposti leġiżlattivi 
biex is-settur tat-tbaħħir ikun inkorporat 
fl-iskema Komunitarja sa l-2013. 
4. Il-Kummissjoni għandha, sa l-2013, 
tippreżenta proposti xierqa li jkunu 
jispeċifikaw data meta t-trasport bit-triq 
ikun inkorporat 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

L-artikolu l-oriġinali dwar il-klawsola ta’ reviżjoni ħareġ mill-użu u għandu jkun hemm 
wieħed ġdid minn floku. Hija ħaġa importanti li l-iskema tibqa’ tiġi eżaminata mill-ġdid 
sabiex tissaħħaħ l-effiċjenza tagħha, ikunu miżjuda magħha setturi oħra u jkunu ggarantiti 
kundizzjonijiet l-istess fl-UE.
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Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a)  Jiddaħħal il-punt li ġej:
"2a. Attività waħdanija li fl-istess ħin 
tkun taqa’ taħt diversi sotto-intestaturi 
milli jidhru hawn taħt għandha titqies 
esklussivament skond il-kriterji 
applikabbli għal dik is-sotto-intestatura 
settorjali li hi aktar speċifika”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġi ċċarat liema kriterji huma applikabbli meta stallazzjoni tista’ taqa’ taħt 
aktar minn attività waħda (pereżempju l-produzzjoni ta’ l-enerġija/sħana u l-industrija tal-
minerali). Dan il-punt kien diġà tqajjem fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni sa mill-2005 
dwar “Aktar gwida dwar il-pjanijiet ta' allokazzjoni għall-perjodu kummerċjali mill-2008 sa 
l-2012 ta' l-Iskema ta' l-UE għall-Iskambju tal-Kwoti ta’ l-Emissjonijiet” (COM(2005)703).
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