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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħżin 
ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE, 
96/61/KE, id-Direttivi 2000/60/KE, 2001/80/KE, 2004/35/KE, 2006/12/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0018),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 175(1) tat-Trattat KE, skond liema Artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0040/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jiddeterminaw iż-żoni ġewwa t-
territorju tagħhom li minnhom jistgħu jiġu 
magħżula siti tal-ħżin. L-għażla tas-sit tal-
ħżin xieraq hija kruċjali biex jiġi żgurat li 
s-CO2 maħżun ikun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Sit għandu għalhekk
jiġi magħżul bħala sit tal-ħżin biss, jekk 
ma jkun hemm l-ebda riskju sinifikanti ta’ 
tnixxija, u jekk fi kwalunkwe każ l-ebda 

(15) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jiddeterminaw iż-żoni ġewwa t-
territorju tagħhom li minnhom jistgħu jiġu 
magħżula siti tal-ħżin. L-għażla tas-sit tal-
ħżin xieraq hija kruċjali biex jiġi żgurat li 
s-CO2 maħżun ikun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit. Sit għandu għalhekk 
jiġi magħżul bħala sit tal-ħżin biss, jekk 
bil-kundizzjonijiet ta' l-użu li huma 
proposti ma jkun antiċipat l-ebda riskju 
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impatti ambjentali jew għas-saħħa ma 
jkun probabbli li jiġru. Dan għandu jiġi 
ddeterminat permezz ta’ karatterizzazzjoni 
u valutazzjoni ta’ kumpless tal-ħżin 
potenzjali skond rekwiżiti speċifiċi.

ta’ tnixxija li jista' jkollu impatt negattiv 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. 
Dan għandu jiġi ddeterminat permezz ta’ 
karatterizzazzjoni u valutazzjoni ta’ 
kumpless tal-ħżin potenzjali skond 
rekwiżiti speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "sinifikanti" tagħti lok għal inċertezza.  M'huwa aċċettabbli bl-ebda mod li jingħata 
xi permess għall-ħżin kummerċjali jekk tkun antiċipata xi tnixxija (definizzjoni skond l-Oxford 
English Dictionary - "meqjus li hu probabbli") li tista' tkun ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem 
jew l-ambjent. 

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-abbozzi kollha tal-permessi għall-
ħżin għandhom ikunu sottomessi lill-
Kummissjoni, biex tkun tista' toħroġ 
opinjoni fuq l-abbozzi tal-permessi fi 
żmien sitt xhur mis-sottomissjoni 
tagħhom. L-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom iqisu din l-opinjoni meta 
jieħdu deċiżjoni dwar il-permess u 
għandhom jiġġustifikaw kull tbegħid mill-
opinjoni tal-Kummissjoni. Ir-reviżjoni fil-
livell tal-Komunità għandha tgħin biex tiġi 
żgurata l-konsistenza fl-implimentazzjoni 
tar-rekwiżiti tad-Direttiva madwar il-
Komunità u wkoll ittejjeb il-fiduċja 
pubblika fis-CCS, speċjalment fil-fażi 
bikrija ta’ l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

(18) L-abbozzi tal-permessi għall-ħżin 
għandhom jingħataw mill-awtorità 
kompetenti ta' kull Stat Membru.  Il-
Kummissjoni għandu jkollha massimu ta' 
xahar wara li l-awtorità kompetenti tkun 
tat il-permess biex tirreġistra xi 
oġġezzjoni, u f'dak il-każ il-permess ikun 
sospiż sakemm joħorġu r-riżultati tad-
diskussjonijiet.  L-iskrutinju fil-livell tal-
Komunità għandu jgħin biex tiġi żgurata l-
konsistenza fl-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti tad-Direttiva madwar il-
Komunità u wkoll ittejjeb il-fiduċja 
pubblika fis-CCS, speċjalment fil-fażi 
bikrija ta’ l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li d-dewmien fil-proċedura għandu jkun mill-inqas, in-nuqqas min-naħa ta' xi Stat 
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Membru li jiżgura li l-permessi jaħsbu għall-ħżin sikur tas-CO2  jista' jhedded il-fiduċja tal-
pubbliku fil-ġbir u s-sekwestru tal-karbonju (CCS) fl-Ewropa kollha.  Għalhekk huwa xieraq 
li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tagħmel kontroll finali. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
tirtira l-permess għall-ħżin inter alia jekk 
tkun ġiet notifikata b’irregolaritajiet 
sinifikanti jew tnixxijiet, jekk ir-rapporti 
sottomessi mill-operaturi jew l-
ispezzjonijiet imwettqa juru nuqqas ta’ 
konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess 
jew jekk issir konxja b’xi nuqqas ieħor 
mill-operatur milli jissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-permess. Wara l-irtirar 
ta’ permess, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess ġdid jew tagħlaq is-sit 
tal-ħżin. Sadanittant, l-awtorità kompetenti 
għandha tieħu r-responsabbiltà għas-sit tal-
ħżin inkluż l-obbligazzjonijiet legali kollha 
li jirriżultaw. Safejn huwa possibbli, l-
ispejjeż magħmula għandhom jiġu rkuprati 
mingħand l-operatur preċedenti.

(19) L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
tirtira l-permess għall-ħżin inter alia jekk 
tkun ġiet notifikata b’irregolaritajiet jew 
tnixxijiet li jista' jkollhom impatt negattiv 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent, 
jekk ir-rapporti sottomessi mill-operaturi 
jew l-ispezzjonijiet imwettqa juru nuqqas 
ta’ konformità mal-kundizzjonijiet tal-
permess jew jekk issir konxja b’xi nuqqas 
ieħor mill-operatur milli jissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-permess. Wara l-irtirar 
ta’ permess, l-awtorità kompetenti għandha 
jew toħroġ permess ġdid jew tagħlaq is-sit 
tal-ħżin. Sadanittant, l-awtorità kompetenti 
għandha tieħu r-responsabbiltà għas-sit tal-
ħżin inkluż l-obbligazzjonijiet legali kollha 
li jirriżultaw. Safejn huwa possibbli, l-
ispejjeż magħmula għandhom jiġu rkuprati 
mingħand l-operatur preċedenti.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "sinifikanti" tagħti lok għal inċertezza.  

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, (27) Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, 
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il-monitoraġġ għandu jitħalla jieqaf, iżda 
għandu jiġi attivat mill-ġdid jekk instabu 
tnixxigħat jew irregolaritajiet sinifikanti. 
Ma għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
ispejjeż imġarrba mill-awtorità kompetenti 
mill-operatur ta’ qabal wara li r-
responsabbiltà tkun ġiet ittrasferita. 

il-monitoraġġ għandu jitħalla jieqaf, iżda 
għandu jiġi attivat mill-ġdid jekk jinstabu 
tnixxijiet jew irregolaritajiet sinifikanti. Ma 
għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ l-
ispejjeż imġarrba mill-awtorità kompetenti 
mill-operatur ta’ qabel wara li r-
responsabbiltà tkun ġiet ittrasferita 
sakemm ma jkunx ingħata tagħrif mhux 
eżatt biex jiġġustifika t-trasferiment tar-
responsabbiltà.

Or.  en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Għandha ssir dispożizzjoni finanzjarja 
sabiex tiżdied il-fiduċja li l-
obbligazzjonijiet ta’ l-għeluq u ta’ wara l-
għeluq, l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw 
mill-inklużjoni taħt id-Direttiva 
2003/87/KE, u l-obbligazzjonijiet taħt din 
id-Direttiva li jittieħdu miżuri korrettivi 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet, ikunu jistgħu jiġu ssodisfati. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet finanzjarji, f’forma ta’ 
garanzija finanzjarja jew kwalunkwe mezz 
ekwivalenti ieħor, isiru mill-applikant 
qabel is-sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni 
għall-permess.

(28) Għandha ssir dispożizzjoni finanzjarja 
sabiex tiżdied il-fiduċja li l-
obbligazzjonijiet ta’ l-għeluq u ta’ wara l-
għeluq, l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw 
mill-inklużjoni taħt id-Direttiva 
2003/87/KE, u l-obbligazzjonijiet taħt din 
id-Direttiva li jittieħdu miżuri korrettivi 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet, ikunu jistgħu jiġu ssodisfati. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet finanzjarji, f’forma ta’ 
garanzija finanzjarja jew kwalunkwe mezz 
ekwivalenti ieħor, isiru mill-applikant 
qabel il-bidu tal-proċess ta' l-injezzjoni 
tas-CO2. 

Or.  en

Ġustifikazzjoni
i) Ħassar il-kelma mhix meħtieġa;

ii) Jekk il-pożizzjoni finanzjarja ta' l-operatur tkun aċċettata, m'hu meħtieġ l-ebda rekwiżit 
ieħor li juri li jrid ikun hemm garanzija finanzjarja qabel jibda x-xogħol attwali.
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-aċċess għan-netwerks tat-trasport 
tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jista’ jsir 
kundizzjoni għad-dħul fi jew għat-tħaddim 
kompetittiv ġewwa s-suq intern ta’ l-
elettriku u tas-sħana, skond il-prezzijiet 
relattivi tal-karbonju u s-CCS. Huwa 
għalhekk xieraq li jsiru arranġamenti għall-
utenti potenzjali biex jiksbu dan it-tip ta’ 
aċċess. Dan għandu jsir b’mod li għandu 
jiġi ddeterminat minn kull Stat Membru, 
b’applikazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ aċċess 
ġust u miftuħ u billi jitqiesu inter alia l-
kapaċità tat-trasport u tal-ħżin li hija 
disponibbli jew li tista’ raġonevolment 
tkun disponibbli kif ukoll il-proporzjon ta’ 
l-obbligazzjonijiet tagħha ta’ tnaqqis tas-
CO2 skond strumenti legali internazzjonali 
u leġiżlazzjoni tal-Komunità intenzjonata li 
tikseb il-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2. 
L-Istati Membri għandhom ukoll 
jistabbilixxu mekkaniżmi tar-riżoluzzjoni 
tat-tilwim li jippermettu riżoluzzjoni 
rapida ta’ tilwim dwar l-aċċess għan-
netwerks tat-trasport u s-siti tal-ħżin tas-
CO2.

(29) L-aċċess għan-netwerks tat-trasport 
tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jista’ jsir 
kundizzjoni għad-dħul fi jew għat-tħaddim 
kompetittiv ġewwa s-suq intern ta’ l-
elettriku u tas-sħana, skond il-prezzijiet 
relattivi tal-karbonju u s-CCS. Huwa 
għalhekk xieraq li jsiru arranġamenti għall-
utenti potenzjali biex jiksbu dan it-tip ta’ 
aċċess. Dan għandu jsir b’mod li għandu 
jiġi ddeterminat minn kull Stat Membru, 
b’applikazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ aċċess 
ġust u miftuħ u billi jitqiesu inter alia l-
kapaċità tat-trasport u tal-ħżin li hija 
disponibbli jew li tista’ raġonevolment 
tkun disponibbli kif ukoll il-proporzjon ta’ 
l-obbligazzjonijiet tagħha ta’ tnaqqis tas-
CO2 skond strumenti legali internazzjonali 
u leġiżlazzjoni tal-Komunità intenzjonata li 
tikseb il-ġbir u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun stabbilit mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim li jkun kapaċi jimmedja fi 
kwistjonijiet oħra barra l-aċċess għan-netwerks tat-trasport u s-siti tal-ħżin.  Ara l-Premessa 
30(a) l-ġdida aktar 'l isfel.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi għas-soluzzjoni 
tat-tilwim u awtorità indipendenti biex 
jinstabu bla dewmien soluzzjonijiet għat-
tilwim dwar l-aċċess għan-netwerks tat-
trasport u s-siti tal-ħżin tas-CO2 u biex 
jipprovdu medjazzjoni bejn l-awtorità 
kompetenti u d-detenturi tal-permessi ta' 
l-esplorazzjoni jew tal-ħżin fil-każ ta' 
differenzi li jistgħu joħorġu minn tilwim 
legali li jdum għaddej.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu għat-tilwim propost mill-Kummissjoni għan-netwerks tat-trasport għandu jkun 
disponibbli wkoll rigward kwistjonijiet oħra.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi u żżomm reġistru tas-siti tal-
ħżin magħluqa kollha u tal-kumplessi tal-
ħżin tal-madwar, inklużi mapep li juru 
safejn dawn iwasslu li għandhom jitqiesu 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-
proċeduri ta’ ppjanar u ta’ approvazzjoni 
rilevanti. Ir-reġistru għandu jiġi rrappurtat 
lill-Kummissjoni wkoll.

(31) L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi u żżomm reġistru tas-siti tal-
ħżin miftuħa u magħluqa kollha u tal-
kumplessi tal-ħżin ta' madwarhom, inklużi 
mapep li juru safejn dawn iwasslu u li 
għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti fil-proċeduri ta’ 
ppjanar u ta’ approvazzjoni rilevanti. Ir-
reġistru għandu jiġi rrappurtat lill-
Kummissjoni wkoll.

Or.  en
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Ġustifikazzjoni

It-tħaddim tas-sit tal-ħżin jista' jdum għaddej għal żmien twil. Ir-reġistri li jintużaw bħala 
sorsi ta' referenza għal bosta skopijiet oħra għandhom ikunu komprensivi u jinkludu kemm is-
siti tal-ħżin miftuħa kif ukoll dawk magħluqa.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għall-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-
karbonju (minn hawn 'il quddiem "CO2"). 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
għall-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-
karbonju (minn hawn 'il quddiem "CO2") 
bħala kontribut għall-ġlieda kontra l-
bidla fil-klima.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun magħruf ċar u tond li m'hemmx ħlief raġuni waħda għall-ħżin tas-CO2 taħt l-art 
u din hi biex ikun evitat li jaħrab fl-atmosfera fejn ikun jista' jżid mal-problema tat-tisħin 
dinji. 

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa l-ġbir 
permanenti tas-CO2 b’mod li jipprevjeni 
jew inaqqas kemm jista’ jkun l-effetti 
negattivi fuq l-ambjent u kwalunkwe 
riskju li jirriżulta għas-saħħa tal-bniedem.

2. L-iskop tal-ħżin ġeoloġiku huwa li 
jipprovdi alternattiva għall-ħarba tas-CO2
fl-atmosfera billi jinżamm għal dejjem u 
b'mod sikur taħt l-art b'mod li jipprevjeni 
impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem 
jew l-ambjent.

Or.  en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tista' titqies li tkun aċċettabbli biss jekk tipprovdi għat-trażżin tas-CO2 b'mod li 
jkun permanenti u sikur, u li m'għandux ikollu impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew 
l-ambjent.  

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jsir għar-
riċerka, għall-iżvilupp jew għall-ittestjar ta’ 
prodotti jew proċessi ġodda. 

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 li jsir għar-
riċerka, għall-iżvilupp jew għall-ittestjar ta’ 
prodotti jew proċessi ġodda. Għandha, 
madankollu, tapplika għall-proġetti 
dimostrattivi bi ħżin totali intenzjonat ta’ 
100 kilotunnellata jew aktar.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li wieħed jieħu l-esperjenza kif jikkontrolla d-dispożizzjoni tas-CCS billi jsiru 
regoli għall-proġetti dimostrattivi proposti mill-Kunsill Ewropew. (Proposta wkoll fil-
Premessa 14).

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ħżin tas-CO2 f’formazzjonijiet 
ġeoloġiċi li jestendu lil hinn miż-żona 
msemmija f’paragrafu 1 m’għandhiex tkun 
permessa. 

3. Il-ħżin tas-CO2 f'kumplessi ta' ħżin li 
jestendu lil hinn miż-żona msemmija 
f’paragrafu 1 għandu jkun permess biss 
skond l-Artikolu 11a u b'mod li jkun 
konsistenti mal-ftehimiet internazzjonali.

Or.  en
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Ġustifikazzjoni

Formazzjoni ġeoloġika tista' tkun kbira ħafna fid-daqs u testendi 'l barra mil-limiti ta' l-UE. 
Il-proċeduri stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom jikkonċernaw biss dawk il-partijiet 
speċifiċi tagħha li jirreferu għall-kumplessi tal-ħżin.

Din l-emenda għandha tittieħed flimkien ma' l-Artiklu 11a ġdid li qiegħed jiġi propost. Id-
Direttiva m'għandhiex taqta' barra l-esportazzjoni tas-CO2 għal skopijiet ta' ħżin sakemm 
ikunu ssodisfati kundizzjonijiet stretti u sakemm ma jsirx ħżin taħt il-baħar b'kontravenzjoni 
tal-Konvenzjoni ta' Londra.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) 'sit tal-ħżin' tfisser formazzjoni 
ġeoloġika speċifika użata għall-ħżin 
ġeoloġiku tas- CO2;

(3) 'sit tal-ħżin' tfisser zona definita 
f'formazzjoni ġeoloġika użata għall-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2; "sit tal-ħżin" wieħed 
jista' jkun fih zoni f'formazzjonijiet 
ġeoloġiċi separati f'livelli differenti.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Sit ta' ħżin jista' jkun f'parti waħda biss ta' formazzjoni ġeoloġika li tkun ħafna akbar, u jista' 
jkun fih formazzjonijiet ġeoloġiċi f'livelli differenti.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) 'tnixxija' tfisser kwalunkwe rilaxx ta’ 
CO2 mill-kumpless tal-ħżin;

(5) 'tnixxija' tfisser kwalunkwe rilaxx ta’ 
CO2 li jista' jitkejjel mill-kumpless tal-ħżin 
sal-wiċċ ta' l-art, l-atmosfera jew l-
idrosfera, ikkonfermat, jekk ikun meħtieġ, 
b'sistemi ta' monitoraġġ li jkollhom l-
aħjar teknoloġija disponibbli;
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Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġġib id-definizzjoni ta' "tnixxija" li tkun iktar konsistenti mal-linji ta' gwida ta' l-
IPCC għall-aħjar prattika u tipprova tevita l-potenzjal għal xi tilwim dwar is-sors jew il-
kwantità ta' CO2 li tkun ħarbet.  "L-idrosfera" tinkludi l-oċeani, l-għadajjar u l-ilmijiet kollha 
ta' wiċċ id-dinja.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) 'permess għall-esplorazzjoni' tfisser 
deċiżjoni bil-miktub u motivata li 
tawtorizza l-esplorazzjoni maħruġa mill-
awtorità kompetenti skond ir-rekwiżiti ta’ 
din id-Direttiva;

(8) 'permess għall-esplorazzjoni' tfisser 
deċiżjoni bil-miktub u motivata li 
tawtorizza l-esplorazzjoni u li tispeċifika l-
kundizzjonijiet li fihom tista' ssir, 
maħruġa mill-awtorità kompetenti skond 
ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva;

Or.  en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'il-permess għall-ħżin' tfisser deċiżjoni 
bil-miktub u motivata li tawtorizza l-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2 f’sit tal-ħżin, maħruġ 
mill-awtorità kompetenti skond ir-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva;

(10) 'il-permess għall-ħżin' tfisser deċiżjoni 
bil-miktub u motivata li tawtorizza l-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2 f’sit tal-ħżin u li 
tispeċifika l-kundizzjonijiet li fihom jista' 
jsir ħżin bħal dan, maħruġ mill-awtorità 
kompetenti skond ir-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva;

Or.  en
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) 'bidla sostanzjali' tfisser bidla li jista’ 
jkollha effetti sinifikanti fuq l-ambjent;

(11) 'bidla sostanzjali' tfisser bidla li tista’ 
tirriżulta f'riskju akbar ta' tnixxija;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-għan ewlieni għandu jkun li jkunu evitati t-tnixxija u r-riskji li din jista' jkollha fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) 'nixxiegħa tas-CO2' tfisser fluss ta’ 
sustanzi li jirriżulta mill-proċessi tal-ġbir 
tad-dijossidu tal-karbonju;

(12) 'nixxiegħa tas-CO2' tfisser fluss ta’ 
sustanzi li ma jkollux anqas minn 90% ta' 
dijossidu tal-karbonju li jirriżulta mill-
proċessi tal-ġbir, u li miegħu ma jista' 
jiżdied l-ebda fdal jew materja oħra għall-
iskop ta' rimi;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Din hija definizzjoni speċifika li tikkomplementa lil dik proposta għall-Artikolu 12 biex 
tissostitwixxi t-terminu vag "kważi kompletament" b'definizzjoni li tkun aktar ċara.  Tista' 
tintalab ċifra oħra li tkun ogħla minn 90% jekk ikollhom jitqiesu biss il-proċessi ta' ġbir ta' 
wara l-kombustjoni, imma dan x'aktarx li jeskludi l-iżvilupp tat-teknoloġija ġdida u 
promettenti ta' l-ossikombustjoni.  Madankollu, billi l-bilanċ f'dan il-każ ikun magħmul minn 
gassijiet inerti bħall-argon, in-nitroġenu u l-ossiġenu, dan m'għandux joħloq tħassib.  
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) 'irregolarità sinifikanti' tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin jew fil-
kundizzjoni tas-sit innifsu, li timplika r-
riskju ta’ tnixxija;

(16) 'irregolarità sinifikanti' tfisser 
kwalunkwe irregolarità fl-operazzjonijiet 
ta’ l-injezzjoni jew tal-ħżin, jew fir-
rendiment tal-kumpless tal-ħżin, li jżid 
b'mod materjali r-riskju ta’ tnixxija;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "irregolarità sinifikanti" għandha tkun marbuta b'mod speċifiku għall-
possibilità li tkun ġrat xi ħaġa taħt wiċċ l-art li turi l-bżonn reali ta' miżuri korrettivi li 
għandhom jittieħdu biex ikun evitat ir-riskju tal-possibilità ta' tnixxija fil-ġejjieni.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) 'miżuri korrettivi' tfisser kwalunkwe 
miżuri meħuda biex jiġu korretti 
irregolaritajiet sinifikanti jew biex 
jingħalqu tnixxijiet sabiex jiġi mwaqqaf
jew imminimizzat ir-rilaxx tas-CO2 mill-
kumpless tal-ħżin;

(17) 'miżuri korrettivi' tfisser kwalunkwe 
miżura meħuda biex jiġu korretti 
irregolaritajiet sinifikanti sabiex tiġi evitata
jew imwaqqfa t-tnixxija;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ definizzjoni aktar ċara ta' x'inhuma miżuri korrettivi jekk jinstabu irregolaritajiet 
sinifikanti.  It-tnixxija ta' CO2 li jista' jkollha impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent m'hijiex aċċettabbli.
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Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għandu jkun iktar definit minn dak propost mill-Kummissjoni.  M'huwa aċċettabbli 
bl-ebda mod li jingħata xi permess għall-ħżin kummerċjali jekk tkun antiċipata xi tnixxija 
(definizzjoni skond l-Oxford English Dictionary - "meqjus li hu probabbli") li tista' tkun ta' 
ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. 

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-annessi jipprovdu l-qafas bażiku meħtieġ għall-evalwazzjoni ta' sit ta' ħżin potenzjali imma 
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l-proċess ta' implimentazzjoni għandu jittejjeb, u jaf ikun hemm aktar fiduċja mill-pubbliku 
jekk jiddaħħal ir-rekwiżit li għandha tkun segwita l-aħjar prattika u li jsiru linji ta' gwida biex 
ikunu ta' għajnuna għall-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Il-proċeduri għandhom iqisu l-fatt li d-
detenturi tal-permessi ta' l-esplorazzjoni 
se jkollhom il-pussess tad-data miksuba 
waqt l-esplorazzjoni u jkollhom il-prijorità 
jekk japplikaw għal permess tal-ħżin 
qabel jagħlaq il-permess ta' l-
esplorazzjoni. L-Istati Membri jistgħu 
jdaħħlu rekwiżiti għall-bejgħ sussegwenti 
jew għat-trasferiment tad-data miksuba 
fil-perjodu tal-validità tal-permess ta' l-
esplorazzjoni sabiex tkun iffaċilitata kull 
kompetizzjoni sussegwenti għall-permess 
tal-ħżin, jekk id-detentur tal-permess ta' l-
esplorazzjoni ma jkunx jixtieq japplika 
għall-permess tal-ħżin jew jekk ma jkunx 
jissodisfa xi kundizzjonijiet oħra.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Għandu jinstab tarf tal-potenzjal ta' xi kontradizzjoni fil-proċeduri proposti mill-
Kummissjoni.  Filwaqt li l-proċess biex jingħataw il-permessi kemm għall-esplorazzjoni kif 
ukoll għall-ħżin sussegwenti m'għandux ikun diskriminatorju, mhux se jkun hemm inċentiv 
biex l-esplorazzjoni ssir fuq bażi kummerċjali, sakemm ma jkunx il-każ li dawk li jagħmluha 
ma jkunux jistgħu jidħlu wkoll għall-ħżin tas-CO2 jew jingħatalhom kumpens għall-
investiment tagħhom. Il-proċedura għall-għoti tal-permessi ta' l-esplorazzjoni għandha 
għalhekk tqis il-fatt li din hija marbuta b'mod dirett mal-proċedura għall-għoti sussegwenti 
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tal-permessi tal-ħżin.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-permessi għall-esplorazzjoni
għandhom jingħataw għal żona u volum 
limitat. Il-perjodu tal-permess m'għandux 
ikun aktar minn dak meħtieġ biex issir l-
esplorazzjoni tas-sit potenzjali li għalih 
ikun ingħata l-permess.  L-Istati Membri 
jistgħu jtawlu l-permess jekk l-
esplorazzjoni tkun qiegħda ssir skond ir-
rekwiżiti tal-permess.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

F'bosta każijiet, il-perjodu ta' żmien propost mill-Kummissjoni se jkun qasir wisq.  Wieħed 
jista' jassumi li dawk l-Istati Membri li joħorġu l-permessi għall-esplorazzjoni jkollhom 
interess ġenwin biex jiffaċilitaw il-ħżin sikur tas-CO2.  Għalhekk għandhom jitħallew jagħmlu 
r-rekwiżiti tagħhom għaż-żmien tal-permessi għall-esplorazzjoni bla ma jkollhom il-biża' ta' 
dewmien żejjed.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Id-detentur ta’ permess għall-
esplorazzjoni għandu jkollu l-uniku dritt li 
jesplora l-kumpless ta’ ħżin tas-CO2 
potenzjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ebda użu konfliġġenti tal-
kumpless ma jiġi permess matul il-perjodu 
ta’ validità tal-permess u li l-interessi u d-
drittijiet tal-proprjetà ta' partijiet terzi li 
diġà jkollhom liċenzji għall-produzzjoni 
ta' idrokarburi, faħam jew minerali oħra 
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jkunu rispettati u ppriservati meta 
jingħataw il-permessi għall-esplorazzjoni 
ta' siti ta' ħżin tas-CO2.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza d-drittijiet ta' intrapriżi oħra li joperaw fl-istess zona ġeografika.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-permess għall-esplorazzjoni 
m'għandux jibqa' validu sa mid-data ta' 
meta jagħlaq sakemm qabel din id-data d-
detentur tiegħu ma japplikax għal 
permess għall-ħżin fl-istess zona skond l-
Artikolu 6.
Id-detentur tal-permess għall-
esplorazzjoni għandu jkollu d-dritt uniku 
li japplika għal permess għall-ħżin skond 
l-Artikoli 6 u 7 sad-data ta' meta jagħlaq 
il-permess.  

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Għandu jinstab tarf tal-potenzjal ta' xi kontradizzjoni fil-proċeduri proposti mill-
Kummissjoni.  Filwaqt li l-proċess biex joħorġu l-permessi kemm għall-esplorazzjoni kif ukoll 
għall-ħżin sussegwenti idealment m'għandux ikun diskriminatorju, mhux se jkun hemm 
inċentiv biex l-esplorazzjoni ssir fuq bażi kummerċjali, sakemm ma jkunx il-każ li dawk li 
jagħmluha ma jkunux jistgħu jidħlu wkoll għall-ħżin tas-CO2 jew jingħatalhom kumpens 
għall-investiment tagħhom.  Wieħed għandu jassumi wkoll li d-detenturi tal-permessi għall-
esplorazzjoni jżommu d-drittijiet intellettwali u kummerċjali għad-data li jiġbru, u li jkun 
impossibbli li ħaddieħor iħaddem sit tal-ħżin jekk ma jixtrix id-drittijiet għal dik id-data.  
Għalhekk, id-detenturi ta' permess għall-esplorazzjoni għandha tingħatalhom preferenza 
meta tibda l-proċedura għall-għoti tal-permess għall-ħżin.
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Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ebda sit tal-ħżin ma jiġi mħaddem 
mingħajr permess għall-ħżin.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ebda sit tal-ħżin ma jiġi mħaddem 
mingħajr permess għall-ħżin, li għandu 
jkun hemm operatur wieħed biss għal kull 
sit ta' ħżin, u li ma jitħalla li jsir l-ebda 
użu konfliġġenti tal-kumpless tal-ħżin 
waqt il-perjodu ta' validità tal-permess.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li kollox ikun ċar għal dawk li huma responsabilitajiet, għandu jkun hemm 
operatur wieħed għal kull sit ta' ħżin; għandha ssir enfasi dwar dan biex ikunu evitati kunflitti 
li jista' jkun hemm ma' detenturi tad-drittijiet taż-żejt fil-każ ta' ħżin offshore.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Bla ħsara għall-Artikolu 5(4a), l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu proċeduri 
għall-għoti tal-permessi għall-ħżin li jfittxu 
li jiżguraw li jkunu miftuħa għall-entitajiet
kollha li jkollhom il-kapaċitajiet meħtieġa 
u li l-permessi jingħataw fuq il-bażi ta’ 
kriterji objettivi ppubblikati u mhux 
diskriminatorji.  

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti l-potenzjal ta' xi kontradizzjoni fil-proċeduri fil-proposti magħmula mill-Kummissjoni.  
Filwaqt li l-proċess għall-għoti tal-kuntratti idealment m'għandux ikun diskriminatorju, dan 
ineħħi l-inċentiv biex issir ħidma ta' esplorazzjoni.  Din l-emenda għandha għalhekk tittieħed 
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flimkien ma' dik proposta fl-Artikolu 5(2).  

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-isem u l-indirizz ta’ l-applikant u, 
jekk ikun differenti, ta’ l-operatur 
potenzjali;

(1) l-isem u l-indirizz ta’ l-operatur 
potenzjali;

Or.  en

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) prova tal-kompetenza teknika ta’ l-
applikant jew ta’ l-operatur potenzjali;

(2) prova tal-kompetenza teknika ta’ l-
operatur potenzjali;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tkun stabbilita l-kompetenza teknika ta' l-organizzazzjoni li tkun 
responsabbli b'mod dirett għall-operat.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) il-kwantità totali tas-CO2 li għandha 
tiġi injettata u maħżuna kif ukoll is-sorsi 
prospettivi, il-kompożizzjoni tan-nixxigħat
tas-CO2, ir-rati ta’ l-injezzjoni u l-
pressjoni, is-sit tal-facilitajiet ta' l-
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injezzjoni u l-metodi ta' trasport;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tagħrif essenzjali huwa meħtieġ sabiex issir evalwazzjoni xierqa.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) prova tal-garanzija finanzjarja jew 
mezz ieħor ekwivalenti kif meħtieġ taħt l-
Artikolu 19.

(9) prova tas-sitwazzjoni finanzjarja ta' l-
applikant u tal-kapaċità tiegħu li 
jistabbilixxi l-garanzija jew mezz ieħor 
ekwivalenti kif meħtieġ taħt l-Artikolu 19 
qabel il-bidu tal-proċess ta' l-injezzjoni 
tas-CO2;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Għall-iskop tad-Direttiva, prova tal-pożizzjoni finanzjarja ta' l-intrapriża, jew tal-kumpanija 
prinċipali, għandha tkun biżżejjed għal meta ssir l-applikazzjoni.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) pjan propost dwar l-informazzjoni u 
l-konsultazzjoni pubblika skond id-
Direttiva 2003/4/KE li jipprova jiżgura li 
l-akbar ammont ta' tagħrif tekniku u dak 
dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet isir 
disponibbli għall-pubbliku meta ssir l-
applikazzjoni għall-ewwel darba u meta 
jsiru xi reviżjonijiet, u li l-pubbliku jkollu 
opportunità formali li jibgħat il-kummenti 
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tiegħu lill-awtorità kompetenti;

Or.  en

Ġustifikazzjoni
Dan ikompli jsaħħaħ ir-rekwiżiti legali eżistenti rigward l-għoti ta' tagħrif dwar l-ambjent.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ġestjoni tas-sit tal-ħżin għandha tkun 
f’idejn intrapriża li tkun soda 
finanzjarjament u li jkollha kompetenza 
teknika bil-provi;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkunu stabbiliti linji ta' responsabilità ċari u li jistgħu jkunu infurzati 
legalment. Skond id-definizzjoni tagħha, intrapriża li tkun kompetenti teknikament għandha 
taħtar nies adattati li jimmaniġġjaw is-sit ġurnata b'ġurnata.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-każ li aktar minn operatur wieħed 
ikunu qegħdin jinjettaw fl-istess sistema 
konnessa b'mod idrostatiku, l-
interazzjonijiet potenzjali tal-pressjoni 
ikunu tali li ż-żewġ siti fl-istess ħin ikunu 
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva;

Or.  en
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Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tieħu ħsieb li ma toħroġx permessi lil żewġ operaturi li 
jistgħu jużaw kumpless ta' ħżin li jkun konness b'mod idrostatiku, l-aktar minħabba li jekk 
ikun hemm operazzjonijiet ta' injezzjoni paralleli, ikun diffiċli li wieħed jaċċerta ruħu dwar kif 
ikunu allokati r-responsabilitajiet.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) jew ma tkun saret l-ebda 
komunikazzjoni dwar l-oġġezzjonijiet 
min-naħa tal-Kummissjoni skond l-
Artikolu 10, punt (f), jew ikun intlaħaq 
ftehim bejn l-awtorità kompetenti u l-
Kummissjoni li jkun sar pubbliku, skond 
l-istess dispożizzjoni;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

It-test issuġġerietu l-Kummissjoni biex jissostitwixxi l-Artikolu 8(2) u 8(3) u jġib id-
dispożizzjonijiet konformi mat-test ġdid propost ta' l-Artikolu 10.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) l-awtorità kompetenti tkun tat 
spjegazzjoni u, jekk ikun il-każ, 
ġustifikazzjoni lill-membri kollha tal-
pubbliku li jkunu għamlu kummenti 
speċifiċi u individwali rigward l-
applikazzjoni u li jkunu taw isimhom u d-
dettalji għall-kuntatt.

Or.  en
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Ġustifikazzjoni

Dan biex ikun żgurat li l-awtorità kompetenti għandha tqis sewwa l-kummenti, is-
suġġerimenti u l-preokkupazzjonijiet speċifiċi kkomunikati minn membri tal-pubbliku fil-
kapaċità individwali tagħhom u mhux sempliċement bħala firmatarji ta' petizzjoni jew ta' 
lobby elettroniku organizzat.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-approvazzjoni tal-permessi għall-ħżin

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

L-Istati Membri għandhom idaħħlu l-
proċedura li ġejja:

(a) L-applikanti għall-permessi tal-ħżin 
għandhom jgħaddu lill-awtorità 
kompetenti żewġ kopji tad-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa.
(b) L-awtorità kompetenti għandha, meta 
tirċievi d-dokumentazzjoni mingħand l-
applikant, tgħaddi lill-Kummissjoni d-
dettalji ta' kull applikazzjoni għal permess 
u l-materjal l-ieħor kollu li għandu jitqies 
mill-awtorità kompetenti meta tiġi biex 
tieħu deċiżjoni dwar l-għoti tal-permess 
għall-ħżin.
(c) Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 
ma' l-awtorità kompetenti li tkun irċeviet 
id-dokumentazzjoni meħtieġa malli din 
tasal.
(d) L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni jekk tkunx 
awtorizzat il-ħruġ tal-permess għall-ħżin 
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u meta.
(e) Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 
minnufih li tkun irċeviet in-notifika ta' 
awtorizzazzjoni malli din tasal.
(f) Il-Kummissjoni tista', fi żmien xahar 
tal-kalendarju minn meta tkun irċeviet in-
notifika li jkun ġie awtorizzat permess ta' 
ħżin, tgħarraf lill-awtorità kompetenti li 
għandha oġġezzjonijiet li jkunu bbażati 
fuq ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.  
Oġġezzjonijiet bħal dawn jissospendu l-
permess sakemm jintlaħaq ftehim li jsir 
pubbliku bejn l-awtorità kompetenti u l-
Kummissjoni.
(g) Il-permess għall-ħżin jitqies li jkun ġie 
approvat jekk il-Kummissjoni ma tirċievi 
l-ebda oġġezzjoni fiż-żmien speċifikat.

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

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li għandu jkollha sitt xhur żmien li matulhom tkun tista' 
tgħarraf lill-awtorità kompetenti bid-deċiżjoni tagħha.  Dan huwa ħmar il-lejl burokratiku u 
m'huwa aċċettabbli bl-ebda mod. 
Ir-rapporteur iqis li l-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt għall-kontroll finali billi jekk is-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent ma jkunux imħarsa kif jixraq imqar fi Stat Membru wieħed, 
dan jista' jhedded il-fiduċja tal-pubbliku fis-CCS fl-Ewropa kollha. 
Il-proċedura proposta f'din l-emenda tippermetti lill-Kummissjoni li taħdem b'mod parallel 
ma' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri. 
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Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ebda bidla sostanzjali ma tiġi implimentata 
mingħajr permess għall-ħżin ġdid maħruġ 
f’konformità ma’ din id-Direttiva. Il-
permessi tal-ħżin jistgħu jkunu emendati 
biex jippermettu tibdiliet ta' natura minuri 
skond il-linji ta' gwida li għandhom 
jitħejjew mill-Kummissjoni.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-emendi għandhom l-għan li jagħtu aktar ċertezza legali.  Wieħed jinnota li l-Artikolu 
16 jipprevedi li l-awtorità kompetenti tkun tista' tesiġi li tittieħed azzjoni biex tkun evitata t-
tnixxija, jew biex tieħu azzjoni hija stess.

Jista' jitqies ukoll tagħrif minn xi informatur intern jew minn xi sors ieħor (3a). 

L-awtorità kompetenti m'għandhiex tistenna li jfallu n-negozjati biex tesiġi li l-operatur 
iħallas qabel jibda juża l-fondi disponibbli.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tirreviżjona u fejn meħtieġ taġġorna jew 
tirtira l-permess għall-ħżin, jew tesiġi lid-
detentur tal-permess li jieħu miżuri 
korrettivi:

Or.  en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 11, paragrafu 2.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jekk tkun ġiet innotifikata jew issir taf 
b’irregolaritajiet sinifikanti jew bi tnixxijiet 
li jista' jkollhom impatt negattiv fuq is-
saħħa tal-bniedem jew l-ambjent skond l-
Artikolu 16(1);

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 11, paragrafu 2.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Wara li awtorità kompetenti tkun ħadet 
azzjoni biex tirrevedi, taġġorna jew tirtira 
permess tal-ħżin skond il-paragrafu 3, l-
awtorità kompetenti għandha jew toħroġ 
permess għall-ħżin ġdid jew tagħlaq is-sit 
tal-ħżin skond il-punt (c) ta’ l-
Artikolu 17(1).  F'dan l-aħħar każ, 
sakemm ma jinħariġx permess għall-ħżin 
ġdid, l-awtorità kompetenti għandha tieħu 
r-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha.   
Sakemm ikun possibbli, l-awtorità 
kompetenti għandha tirkupra l-ispejjeż li 
jkun għamel l-operatur preċedenti, fosthom 
bil-ġbid mill-garanzija finanzjarja skond 
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l-Artikolu 19(2).

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 11, paragrafu 2.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
L-esportazzjoni tas-CO2  lil pajjiżi terzi 
għall-iskop ta' ħżin ġeoloġiku
1. Fejn is-CO2 jkun esportat mill-
Komunità għal pajjiż terz għall-iskop ta' 
ħżin ġeoloġiku, id-detentur tas-CO2
għandu jippreżenta applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' l-esportazzjoni lill-
awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ta' 
l-oriġini.
2. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat 
Membru ta' l-oriġini għandha tinnotifika 
għall-kunsens lill-awtorità kompetenti tal-
pajjiż tad-destinazzjoni.
3. L-awtorità kompetenti ta' l-Istat 
Membru ta' l-oriġini tista' tawtorizza l-
esportazzjoni biss jekk:
(a) ikun ingħata l-kunsens ta' l-awtorità 
kompetenti tal-pajjiż tad-destinazzjoni;
(b) ikun jista' jiġi żgurat li l-ħżin 
ġeoloġiku tas-CO2 fil-pajjiż tad-
destinazzjoni jsir b'konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva;
(c) il-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 ikun kopert 
b'sistema għall-iskambju ta' l-
emissjonijiet fil-pajjiż tad-destinazzjoni, li 
tkun marbuta ma' l-Iskema għall-
Iskambju ta' l-Emissjonijiet ta' l-UE 
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stabbilita skond id-Direttiva 2003/87/KE. 
4. L-esportazzjoni tas-CO2 m'għandhiex 
tkun awtorizzata mingħajr il-kunsens 
speċifiku tal-Kummissjoni.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva m'għandhiex teskludi l-possibilità ta' l-esportazzjoni tas-CO2 għall-iskop ta' ħżin 
ġeoloġiku f'każijiet fejn l-arranġamenti tal-ħżin ikunu jissodisfaw il-kriterji ta' sikurezza 
ekwivalenti għal dawk fl-UE.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem "kważi kompletament" m'huwiex ċar biżżejjed. Tista' tintalab ċifra oħra li tkun ogħla 
minn 90% jekk ikollhom jitqiesu biss il-proċessi ta' ġbir ta' wara l-kombustjoni, imma dan 



PE407.716v01-00 32/55 PR\726692MT.doc

MT

x'aktarx li jeskludi l-iżvilupp tat-teknoloġija l-ġdida ta' l-ossikombustjoni.  Madankollu, billi l-
bilanċ fin-nixxiegħa tas-CO2 f'dan il-każ ikun magħmul minn gassijiet inerti bħall-argon, in-
nitroġenu u l-ossiġenu, dan m'għandux joħloq tħassib.  

L-istess, il-kelma "sinifikanti" mhix aċċettabbli.  Ma tistax tkun ittollerata konċentrazzjoni ta' 
kontaminanti li tmur kontra l-istandards aċċettabbli u li tista' tkun ta' xi xorta ta' theddida.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-aktar parti importanti ta' kull pjan ta' monitoraġġ hi li tiddetermina jekk ikunx sar tibdil 
sinifikanti fl-istrutturi tal-ħżin tas-CO2 (b'mod partikulari jekk ikunx hemm xi migrazzjoni li 
tista' twassal għal tnixxija) u jekk ikunx meħtieġ li tittieħed azzjoni biex tindirizzah.

Il-monitoraġġ tal-formazzjoni tas-CO2 hija essenzjali biex tkun antiċipata tnixxija potenzjali, 
u għalhekk il-kliem "fejn possibbli" għandu jitħassar.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-verifika ta' l-ammont ta' CO2
maħżun;
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Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 13, paragrafu 1, parti introduttorja.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) l-identifikar ta’ effetti ta’ ħsara għall-
ambjent ta' mad-dawra, għall-
popolazzjonijiet tal-bnedmin, jew għall-
utenti tal-bijosfera ta' mad-dawra;

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Kull impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent m'huwiex aċċettabbli, u għalhekk 
il-kelma "sinifikanti" għandha titħassar.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) l-aġġornament tal-valutazzjoni dwar 
is-sikurezza u l-integrità tas-sit tal-ħżin 
għal żmien qasir u fit-tul, inkluża l-
valutazzjoni dwar jekk is-CO2 maħżun 
huwiex se jkun kompletament miġbur 
għall-futur indefinit.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 13, paragrafu 1, parti introduttorja.
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Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq 
pjan ta’ monitoraġġ iddisinjat mill-operatur 
skond ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, 
inklużi dettalji dwar il-monitoraġġ 
f'konformità mal-linji ta' gwida stabbiliti 
skond l-Artikoli 14 u 23(2) tad-Direttiva 
2003/87/KE, sottomess lil u approvat mill-
awtorità kompetenti skond l-Artikoli 7(5) u 
9(5). Il-pjan għandu jiġi aġġornat skond ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II u f’kull każ 
kull ħames snin biex iqis it-tibdil fir-riskju 
evalwat tat-tnixxija, l-għerf xjentifiku 
ġdid, u t-titjib fl-aqwa teknoloġija 
disponibbli. Pjanijiet aġġornati għandhom 
jiġu sottomessi mill-ġdid għall-
approvazzjoni lill-awtorità kompetenti. Il-
pjan ta' monitoraġġ u kull pjan aġġornat 
ieħor għandhom ikunu disponibbli għall-
ispezzjoni pubblika.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u tar-rapportaġġ jeħtieġ li jkunu allineati ma' dawk tad-Direttiva 
dwar l-Iskema għall-Iskambju ta' l-Emissjonijiet.
Il-proċess regolatorju jeħtieġ li jkun aġġornat biex jitqiesu l-lezzjonijiet li jkunu ttieħdu bl-
esperjenza u bit-tagħrif tekniku ġdid. 

Biex tinżamm il-fiduċja għandu jkun enfasizzat li l-pjanijiet ta' monitoraġġ għandhom 
jixxandru.
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) prova taż-żamma tal-garanzija 
finanzjarja skond l-Artikoli 19 u 9(9);

(3) prova tat-twaqqif u ż-żamma ta'
garanzija finanzjarja skond l-Artikoli 19 u 
9(9);

Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprevedi li jkun hemm flessibilità fid-dispożizzjoni tal-garanzija finanzjarja, 
sabiex tkun tista' titqies il-pożizzjoni finanzjarja tal-kumpanija prinċipali. 

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun hemm xi problema, din x'akatrx li tibda tidher ftit wara l-bidu tal-proċess ta' 
injezzjoni, u għalhekk huwa xieraq li jsiru spezzjonijiet regolari.  Madankollu, hemm 
differenzi fil-ġeoloġija ta' kull sit tal-ħżin u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaraw liema 
sistema ta' spezzjonijiet fit-tul tkun adattata l-aktar fiċ-ċirkustanzi.
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Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’każ ta’ irregolaritajiet sinifikanti jew 
tnixxijiet li jista' jkollhom impatt negattiv 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent, l-
operatur jinnotifika immedjatament lill-
awtorità kompetenti u jieħu l-miżuri 
korrettivi meħtieġa.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jagħtu kjarezza legali akbar lill-operaturi tas-siti tal-ħżin billi jipprovdu rekwiżit 
għall-awtorità kompetenti biex din tiġġustifika t-talbiet tagħha, u fl-istess ħin isaħħu l-
kapaċità tagħha biex tkun tista' taġixxi fil-każ ta' xi ksur tal-kundizzjonijiet tal-permess jew ta'
xi theddida għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-ambjent.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-awtorità kompetenti tista’ f’kull ħin 
tesiġi lill-operatur biex jieħu miżuri 
korrettivi addizzjonali jew differenti minn 
dawk stabbiliti fil-pjan ta’ miżuri korrettivi 
jekk jidher ċar li l-azzjonijiet tal-pjan ta' 
miżuri korrettivi ma jkunux effettivi, jekk 
iċ-ċirkustanzi jkunu nbidlu b'mod 
sostanzjali mindu jkun ġie adottat il-pjan 
ta' miżuri korrettivi, jew jekk ikun hemm 
xi riskju ta' tnixxija li jista' jkollu impatt 
negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent.

Or.  en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 16, paragrafu 1.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk l-operatur jonqos milli jieħu l-
miżuri korrettivi meħtieġa, l-awtorità 
kompetenti għandha tieħu l-miżuri 
korrettivi meħtieġa hija nnifisha u tirkupra 
l-ispejjeż mingħand l-operatur.

4. Jekk l-operatur jonqos milli jieħu l-
miżuri korrettivi fiż-żmien meħtieġ biex 
tkun evitata tnixxija li jista' jkollha impatt 
negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq 
l-ambjent, l-awtorità kompetenti għandha 
tieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa hija 
nnifisha u tirkupra l-ispejjeż mingħand l-
operatur.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 16, paragrafu 1.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fuq talba ta’ l-operatur, wara 
awtorizzazzjoni ta’ l-awtorità kompetenti;

(b) fuq talba ta’ l-operatur, wara 
awtorizzazzjoni ta’ l-awtorità kompetenti;
jew 

Or.  en
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Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligazzjonijiet imsemmija 
f’paragrafu 2 għandhom jiġu ssodisfati fuq 
il-bażi ta’ pjan ta’ wara l-għeluq iddisinjat
mill-operatur ibbażat fuq l-aħjar prattika u 
f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness II 2. Pjan provviżorju ta’ wara l-
għeluq għandu jiġi sottomess lill- u 
approvat mill-awtorità kompetenti skond l-
Artikoli 7(7) u 9(7). Qabel l-għeluq ta’ sit 
tal-ħżin skond punti (a) jew (b) ta’ 
paragrafu 1, il-pjan provviżorju ta’ wara l-
għeluq għandu jkun:

3. L-obbligazzjonijiet imsemmija 
f’paragrafu 2 għandhom jiġu ssodisfati fuq 
il-bażi ta’ pjan ta’ wara l-għeluq imfassal
mill-operatur ibbażat fuq l-aħjar prattika u  
l-linji ta' gwida li għandhom ikunu 
żviluppati mill-Kummissjoni f’konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II 2. Pjan 
provviżorju ta’ wara l-għeluq għandu jiġi 
sottomess lil u approvat mill-awtorità 
kompetenti skond l-Artikoli 7(7) u 9(7). 
Qabel l-għeluq ta’ sit tal-ħżin skond punti 
(a) jew (b) ta’ paragrafu 1, il-pjan 
provviżorju ta’ wara l-għeluq għandu jkun:

Or.  en

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) aġġornat kif meħtieġ, b’mod partikolari 
minħabba l-aħjar prattika;

(a) aġġornat kif meħtieġ, billi jitqiesu l-
analiżi tar-riskju, l-aħjar prattika u t-titjib 
teknoloġiku, filwaqt li ma jkunux imposti 
rekwiżiti ġodda ta' natura mhix 
raġonevoli;

Or.  en
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Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha, 
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
s-CO2 maħżun se jkun miġbur 
kompletament għall-futur indefinit. Għal 
dan il-għan, l-operatur għandu jipprepara 
rapport li jiddokumenta li dan il-kriterju 
jkun intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

1. Fejn sit tal-ħżin ikun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha, 
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
s-CO2 maħżun se jkun miġbur 
kompletament għall-futur indefinit u jkunu 
ntlaħqu l-kriterji kollha li jitlob il-permess 
għall-ħżin għat-trasferiment tar-
responsabbiltà. Għal dan il-għan, l-
operatur għandu jipprepara rapport li 
jiddokumenta li dan il-kriterju jkun 
intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Tipprovdi ċertezza legali lill-operatur. Il-kriterji għandhom jinkludu wkoll ir-rekwiżit li s-CO2
jkun ikkontenut għal kollox.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Flimkien mad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni msemmija f’paragrafu 3, l-
awtorità kompetenti tista’ tikkomunika 
rekwiżiti aġġornati għall-issiġillar tas-sit 
tal-ħżin u t-tneħħija tal-faċilitajiet ta’ 
injezzjoni skond l-Artikolu 17(2) u (3) lill-
operatur. It-trasferiment tar-responsabbiltà 

4. Flimkien mad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni msemmija f’paragrafu 3, l-
awtorità kompetenti tista’ tikkomunika 
rekwiżiti aġġornati u raġonevoli għall-
issiġillar tas-sit tal-ħżin u t-tneħħija tal-
faċilitajiet ta’ injezzjoni skond l-
Artikolu 17(2) u (3) lill-operatur. It-
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għandu jseħħ wara li s-sit ikun ġie ssiġillat 
u l-faċilitajiet ta’ injezzjoni jkunu ġew 
imneħħija.

trasferiment tar-responsabbiltà għandu 
jseħħ wara li s-sit ikun ġie ssiġillat u l-
faċilitajiet ta’ injezzjoni jkunu ġew 
imneħħija.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-operatur m'għandux jieħu r-riskju għall-inċertezza li awtorità kompetenti tista' timponi 
fuqu rekwiżiti li legalment ma jkunux raġonevoli biex din tevita li taċċetta r-responsabilità fit-
tul għas-sit, u li hija fundamentali għad-Direttiva.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi. 

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
tnixxijiet jew irregolaritajiet sinifikanti 
b'riżultat tal-monitoraġġ u ta' proċeduri 
oħra li jsiru sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti 
tal-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti, 
fosthom id-Direttivi 92/43/KEE, 
2000/60/KE u 2006/118/KE, jew b'riżultat 
ta' tagħrif miksub għal xi skop ieħor, il-
monitoraġġ għandu jiġi attivat mill-ġdid kif 
meħtieġ biex jevalwa l-kobor tal-problema 
u l-effikaċja tal-miżuri korrettivi.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-kundizzjonijiet għat-trasferiment tar-responsabilità mill-operatur għall-awtorità 
kompetenti hi li m'għandux ikun hemm iċ-ċans li sseħħ xi tnixxija u għalhekk ma jkunx hemm 
il-ħtieġa ta' sistema formali ta' monitoraġġ.  Hemm bosta direttivi li jesiġu l-monitoraġġ 
għall-preżenza tas-CO2 (Ħabitats, Qafas ta' l-Ilma, l-Ilma ta' taħt l-art) li magħhom se 
jiżdiedu oħrajn li bħalissa qegħdin jiġu kkunsidrati (pereżempju l-Istrateġija tal-Baħar).
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Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
l-ispejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond paragrafi 1 sa 4.

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
l-ispejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond paragrafi 1 sa 4. Dan m'għandux 
japplika fil-każijiet fejn ikun stabbilit li, 
minħabba t-tort jew it-traskuraġni ta' l-
operatur, jew minħabba xi falsifikazzjoni 
intenzjonata jew magħmula bil-ħsieb, l-
evidenza mogħtija għall-iskopijiet tal-
paragrafu 1 tkun ibbażata fuq tagħrif 
mhux preċiż.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tħares lill-Istat Membru mill-operaturi traskurati jew qarrieqa.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel il-bidu tal-proċess ta' l-
injezzjoni tas-CO2 biex jiġi żgurat li l-
obbligazzjonijiet kollha li jirriżultaw mill-
permess maħruġ skond din id-Direttiva, 
inklużi proċeduri ta’ l-għeluq u 
dispożizzjonijiet ta’ wara l-għeluq, kif 
ukoll obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni skond id-Direttiva 2003/87/KE 
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jistgħu jintlaħqu. jistgħu jintlaħqu.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertezza ta' garanzija finanzjarja hija meħtieġa biss qabel il-bidu ta' l-injezzjoni tas-CO2.
Jekk tintalab qabel, iġġib magħha l-impożizzjoni ta' piż finanzjarju mingħajr raġuni valida.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett għal evalwazzjoni trasparenti 
bbażata fuq ir-riskji, l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw il-forom 
aċċettabbli ta' garanziji finanzjarji filwaqt 
li jqisu l-għażla ta' prodotti disponibbli 
fis-swieq internazzjonali u l-ispejjeż 
marbuta magħhom.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jinnegozjaw metodi għall-għoti ta' garanziji 
finanzjarji li mhux bilfors li jorbtu l-kapital jew li jqiegħdu l-vijabilità ekonomika tal-proġetti 
lil hinn mill-possibilità ta' kumpaniji bi swieq medji jew żghar.

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-għanijiet ta’ aċċess ġust u miftuħ, u jqies:

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod mhux diskriminatorju
ddeterminat mill-Istat Membru. L-Istat 
Membru għandu japplika l-għanijiet ta’ 
aċċess ġust u miftuħ, u jqis:
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Or.  en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza li l-intrapriżi li jipprovdu t-trasport u l-faċilitajiet ta' ħżin għandu 
jkollhom il-possibilità li jieħdu redditu xieraq fuq l-investiment tagħhom u li jimmaniġġjaw l-
impriżi fuq bażi kummerċjali, suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-permess.

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-bżonn li jiġu rrispettati l-bżonnijiet 
raġonevoli sostanzjati kif xieraq tas-sid jew 
ta’ l-operatur tas-sit tal-ħżin jew tan-
netwerk tat-trasport tas-CO2 u l-interessi 
ta’ l-utenti l-oħra kollha tal-ħżin jew tan-
netwerk jew tal-faċilitajiet rilevanti ta’ l-
ipproċessar jew tal-ġarr li jistgħu jiġu 
affetwati; u wara

(d) il-bżonn li jiġu rrispettati l-bżonnijiet 
raġonevoli sostanzjati u l-interessi 
finanzjarji ġustifikati kif xieraq tas-sid jew 
ta’ l-operatur tas-sit tal-ħżin jew tan-
netwerk tat-trasport tas-CO2, fosthom id-
dritt tagħhom li jidħlu għal ftehimiet 
kuntrattwali fit-tul dwar l-aċċess għat-
trasport u l-kapaċità għall-ħżin sakemm 
dan ma jillimitax l-aċċess għal terzi 
partijiet jekk il-kapaċità disponibbli ma 
tintużax kollha skond il-pjan ta' ħżin 
eżistenti, u l-interessi ta’ l-utenti l-oħra 
kollha tal-ħżin jew tan-netwerk jew tal-
faċilitajiet rilevanti ta’ l-ipproċessar jew 
tal-ġarr li jistgħu jiġu affettwati; u wara

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza li l-intrapriżi li jipprovdu t-trasport u l-faċilitajiet ta' ħżin għandu 
jkollhom il-possibilità li jieħdu redditu xieraq fuq l-investiment tagħhom u li jimmaniġġjaw l-
impriżi fuq bażi kummerċjali, suġġetti għall-kundizzjonijiet tal-permess.
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Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkollhom arranġamenti ta’ riżoluzzjoni tat-
tilwim stabbiliti, inkluż awtorità 
indipendenti mill-partijiet b’aċċess għall-
informazzjoni rilevanti kollha, sabiex 
tilwim relatat ma’ l-aċċess għan-netwerks 
tat-trasport tas-CO2 u għas-siti tal-ħżin jiġu 
riżolti malajr, filwaqt li jiġu meqjusa l-
kriterji msemmija fl-Artikolu 20(2) u n-
numru ta’ partijiet li jistgħu jkunu involuti 
fin-negozjar ta’ dan l-aċċess.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkollhom arranġamenti ta’ riżoluzzjoni tat-
tilwim stabbiliti, inkluża awtorità 
indipendenti mill-partijiet b’aċċess għall-
informazzjoni rilevanti kollha.

L-awtorità għandha tara li:
(a) tilwim relatat ma’ l-iżvilupp ta' l-
infrastruttura tas-CO2 u l-aċċess għan-
netwerks tat-trasport tas-CO2 u għas-siti 
tal-ħżin jiġu riżolti malajr, filwaqt li jiġu 
meqjusa l-kriterji msemmija fl-
Artikolu 20(2) u n-numru ta’ partijiet li 
jistgħu jkunu involuti fin-negozjar ta’ dan 
l-aċċess; 
(b) tipprovdi medjazzjoni bejn l-awtorità 
kompetenti u d-detenturi tal-permessi ta' 
esplorazzjoni jew ta' ħżin fil-każ li jkun 
hemm differenzi li altrimenti jistgħu 
jirriżultaw f'tilwim legali.

Or.  en

Ġustifikazzjoni
Proċedura għas-soluzzjoni tat-tilwim li tista' tipprovdi medjazzjoni biex tkun evitata l-ħtieġa 
ta' kontestazzjonijiet legali għaljin u mġebbdin tkun utli u m'għandhiex tkun riservata biss 
biex tittratta kwistjonijiet li jinvolvu n-netwerk tat-trasport. Għandha tkun disponibbli wkoll 
għall-medjazzjoni ta' tilwim bejn l-awtorità kompetenti u l-operaturi jew l-applikanti għall-
permessi. Għalhekk, għandha tiddaħħal verżjoni riveduta tad-dispożizzjoni dwar is-soluzzjoni 
tat-tilwim fl-Artikolu 23 a (ġdid) - Kapitlu 6 (Dispożizzjonijiet Ġenerali).



PR\726692MT.doc 45/55 PE407.716v01-00

MT

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
jew jinnominaw l-awtorità jew l-
awtoritajiet kompetenti responsabbli biex 
jissodisfaw id-dmirijiet stabbiliti taħt din 
id-Direttiva. Fejn tiġi nnominata aktar 
minn awtorità kompetenti waħda, ix-xogħol
ta’ dawn l-awtoritajiet magħmul skond din 
id-Direttiva għandu jiġi koordinat.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
jew jinnominaw l-awtorità jew l-
awtoritajiet kompetenti responsabbli biex 
jissodisfaw id-dmirijiet stabbiliti taħt din 
id-Direttiva. Fejn tiġi nnominata aktar 
minn awtorità kompetenti waħda, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti għall-koordinazzjoni tal-
ħidma ta’ dawn l-awtoritajiet magħmul 
skond din id-Direttiva.

Or.  en

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Kumitat għar-Reviżjoni Teknika

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kumitat għar-reviżjoni teknika biex 
jgħinha fit-tħejjija ta' linji ta' gwida dwar 
l-aħjar prattiki għall-użu ta' l-awtoritajiet 
kompetenti u l-operaturi. Il-proċeduri tal-
kumitat għandhom ikunu miftuħa u 
trasparenti.

Or.  en
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Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġistru ta’ siti tal-ħżin magħluqa Ir-reġistru ta’ siti tal-ħżin

Or.  en

Ġustifikazzjoni

It-tħaddim tas-sit tal-ħżin jista' jdum għaddej għal żmien twil. Ir-reġistri li jintużaw bħala 
sorsi ta' referenza għal bosta skopijiet oħra għandhom ikunu komprensivi u jinkludu kemm is-
siti tal-ħżin miftuħa kif ukoll dawk magħluqa. Madankollu, sabiex tkun evitata l-burokrażija 
żejda, m'hemmx ħtieġa li Brussell jingħatawlha d-dettalji tat-tibdil aktar minn darba kull tliet 
snin.

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi u żżomm reġistru tas-siti tal-
ħżin magħluqa kollha u tal-kumplessi tal-
ħżin tal-madwar, inklużi mapep li juru 
safejn dawn iwasslu. 

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi minnufih u minn hemm 'il 
quddiem iżżomm reġistru tas-siti tal-ħżin 
miftuħa u magħluqa kollha u tal-kumplessi 
tal-ħżin ta' madwarhom, inklużi mapep li 
juru safejn dawn iwasslu.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 24, titolu.
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Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-reġistru għandu jitqies mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-
proċeduri ta’ ppjanar rilevanti u meta 
jippermettu xi attività li tista’ taffetwa lil 
jew tiġi affetwata mill-ħżin ġeoloġiku tas-
CO2 fis-siti tal-ħżin magħluqa. 

2. Ir-reġistru għandu jitqies mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-
proċeduri ta’ ppjanar rilevanti u meta 
jippermettu xi attività li tista’ taffettwa lil 
jew tiġi affettwata mill-ħżin ġeoloġiku tas-
CO2 fis-siti tal-ħżin miftuħa u magħluqa.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 24, titolu.

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-reġistru għandu jiġi rrappurtat lill-
Kummissjoni wara li jiġi stabbilit u kull 
meta jiġi aġġornat.

3. Ir-reġistru għandu jiġi rrappurtat lill-
Kummissjoni meta jiġi stabbilit. Ir-
rapporti aġġornati għandhom ikunu 
ppreżentati kull tliet snin flimkien mar-
rapporti previsti mill-Artikolu 25(1).

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 24, titolu.

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KE
Artikolu 9a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Artikolu 9a "Artikolu 9a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalihom il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.(*), ikollhom spazju xieraq fuq is-
sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir meħtieġ 
biex jiġi miġbur u kkompressat is-CO2 u 
li d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u ta’ 
faċilitajiet ta’ transport xierqa, u l-
vijabbiltà teknika tal-konverżjoni għall-
ġbir tas-CO2 jkunu ġew evalwati.

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-impjanti tal-kombustjoni kollha li 
jiġġeneraw l-elettriku u li huma ddisinjati 
li jkollhom output ikkalkulat ta' 300 
megawatt jew aktar, u li huma mistennija 
li jarmu aktar minn 350g ta' CO2/Kwh, u 
li għalihom issir applikazzjoni għal 
liċenzja ta' kostruzzjoni oriġinali wara d-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva:

(a) ikunu ppjanati u jsiru b'mod li jħaffu 
l-ġbir tas-CO2, jew li jħaffu mezzi oħra 
sabiex jinkiseb it-tnaqqis ekwivalenti ta' l-
emissjonijiet;
(b) ikunu awtorizzati biss wara l-
approvazzjoni mill-awtorità kompetenti ta' 
rapport imħejji mill-operatur li jindika s-
sit propost għall-ħżin ġeoloġiku tas-CO2
miġbur, u li jipproponi l-mezzi (u, fil-każ 
li jkun pajp taż-żejt, ir-rotta) li bihom is-
CO2 jkun se jinġarr għas-sit tal-ħżin. Ir-
rapport għandu joħroġ għall-pubbliku 
qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni.
Fin-nuqqas ta' liċenzja tal-kostruzzjoni 
għandha tapplika l-liċenzja operattiva 
oriġinali."

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika r-rekwiżiti għall-istatus "lest għall-ġbir" propost mill-Kummissjoni.  

Id-definizzjoni ta' 350g ta' CO2/Kwh hi intiża b'mod speċifiku biex tipprojbixxi l-kostruzzjoni 
ta' impjanti ta' ġenerazzjoni li jaħdmu bil-faħam sakemm ma jkunux tajbin biex 'il quddiem 
jieħdu tagħmir CCS (għall-ġbir u s-sekwestru tal-karbonju).  Madankollu, sabiex l-Istati 
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Membri jkollhom il-flessibilità, dan il-limitu jippermetti l-kostruzzjoni ta' impjanti b'tagħmir 
CHP (kombinazzjoni ta' sħana u enerġija) li jaħdmu bil-gass u impjanti konvenzjonali li 
jaħdmu bil-gass sakemm dawn jutilizzaw l-aħjar teknoloġija disponibbli.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KE
Artikolu 9a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-impjanti tal-kombustjoni kollha li 
jiġġeneraw l-elettriku u li huma ddisinjati 
li jkollhom output ikkalkulat ta' 300 
megawatt jew aktar, u li huma mistennija 
li jarmu aktar minn 350g ta' CO2/Kwh, u 
li għalihom issir applikazzjoni għal 
liċenzja ta' kostruzzjoni oriġinali fl-1 ta' 
Jannar 2015 jew wara, ikunu mħaddma 
b'mod li mill-inqas 90% ta' l-emissjonijiet 
tas-CO2 tagħhom jinġabru u wara 
jinġarru u jinħażnu f'formazzjoni 
ġeoloġika xierqa, jew li jinkiseb tnaqqis 
ekwivalenti ta' l-emissjonijiet fl-atmosfera 
b'mezzi oħra.
Fin-nuqqas ta' liċenzja tal-kostruzzjoni 
għandha tapplika l-liċenzja operattiva 
oriġinali."

Or.  en

Ġustifikazzjoni

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this amendment in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped.  This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs.  Power plant manufacturers Alstom have now 
declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the planned 
demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing similar 
confidence.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development. 
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Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-impjanti ta' kombustjoni li jiġġeneraw 
l-elettriku msemmija fil-paragrafu 1 mill-
1 ta' Jannar 2025 iridu jitħaddmu b'mod 
li 90% ta' l-emissjonijiet tagħhom ta' CO2
jinġabru u jinħażnu f'formazzjoni 
ġeoloġika xierqa, jew li jinkiseb tnaqqis 
ekwivalenti ta' emissjonijiet fl-atmosfera 
b'mezzi oħra."

Or.  en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija għall-ġbir tas-CO2 wara l-kombustjoni diġà teżisti u fi żmien l-għaxar snin li 
ġejjin jew aktar l-ispiża għaliha hi mistennija li tonqos b'mod sostanzjali.  Id-dħul ta' dan ir-
rekwiżit mandatorju għandu jagħti messaġġ ċar lill-investituri biex iħaffu l-iżvilupp tas-CCS.

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1c. Mhux aktar tard mill-2015, u meta 
jitqies il-progress teknoloġiku u l-provi 
xjentifiċi l-aktar reċenti, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi r-rekwiżiti li jillimitaw 
l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu biss 
għall-impjanti ta' kombustjoni li 
jiġġeneraw l-elettriku ddisinjati għal 
output ikkalkulat ta' 300 megawatt jew 
aktar, u li huma mistennija li jarmu aktar 
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minn 350g ta' CO2/Kwh."

Or.  en

Ġustifikazzjoni

Sa l-2015, skond il-progress teknoloġiku, ikun xieraq li l-Kummissjoni tikkunsidra li 
tipproponi li r-rekwiżiti tas-CCS jidħlu għal aktar tipi ta' impjanti ta' kombustjoni.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatterizzazzjoni u l-valutazzjoni tas-siti 
tal-ħżin msemmija fl-Artikolu 4 għandhom 
jitwettqu f’erba’ partijiet skond il-kriterji li 
ġejjin. Derogi minn wieħed jew aktar minn 
dawn il-kriterji huma permessi sakemm il-
kapaċità tal-karatterizzazzjoni u l-
valutazzjoni li jippermettu d-
determinazzjonijiet skond l-Artikolu 4 ma 
tiġiex affetwata.

Il-karatterizzazzjoni u l-valutazzjoni tas-siti 
tal-ħżin msemmija fl-Artikolu 4 għandhom 
jitwettqu f’erba’ partijiet skond l-aħjar 
tekniki disponibbli u l-kriterji li ġejjin.  
Derogi minn wieħed jew aktar minn dawn 
il-kriterji jistgħu jkunu permessi mill-
awtorità kompetenti sakemm il-kapaċità 
tal-karatterizzazzjoni u l-valutazzjoni li 
jippermettu d-determinazzjonijiet skond l-
Artikolu 4 ma tiġix affettwata.  Il-
Kummissjoni għandha tfittex l-għajnuna 
tal-kumitat għar-reviżjoni teknika biex 
isiru l-linji ta' gwida, previsti fl-Artikolu 
4(3), għall-awtoritajiet kompetenti dwar l-
użu effettiv tal-kriterji skond l-aħjar 
tekniki disponibbli.

Or.  en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti trid tiddetermina liema tagħrif hu meħtieġ f'kull każ biex isiru ġudizzji 
xierqa dwar l-aħjar evalwazzjoni tar-riskju ta' tnixxija.  Uħud mill-kriterji m'humiex ċari, u 
hemm differenzi kbar fl-importanza tagħhom, u għalhekk hu essenzjali li jsiru linji ta' gwida 
dwar l-aħjar tekniki disponibbli.



PE407.716v01-00 52/55 PR\726692MT.doc

MT

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Anness I – Miżura 1 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tiġi akkumulata biżżejjed data 
biex jinbena mudell ta’ l-art tridimensjonali 
(3-D) volumetriku u dinamiku għas-sit tal-
ħżin u għall-kumpless tal-ħżin inkluża l-
blata tal-wiċċ (caprock) u l-madwar, 
inklużi l-oqsma konnessi idrawlikament. 
Din id-data għandha tkopri mill-inqas il-
karatteristiċi kumplessi intrinsiċi li ġejjin:

Biex ikun stabbilit ir-riskju ta' tnixxija
għandhom jiġu akkumulati biżżejjed 
informazzjoni u data biex jinbena mudell 
ta’ l-art tridimensjonali (3-D) volumetriku 
u dinamiku għas-sit tal-ħżin u għall-
kumpless tal-ħżin inkluża l-blata tal-wiċċ 
(caprock) u z-zona ta' madwarha, inklużi l-
oqsma konnessi idrawlikament. Din id-data 
għandha tkopri mill-inqas il-karatteristiċi 
intrinsiċi li ġejjin tal-kumpless tal-ħżin:

Or.  en

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Anness I – Miżura 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Il-preżenza u kundizzjoni ta’ passaġġi 
naturali jew magħmula mill-bniedem li 
jistgħu jipprovdu passaġġi għat-tnixxijiet;

(g) Il-preżenza u l-kundizzjoni ta’ passaġġi 
naturali jew magħmula mill-bniedem, 
fosthom bjar u boreholes, li jistgħu 
jipprovdu passaġġi għat-tnixxijiet;

Or.  en
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NOTA SPJEGATTIVA

For many decades to come the world will rely upon the use of coal to generate a significant 
proportion of its electricity.  Without the use of Carbon Capture and Storage technology to 
prevent the release into the atmosphere of CO2 it will be impossible to achieve the global 
reduction in emissions necessary to prevent very severe consequences of climate change.

The Directive sets the framework and conditions for use of CCS technology in Europe.  It 
introduces requirements for the separation and capture of CO2, and for its transport by 
pipeline.  It explains the procedure for the identification and safe use of storage sites in rock 
deep underground.  The legislation provides for a private operator to pass responsibility to a 
Member State for the very long term storage of CO2, but only after there is near absolute 
certainty that the possibility of leakage has been reduced to zero.

The Commission also proposes that all new power plants be built as ‘capture-ready’, capable 
of being equipped with CCS facilities during their operational lifetimes.

CCS will not be viewed favourably by every environmentalist; burying CO2 is hardly an ideal 
'green' solution.  But it may act as a bridging technology, helping our industrial civilisation 
buy time to develop alternatives on the scale necessary to permit a wholesale shift from fossil 
fuels to zero carbon means of power production.  It can be applied to gas-fired power stations 
and can help to avoid emissions from major industrial complexes.  Combined with the use of 
biomass in power stations it can help achieve net negative emissions, complementing 
renewable energy.  But the priority must be to use it to deal with the problem of coal.

Coal is responsible for 24% of Europe's CO2 emissions, yet these fade into insignificance 
compared with the quantities generated elsewhere.  The USA uses coal to generate 50% of its 
electricity, in India the figure is 70% and in China it is 80%.  Some 850 new and replacement 
coal fired power stations are planned in these three countries alone.  With demand growing 
fast the International Energy Agency predicts a 70% increase in the world-wide use of coal by 
2030, and this is in addition to all that will be done to promote electricity generation from 
renewable sources and to cut energy use.

The importance of developing the use of CCS in Europe cannot be underestimated.  Deployed 
to its full potential it could secure a 50% reduction in our CO2 emissions by 2050.  The cap 
imposed on the power sector by the emissions trading system will play the major role in 
ensuring that CO2 reductions take place, with the price of allowances discouraging the 
construction of coal-fired power plants not CCS equipped, but it is the global picture that is so 
important.  

CCS techniques not only require an extensive infrastructure but reduce the overall efficiency 
of the electricity generation process by as much as 25 per cent.  They inevitably increase the 
price of electricity generated by coal for no short term economic benefit.  Their sole purpose 
is to prevent the release of CO2 emissions into the atmosphere to help the fight against global 
warming.  If the European Union does not set an example by encouraging rapid development
of the technology there will be no hope of persuading India and China to adopt its use or to 
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persuade these countries that it should be a requirement of a future international agreement on 
tackling climate change.  The enormous output of CO2 from the growing number of coal-fired 
power stations will increase with every year of delay, and the gas will remain in the 
atmosphere for many, many decades to come.

Legitimate public concerns about the use of CCS technology must be addressed but must also 
be placed in context.  Fears have been expressed that the transport and storage of inert CO2 
presents a danger, but it hardly compares to the transport and storage of methane that takes 
place across Europe as a matter of routine.  This toxic, inflammable and explosive greenhouse 
gas is not only stored in scores of underground locations but is even piped into millions of 
homes - where it is set alight!

CO2 capture technology is still relatively immature.  New techniques must be developed and 
existing ones scaled up to meet the demands of a large combustion plant.  Yet the indications 
are that these obstacles can quickly be overcome and it is encouraging that Alstom, in May 
2008, became the first major manufacturer to state that CCS-equipped generating plants 
would be commercially available from 2015 so long as work commences shortly on the 
proposed demonstration projects that will help us learn-by-doing, testing technologies and 
reducing costs.

There are worries that CO2 cannot be securely stored deep underground but that it might leak, 
escaping into the atmosphere to present a health danger of some kind and negating the very 
purpose for which it was stored in the first place.  Carbon dioxide is a natural component of 
the air we breathe and only very intense concentrations at a particular location are ever likely 
to cause a problem.  The IPCC envisages leakage rates of no more than 1 per cent every 1,000 
years, a period four times longer than the entire history of industrial civilisation.  Nonetheless, 
in the opinion of the Rapporteur, any leakage that can be anticipated to have a negative impact 
on human health or the environment is unacceptable.  

Our experience of CO2 storage is still limited, and it is very important that the locations of 
storage sites are chosen with caution and only after intensive study, but the greatest risk of 
leakage will occur when the injection is taking place and immediately afterwards.  This 
should not be a problem we are passing to future generations unsolved.  The Norwegian 
Government reports that after 10 years of injection operations at Sleipner beneath the North 
Sea there has not only been no leakage but no migration outside the limits predicted.  With the 
passing of time stored CO2 becomes more stable and leakages even more improbable.

The Rapporteur appreciates the advice and recommendations given by a host of companies 
and organisations in preparing this report.  In particular he thanks the Commission for its help 
in preparing amendments to revise, and improve, the draft legislation.  However, differences 
in approach remain and the Rapporteur accepts sole responsibility for his conclusions and 
recommendations.

Long term costs of the use of CCS systems are expected to be comparable with other 
electricity generating technologies once the saving in EU ETS allowances is taken into 
account, but first movers will pay a high price and will require some form of public support.  

In March 2007 the European Council pledged its support for construction by 2015 of up to 12 
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large scale CCS demonstration plants.  It is to be hoped that the additional funding necessary 
to bring these to fruition can be secured before the entry into force of this Directive.
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