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Emenda 7
Martin Callanan

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-Deċiżjoni 1/CMP.825 temenda r-
regoli għall-istabbiliment ta’ eliġibbiltà li 
jipparteċipaw f’mekkaniżmi flessibbli 
skont il-Protokoll ta’ Kjoto. Huwa 
jiddefinixxi wkoll il-limiti marbutin ma’ 
unitajiet riportati mill-ewwel għat-tieni 
perjodu ta’ impenn, inkluż ir-rekwiżit għal 
kull Parti li tistabbilixxi riżerva tal-unitajiet 
żejda mill-perjodu preċedenti (PPSR). 
Barra minn hekk, dik id-Deċiżjoni 
tipprevedi li sehem ta' 2 % tar-rikavati irid
jiġi impost fuq l-ewwel trasferimenti 
internazzjonali ta’ unitajiet tal-ammont 
assenjati (AAUs) u l-ħruġ ta’ unitajiet ta’ 
tnaqqis ta’ emissjonijiet (ERUs) għall-
proġetti ta’ implimentazzjoni konġunta 
immedjatament mal-konverżjoni għal 
ERUs ta’ AAUs jew unitajiet ta’ tneħħija 
(RMUs) li qabel kienu f’idejn il-Partijiet. 
Bħalissa qegħdin jiġu nnegozjati aktar 
regoli għall-implimentazzjoni tat-tieni 
perjodu ta’ impenn ta’ Kjoto.

(5) Id-Deċiżjoni 1/CMP.825 temenda r-
regoli għall-istabbiliment ta’ eliġibbiltà li 
jipparteċipaw f’mekkaniżmi flessibbli 
skont il-Protokoll ta’ Kjoto. Huwa 
jiddefinixxi wkoll il-limiti marbutin ma’ 
unitajiet riportati mill-ewwel għat-tieni 
perjodu ta’ impenn, inkluż ir-rekwiżit għal 
kull Parti li tistabbilixxi riżerva tal-unitajiet 
żejda mill-perjodu preċedenti (PPSR). 
Barra minn hekk, dik id-Deċiżjoni 
tipprevedi li sehem ta' 2 % tar-rikavati jrid
jiġi impost fuq l-ewwel trasferimenti 
internazzjonali ta’ unitajiet tal-ammont 
assenjati (AAUs) u l-ħruġ ta’ unitajiet ta’ 
tnaqqis ta’ emissjonijiet (ERUs) għall-
proġetti ta’ implimentazzjoni konġunta 
immedjatament mal-konverżjoni għal 
ERUs ta’ AAUs jew unitajiet ta’ tneħħija 
(RMUs) li qabel kienu f’idejn il-Partijiet. 
Bħalissa qegħdin jiġu nnegozjati aktar 
regoli għall-implimentazzjoni tat-tieni 
perjodu ta’ impenn ta’ Kjoto skont l-
UNFCCC li, ladarba kkonfermati, jaf 
ikun jeħtiġilhom jiġu implimentati 
permezz ta' leġiżlazzjoni ddelegata.

__________________ __________________
25 Id-Deċiżjoni 1/CMP.8, adottata mill-
Konferenza tal-Partijiet li serviet ta' laqgħa 
tal-Partijiet għall-Protokoll ta’ Kjoto, 
FCCC/KP/KP/2012/13/Add.1.

25 Id-Deċiżjoni 1/CMP.8, adottata mill-
Konferenza tal-Partijiet li serviet ta' laqgħa 
tal-Partijiet għall-Protokoll ta’ Kjoto, 
FCCC/KP/KP/2012/13/Add.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun ċċarat li mhux ir-regoli kollha huma ffinalizzati sa issa, fatt li jaf ikollu 
implikazzjonijiet għall-użu ta' leġiżlazzjoni ddelegata.  Il-UNFCCC għadu qed jinnegozja 
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regoli tekniċi dettaljati dwar it-tieni perjodu ta' impenn. Ma nistgħux nistennew il-
finalizzazzjoni tagħhom qabel ngħaddu din il-leġiżlazzjoni billi dawn ma jistgħux jiġu 
miftiehma qabel il-Konferenza tal-Partijiet ta' Lima 2014, u mbagħad mhux se jkun hemm 
żmien biżżejjed għall-Unjoni u l-Istati Membri biex jissodisfaw l-impenji tagħhom għal 
proċessi varji skont il-Protokoll fl-ewwel kwart tal-2015.

Emenda 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ir-regoli internazzjonali rilevanti 
dwar il-kontabilità tal-emissjonijiet u l-
progress lejn l-ilħuq tal-impenji 
għandhom jiġu adottati matul il-
konferenza li jmiss dwar il-klima 
f'Diċembru 2014 li se ssir f'Lima. Il-
Kummissjoni għandha taħdem mal-Istati 
Membri u l-pajjiżi terzi sabiex tiżgura l-
adozzjoni formali tar-regoli taʼ kontabilità 
tal-Protokoll taʼ Kjoto matul il-konferenza 
dwar il-klima li se ssir f'Lima. Ir-riżultat 
ta' dawn ir-regoli għandu jidher fl-
implimentazzjoni tar-reġistru tal-Unjoni u 
fl-atti ddelegati previsti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda/ tibdil tal-Emenda 5 (premessa 5b) mir-Rapporteur.

Emenda 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) B'riżultat tat-tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra fl-
Unjoni, li huwa dovut għall-politiki dwar 
il-klima kif ukoll għaċ-ċirkostanzi 
ekonomiċi, se jkun hemm eċċessi 
sinifikanti ta' AAU, CER (tnaqqis 
iċċertifikat tal-emissjonijiet) u ERU fil-
kontijiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
għat-tieni perjodu ta' impenn tal-
Protokoll ta' Kjoto.  Skont id-Deċiżjoni 
1/CMP.8, li titlob lill-Partijiet jerġgħu 
jikkunsidraw, sal-2014, l-impenji ta' 
tnaqqis tagħhom għat-tieni perjodu ta' 
impenn, l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkanċellaw għadd ta' units 
sabiex jallinjaw mal-emissjonijiet reali 
proġettati, u bħala minimu jallinjaw ma' 
rotta li twassal lejn emissjonijiet 
nazzjonali kosteffikaċi għall-kisba tal-
mira klimatika tal-Unjoni għall-2050.

Or. en

Emenda 10
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex jiġu stabbiliti regoli koerenti 
għall-aċċertazzjoni tal-implimentazzjoni 
teknika tal-Protokoll ta’ Kjoto fl-Unjoni 
wara l-2012, biex ikun hemm tħaddim 
effettiv tat-twettiq konġunt tal-impenji tal-
Unjoni, tal-Istati Membri tagħha u tal-
Islanda, u biex ikun żgurat li dan ikun 
allinjat mat-tħaddim tal-EU ETS u d-
Deċiżjoni tal-Kondiviżjoni tal-Isforzi, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 
tat-TFUE. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 

(6) Biex jiġu stabbiliti regoli koerenti 
għall-aċċertazzjoni tal-implimentazzjoni 
teknika tal-Protokoll ta’ Kjoto fl-Unjoni 
wara l-2012, biex ikun hemm tħaddim 
effettiv u effiċjenti tat-twettiq konġunt tal-
impenji tal-Unjoni, tal-Istati Membri 
tagħha u tal-Islanda, u biex ikun żgurat li 
dan ikun allinjat mat-tħaddim tal-EU ETS 
u d-Deċiżjoni tal-Kondiviżjoni tal-Isforzi, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 
tat-TFUE. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
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tħejji u tfassal l-atti ddelegati, għandha 
tiżgura l-konsistenza tagħhom ma’ 
rekwiżiti miftieħma internazzjonalment tal-
kontabilità, it-termini tat-twettiq konġunt 
stabbiliti fid-Deċiżjoni [...] u l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni,

tħejji u tfassal l-atti ddelegati, għandha 
tiżgura l-konsistenza tagħhom ma’ 
rekwiżiti miftieħma internazzjonalment tal-
kontabilità, it-termini tat-twettiq konġunt 
stabbiliti fid-Deċiżjoni [...] u l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni,

Or. en

Emenda 11
Martin Callanan

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex jiġu stabbiliti regoli koerenti 
għall-aċċertazzjoni tal-implimentazzjoni 
teknika tal-Protokoll ta’ Kjoto fl-Unjoni 
wara l-2012, biex ikun hemm tħaddim 
effettiv tat-twettiq konġunt tal-impenji tal-
Unjoni, tal-Istati Membri tagħha u tal-
Islanda, u biex ikun żgurat li dan ikun 
allinjat mat-tħaddim tal-EU ETS u d-
Deċiżjoni tal-Kondiviżjoni tal-Isforzi, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 
tat-TFUE. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal l-atti ddelegati, għandha 
tiżgura l-konsistenza tagħhom ma’ 
rekwiżiti miftieħma internazzjonalment 
tal-kontabilità, it-termini tat-twettiq 
konġunt stabbiliti fid-Deċiżjoni [...] u l-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni,

(6) Biex tkun żgurata l-implimentazzjoni 
teknika tat-tieni perjodu ta' impenn tal-
Protokoll ta’ Kjoto fl-Unjoni wara l-2012, 
biex ikun hemm tħaddim effettiv tat-
twettiq konġunt tal-impenji tal-Unjoni, tal-
Istati Membri tagħha u tal-Islanda, u biex 
tkun żgurata l-konsistenza mat-tħaddim 
tal-EU ETS u d-Deċiżjoni tal-Kondiviżjoni 
tal-Isforzi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 290 tat-TFUE. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li titwettaq 
konsultazzjoni adegwata mal-Istati 
Membri matul il-ħidma ta' tħejjija 
tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti 
ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ 
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti 
ddelegati, għandha tiżgura l-konsistenza 
tagħhom ma’ rekwiżiti miftiehma
internazzjonalment tal-kontabilità, it-
termini tat-twettiq konġunt stabbiliti fid-
Deċiżjoni [...] u l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tikkonsulta kif xieraq mal-esperti matul il-ħidma 
tagħha sabiex timplimenta l-leġiżlazzjoni l-ġdida.  Dawn iż-żidiet joffru aktar ċarezza fit-test 
ta' Ftehim Reċiproku. 

Emenda 12
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 525/2013 
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata wkoll 
is-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 25 biex tiżgura, permezz tar-
reġistri tal-Unjoni u tal-Istati Membri, l-
implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta’ 
Kjoto, tippermetti t-tħaddim effettiv tat-
twettiq konġunt tal-impenji tal-Unjoni, tal-
Istati Membri u tal-Islanda, u tiżgura l-
allinjament tagħha mat-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE u d-Deċiżjoni 
406/2009/KE, fosthom:

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata wkoll 
is-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 25 biex tiżgura, permezz tar-
reġistri tal-Unjoni u tal-Istati Membri, l-
implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta’ 
Kjoto, tippermetti t-tħaddim effettiv u 
effiċjenti tat-twettiq konġunt tal-impenji 
tal-Unjoni, tal-Istati Membri u tal-Islanda, 
u tiżgura l-allinjament tagħha mat-tħaddim 
tad-Direttiva 2003/87/KE u d-Deċiżjoni 
406/2009/KE, fosthom:

Or. en


