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Emenda 69
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ir-
regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' 
azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-
assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw 
mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art, 
mat-tibdil fl-użu tal-art u mal-forestrija

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar ir-
regoli tal-kontabilità dwar l-emissjonijiet u 
l-assorbimenti tal-gassijiet serra li 
jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu 
tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u mal-
forestrija

Or. en

Emenda 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-settur tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija (is-settur tal-
‘LULUCF’) tal-Unjoni huwa bir nett li 
jneħħi l-gassijiet serra mill-atmosfera 
f'ammont li huwa ekwivalenti għal sehem 
sinifikanti mill-emissjonijiet totali tal-
Unjoni. Dan jirriżulta f'emissjonijiet 
antropoġeniċi u f’assorbimenti tal-gassijiet 
serra b'konsegwenza tal-bidliet fil-kwantità 
ta’ karbonju maħżun fil-veġetazzjoni u fil-
ħamrija. L-emissjonijiet u l-assorbimenti 
tal-gassijiet serra li jirriżultaw mis-settur 
tal-LULUCF ma jgħoddux għall-miri tal-
Unjoni għall-2020 li l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra jitnaqqsu b'20 % skont id-
Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar l-isforz tal-Istati Membri biex 
inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-

(1) Is-settur tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija (is-settur tal-
‘LULUCF’) tal-Unjoni huwa bir nett li 
jneħħi l-gassijiet serra mill-atmosfera 
f'ammont li huwa ekwivalenti għal sehem 
sinifikanti mill-emissjonijiet totali tal-
Unjoni. Dan jirriżulta f'emissjonijiet 
antropoġeniċi u f’assorbimenti tal-gassijiet 
serra b'konsegwenza tal-bidliet fil-kwantità 
ta’ karbonju maħżun fil-veġetazzjoni u fil-
ħamrija. L-użu sostenibbli miżjud ta’ 
prodotti tal-injam maħsud jista’ jillimita l-
emissjonijiet b’mod sostanzjali u jsaħħaħ
l-assorbimenti mill-atmosfera. L-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mis-settur tal-LULUCF 
ma jgħoddux għall-miri tal-Unjoni għall-
2020 li l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
jitnaqqsu b'20 % skont id-Deċiżjoni Nru 
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gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-
Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra sal-2020 u d-Direttiva 
2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li 
tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ 
kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
ġewwa l-Komunità u li temenda d-
Direttiva 96/61/KE, għalkemm jgħoddu 
parzjalment għall-mira kkwantifikata tal-
Unjoni għal-limitazzjoni u t-tnaqqis tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 3(3) tal-
Protokoll ta' Kjoto (‘il-Protokoll ta' Kjoto’) 
għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (il-
‘UNFCCC’), li ġie approvat bid-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2002/358/KE .

406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-isforz 
tal-Istati Membri biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
sal-2020 u d-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva 96/61/KE, għalkemm 
jgħoddu parzjalment għall-mira 
kkwantifikata tal-Unjoni għal-limitazzjoni 
u t-tnaqqis tal-emissjonijiet skont l-
Artikolu 3(3) tal-Protokoll ta' Kjoto (‘il-
Protokoll ta' Kjoto’) għall-Konvenzjoni 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (il-‘UNFCCC’), li ġie approvat 
bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi jitqies li t-tibdiliet fil-ħażna tal-karbonju li jirriżultaw b’mod partikolari minn 
prodotti tal-injam maħsud fl-inventarji nazzjonali tal-gassijiet serra jirrappreżentaw 
opportunità kbira għall-Istati Membri fil-kisba tal-miri tagħhom tal-assorbiment tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra.

Emenda 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Skont il-Pjan Direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, huwa 
meħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu kollu tal-
art b’mod olistiku u li jiġi indirizzat is-
settur tal-LULUCF fi ħdan il-politika tal-
Unjoni dwar it-tibdil fil-klima.
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Or. en

Emenda 72
Elisabeth Köstinger

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-integrità 
ambjentali tal-kontribut tas-settur u 
tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 
sabiex jiġu żgurati l-preservazzjoni u t-
tisħiħ tal-ħażniet tal-karbonju, għandha 
tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 
il-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF li jistabbilixxu l-miżuri biex l-
emissjonijiet jiġu llimitati jew imnaqqsa u 
biex l-assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu 
fis-settur tal-LULUCF.

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-integrità 
ambjentali tal-kontribut tas-settur u 
tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF.

Or. de

Emenda 73
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 
406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-integrità 
ambjentali tal-kontribut tas-settur u 
tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 
sabiex jiġu żgurati l-preservazzjoni u t-
tisħiħ tal-ħażniet tal-karbonju, għandha 
tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 
il-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF li jistabbilixxu l-miżuri biex l-
emissjonijiet jiġu llimitati jew imnaqqsa u 
biex l-assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu 
fis-settur tal-LULUCF.

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 
406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-integrità 
ambjentali tal-kontribut tas-settur u 
tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 
sabiex jiġu żgurati l-preservazzjoni u t-
tisħiħ tal-ħażniet tal-karbonju, għandha 
tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jinkludu 
miżuri sabiex jinkoraġġixxu l-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni 
sostenibbli tal-art biex l-emissjonijiet jiġu 
llimitati jew imnaqqsa u biex l-
assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu fis-
settur tal-LULUCF, fl-istrateġiji tagħhom 
ta’ tkabbir bl-użu baxx tal-karbonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jkollhom valur miżjud ċar. Joħolqu regolamentazzjoni duplikattiva minħabba li 
l-Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti se jimxu fl-istess ħin mal-miżuri agroambjentali taħt it-tieni 
Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu miżuri 
sabiex tiġi promossa l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art fil-qafas 
tal-istrateġiji tagħhom tal-iżvilupp b’użu baxx tal-karbonju.

Emenda 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 
406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-integrità 
ambjentali tal-kontribut tas-settur u 
tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 
sabiex jiġu żgurati l-preservazzjoni u t-
tisħiħ tal-ħażniet tal-karbonju, għandha 
tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 
il-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF li jistabbilixxu l-miżuri biex l-
emissjonijiet jiġu llimitati jew imnaqqsa u 
biex l-assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu 
fis-settur tal-LULUCF.

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 
406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-integrità 
ambjentali tal-kontribut tas-settur u 
tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jkollhom valur miżjud ċar. Joħolqu regolamentazzjoni doppja minħabba li jimxu 
b’mod parallel mal-miżuri agroambjentali taħt it-tieni pilastru tal-Politika Agrikola Komuni.

Emenda 75
Romana Jordan

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 
406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra,
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-
integrità ambjentali tal-kontribut tas-settur 
u tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 
sabiex jiġu żgurati l-preservazzjoni u t-
tisħiħ tal-ħażniet tal-karbonju, għandha 
tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 
il-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF li jistabbilixxu l-miżuri biex l-
emissjonijiet jiġu llimitati jew imnaqqsa u 
biex l-assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu 
fis-settur tal-LULUCF.

(2) Skont l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 
406/2009/KE, il-Kummissjoni kienet qed
tivvaluta l-modalitajiet relatati mas-settur 
tal-LULUCF fl-Unjoni u l-impenji tal-
Istati Membri li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra, bl-għan li tiġi żgurata  
il-permanenza u l-integrità ambjentali tal-
kontribut tas-settur tal-LULUCF kif ukoll 
il-monitoraġġ u l-kontabilità preċiżi.
Bħala riżultat ta’ din il-valutazzjoni, il-
Kummissjoni qed tipproponi dak li 
jissejjaħ pakkett leġiżlattiv tas-settur tal-
LULUCF li jinkludi żewġ atti leġiżlattivi 
relatati ma’ xulxin: bħala l-ewwel pass, 
deċiżjoni dwar regoli ta’ kontabilità għas-
settur tal-LULUCF, u att leġiżlattiv dwar 
l-inklużjoni formali tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni u l-impenji tal-Istati 
Membri li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra bħala t-tieni pass. Din id-
Deċiżjoni għandha, għalhekk tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 
sabiex jiġu żgurati l-preservazzjoni u t-
tisħiħ tal-ħażniet tal-karbonju, għandha 
tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 
il-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF li jistabbilixxu l-miżuri biex l-
emissjonijiet jiġu llimitati jew imnaqqsa u 
biex l-assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu 
fis-settur tal-LULUCF. It-tieni proposta 
leġiżlattiva dwar l-inklużjoni formali tas-
settur tal-LULUCF fl-impenji tal-Unjoni 
u tal-Istati Membri li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra se ssegwi 
sussegwentement.

Or. en

Emenda 76
Christofer Fjellner
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2)  L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-integrità 
ambjentali tal-kontribut tas-settur u 
tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 
sabiex jiġu żgurati l-preservazzjoni u t-
tisħiħ tal-ħażniet tal-karbonju, għandha 
tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 
il-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF li jistabbilixxu l-miżuri biex l-
emissjonijiet jiġu llimitati jew imnaqqsa u 
biex l-assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu 
fis-settur tal-LULUCF. 

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 
mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-integrità 
ambjentali tal-kontribut tas-settur u 
tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF.

Or. sv

Emenda 77
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 
406/2009/KE jesiġi li l-Kummissjoni
tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati 

(2) Skont l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 
406/2009/KE, il-Kummissjoni kienet qed
tivvaluta l-modalitajiet relatati mas-settur 
tal-LULUCF fl-Unjoni u l-impenji tal-
Istati Membri li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
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mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra,
filwaqt li tiżgura l-permanenza u l-
integrità ambjentali tal-kontribut tas-settur 
u tipprovdi għal monitoraġġ u kontabilità 
preċiżi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
rilevanti. Din id-Deċiżjoni għandha, 
għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 
r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-
emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 
sabiex jiġu żgurati l-preservazzjoni u t-
tisħiħ tal-ħażniet tal-karbonju, għandha 
tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 
il-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF li jistabbilixxu l-miżuri biex l-
emissjonijiet jiġu llimitati jew imnaqqsa u 
biex l-assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu 
fis-settur tal-LULUCF.

tal-gassijiet serra, bl-għan li tiġi żgurata  
il-permanenza u l-integrità ambjentali tas-
settur tal-LULUCF kif ukoll il-
monitoraġġ u l-kontabilità preċiżi. Bħala 
riżultat ta’ din il-valutazzjoni, il-
Kummissjoni qed tipproponi hekk 
imsejjaħ pakkett leġiżlattiv tas-settur tal-
LULUCF li jinkludi żewġ atti leġiżlattivi 
relatati ma’ xulxin: bħala l-ewwel pass, 
deċiżjoni dwar regoli ta’ kontabilità għas-
settur tal-LULUCF, u att leġiżlattiv dwar 
l-inklużjoni formali tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni u l-impenji tal-Istati 
Membri li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra, bħala t-tieni pass, li huma 
relatati ma’ xulxin. Din id-Deċiżjoni 
għandha, għalhekk tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
l-assorbimenti tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-LULUCF. Sadanittant, sabiex jiġu 
żgurati l-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ħażniet tal-karbonju, għandha tipprovdi 
wkoll li l-Istati Membri jadottaw il-
Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF li jistabbilixxu l-miżuri biex l-
emissjonijiet jiġu llimitati jew imnaqqsa u 
biex l-assorbimenti jinżammu jew jiżdiedu 
fis-settur tal-LULUCF. It-tieni proposta 
leġiżlattiva dwar l-inklużjoni formali tas-
settur tal-LULUCF fl-impenji tal-Unjoni 
u tal-Istati Membri li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra se ssegwi 
sussegwentement.

Or. en

Emenda 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-
obbligi tal-Istati Membri fl-
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implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli ta’ 
kontabilità u l-pjanijiet ta’ azzjoni. Ma 
tistabbilixxi l-ebda obbligu ta’ kontabilità 
jew rapportar għal partijiet privati inklużi 
l-bdiewa u l-forestiera.

Or. en

Emenda 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-
obbligi tal-Istati Membri fl-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli ta’ 
kontabilità u l-pjanijiet ta’ azzjoni. Ma 
tistabbilixxi l-ebda obbligu ta’ kontabilità 
jew rapportar għal partijiet privati inklużi 
l-bdiewa u l-forestiera.

Or. en

Emenda 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-
UNFCCC, li saret f'Durban f'Diċembru 
2011, adottat id-Deċiżjoni -/CMP.7 tal-
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
("id-Deċiżjoni -/CMP.7"). Dik id-
deċiżjoni stabbilixxiet ir-regoli għall-
kontabilità għas-settur tal-LULUCF mit-
tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' 

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-
UNFCCC, li saret f'Durban f'Diċembru 
2011, adottat id-Deċiżjoni 2/CMP.7 tal-
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
(‘id-Deċiżjoni 2/CMP.7’) u d-Deċiżjoni 
16/CMP.1. Dik id-deċiżjoni stabbilixxiet 
ir-regoli għall-kontabilità għas-settur tal-
LULUCF mit-tieni perjodu ta' impenn tal-



PE492.911v01-00 12/85 AM\909081MT.doc

MT

Kjoto. Din id-Deċiżjoni għandha tkun 
skont dik id-deċiżjoni, sabiex jiġi żgurat 
livell xieraq ta' koerenza bejn ir-regoli 
interni tal-Unjoni u l-metodoloġiji li jkun 
hemm qbil dwarhom fi ħdan l-UNFCCC. 
Din id-Dċeiżjoni għandha tirrifletti wkoll 
il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni.

Protokoll ta' Kjoto. Din id-Deċiżjoni 
għandha tkun skont dik id-deċiżjoni, sabiex 
jiġi żgurat livell xieraq ta' koerenza bejn ir-
regoli interni tal-Unjoni u l-metodoloġiji li 
jkun hemm qbil dwarhom fi ħdan l-
UNFCCC sabiex tiġi evitata kwalunkwe 
duplikazzjoni ta’ rapportar nazzjonali. 
Din id-Deċiżjoni għandha tirrifletti wkoll 
il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza kruċjali li l-qafas tal-UE għas-settur tal-LULUCF tkun konsistenti mar-
regoli internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat ir-rapportar nazzjonali u sabiex jiġu evitati 
distorsjonijiet bejn l-oqfsa differenti. Allinjament mal-qafas internazzjonali (id-Deċiżjoni 
2/CMP.7 u d-Deċiżjoni 16./CMP.1) se jiffaċilita rapportar nazzjonali u jiżgura l-konsistenza.

Emenda 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-
UNFCCC, li saret f'Durban f'Diċembru 
2011, adottat id-Deċiżjoni -/CMP.7 tal-
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
("id-Deċiżjoni -/CMP.7"). Dik id-
deċiżjoni stabbilixxiet ir-regoli għall-
kontabilità għas-settur tal-LULUCF mit-
tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' 
Kjoto. Din id-Deċiżjoni għandha tkun
skont dik id-deċiżjoni, sabiex jiġi żgurat 
livell xieraq ta' koerenza bejn ir-regoli 
interni tal-Unjoni u l-metodoloġiji li jkun 
hemm qbil dwarhom fi ħdan l-UNFCCC. 
Din id-Dċeiżjoni għandha tirrifletti wkoll 
il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni.

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-
UNFCCC, li saret f'Durban f'Diċembru 
2011, adottat id-Deċiżjoni 2-/CMP.7 tal-
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
(‘id-Deċiżjoni 2-/CMP.7’) u d-Deċiżjoni 
16/CMP.1. Dik id-deċiżjoni stabbilixxiet 
ir-regoli għall-kontabilità għas-settur tal-
LULUCF mit-tieni perjodu ta' impenn tal-
Protokoll ta' Kjoto. Din id-Deċiżjoni 
għandha tkun konsistenti ma’ dik id-
deċiżjoni, sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta' 
koerenza bejn ir-regoli interni tal-Unjoni u 
l-metodoloġiji li jkun hemm qbil dwarhom 
fi ħdan l-UNFCCC sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe duplikazzjoni ta’ rapportar 
nazzjonali. Din id-Deċiżjoni għandha 
tirrifletti wkoll il-karatteristiċi speċifiċi tas-
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settur tal-LULUCF fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza kruċjali li l-qafas tal-UE għas-settur tal-LULUCF tkun konsistenti mar-
regoli internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat ir-rapportar nazzjonali u sabiex jiġu evitati 
distorsjonijiet bejn l-oqfsa differenti. Huwa ssuġġerit allinjament mal-qafas internazzjonali 
(id-Deċiżjoni 2/CMP.7 u d-Deċiżjoni 16./CMP.1) sabiex jiġi ffaċilitat ir-rapportar nazzjonali.

Emenda 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-
UNFCCC, li saret f'Durban f'Diċembru 
2011, adottat id-Deċiżjoni -/CMP.7 tal-
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
("id-Deċiżjoni -/CMP.7"). Dik id-
deċiżjoni stabbilixxiet ir-regoli għall-
kontabilità għas-settur tal-LULUCF mit-
tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' 
Kjoto. Din id-Deċiżjoni għandha tkun
skont dik id-deċiżjoni, sabiex jiġi żgurat 
livell xieraq ta' koerenza bejn ir-regoli 
interni tal-Unjoni u l-metodoloġiji li jkun 
hemm qbil dwarhom fi ħdan l-UNFCCC. 
Din id-Dċeiżjoni għandha tirrifletti wkoll 
il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni.

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-
UNFCCC, li saret f'Durban f'Diċembru 
2011, adottat id-Deċiżjoni -/CMP.7 tal-
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
(‘id-Deċiżjoni -/CMP.7’). Dik id-deċiżjoni 
stabbilixxiet ir-regoli għall-kontabilità 
għas-settur tal-LULUCF mit-tieni perjodu 
ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto. Din id-
Deċiżjoni għandha tkun konformi għal 
kollox ma’ dik id-deċiżjoni, sabiex jiġi 
żgurat livell xieraq ta' koerenza bejn ir-
regoli interni tal-Unjoni u l-metodoloġiji li 
jkun hemm qbil dwarhom fi ħdan l-
UNFCCC. Din id-Deċiżjoni għandha 
tirrifletti wkoll il-karatteristiċi speċifiċi tas-
settur tal-LULUCF fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 83
Christofer Fjellner
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-
UNFCCC, li saret f'Durban f'Diċembru 
2011, adottat id-Deċiżjoni -/CMP.7 tal-
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
("id-Deċiżjoni -/CMP.7"). Dik id-
deċiżjoni stabbilixxiet ir-regoli għall-
kontabilità għas-settur tal-LULUCF mit-
tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' 
Kjoto. Din id-Deċiżjoni għandha tkun
skont dik id-deċiżjoni, sabiex jiġi żgurat 
livell xieraq ta' koerenza bejn ir-regoli 
interni tal-Unjoni u l-metodoloġiji li jkun 
hemm qbil dwarhom fi ħdan l-UNFCCC. 
Din id-Dċeiżjoni għandha tirrifletti wkoll 
il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni.

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-
UNFCCC, li saret f'Durban f'Diċembru 
2011, adottat id-Deċiżjoni -/CMP.7 tal-
Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
(‘id-Deċiżjoni -/CMP.7’). Dik id-deċiżjoni 
stabbilixxiet ir-regoli għall-kontabilità 
għas-settur tal-LULUCF mit-tieni perjodu 
ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto. Din id-
Deċiżjoni għandha tkun konformi għal 
kollox ma’ dik id-deċiżjoni, sabiex tiġi 
żgurata koerenza bejn ir-regoli interni tal-
Unjoni u l-metodoloġiji li jkun hemm qbil 
dwarhom fi ħdan l-UNFCCC. Din id-
Deċiżjoni għandha tirrifletti wkoll il-
karatteristiċi speċifiċi tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minbarra l-opportunitajiet marbuta 
direttament mal-forestrija u mal-
agrikoltura, hemm benefiċċji potenzjali 
ta’ mitigazzjoni fl-industriji relatati 
(pereżempju dik tal-polpa u l-karta u l-
ipproċessar tal-injam) u fis-setturi tal-
enerġija rinnovabbli jekk l-art agrikola u 
l-foresti jiġu mmaniġġjati għall-
produzzjoni tal-injam u tal-enerġija. 
Filwaqt li l-karbonju jinħażen fis-siġar u 
fi pjanti oħra u fil-ħamrija, jista’ jinħażen 
ukoll għal diversi deċennji fil-prodotti 
(pereżempju fl-injam għall-bini). Il-



AM\909081MT.doc 15/85 PE492.911v01-00

MT

politiki orjentati lejn l-industrija u lejn il-
konsumaturi jistgħu jagħtu kontribut 
importanti biex jiżdiedu l-użu u r-
riċiklaġġ tal-injam fuq terminu twil u/jew 
il-produzzjoni ta’ polpa, karta u prodotti 
tal-injam, u b’hekk jissostitwixxu prodotti 
ekwivalenti li jiġġeneraw iktar 
emissjonijiet (pereżempju l-konkos, l-
azzar u l-plastik magħmul mill-fjuwils 
fossili). Fil-fatt, l-industrija bbażata fuq 
il-prodotti bijologiċi tista’ tuża wċuħ 
imkabbra għas-sostituzzjoni tal-materjali 
(pereżempju l-qanneb u l-ħaxix għall-
iżolament minflok il-fibra tal-ħġieġ, it-
tiben għall-produzzjoni tal-għamara, 
panewijiet tal-bibien tal-karozzi 
magħmulin mill-kittien jew mis-sisal, il-
bijoplastik) jew għall-enerġija 
(pereżempju bl-użu tal-bijomassa minflok 
il-fjuwils fossili). L-istudji juru li għal kull 
tunnellata ta’ karbonju fi prodotti tal-
injam użati minflok prodotti li mhumiex 
tal-injam jista’ jkun mistenni tnaqqis 
medju fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ madwar żewġ tunnellati ta’ karbonju.

Or. en

Emenda 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ir-regoli tal-kontabilità li japplikaw 
għas-settur LULUCF tal-Unjoni 
m’għandhomx joħolqu piż amministrattiv 
addizzjonali, għaldaqstant m’għandux 
ikun hemm bżonn li r-rapporti mressqa 
skont dawk ir-regoli jinkludu 
informazzjoni li m’hemmx bżonnha skont 
id-deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Partijiet 
tal-UNFCCC u l-Laqgħa tal-Partijiet tal-
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Protokoll ta’ Kjoto;

Or. lt

Emenda 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu. Għandha 
tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar u 
t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba’ tas-settur agrikolu u għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. en

Emenda 87
Elisabeth Köstinger

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
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jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu. Għandha 
tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija.

Or. de

Emenda 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu. Għandha 
tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba’ tas-settur agrikolu u għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni, tal-ixxottar u 
t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-ftehim ta’ Durban – ġie deċiż li l-attività tal-ġestjoni tal-foresti biss issir 
obbligatorja għall-kontabilità. Għalkemm ħafna Stati Membri huma fil-proċess li jwettqu 
studji ta’ vijabilità għall-kontabilità tal-ġestjoni tar-raba’ u tal-imriegħi li mhumiex se 
jitlestew sal-2014, il-proposta tal-Kummissjoni qed tmur lil hinn mir-regoli internazzjonali u 
għaldaqstant qed toħloq distorsjonijiet ġodda għall-Istati Membri u l-operaturi.

Emenda 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-raba'
tas-settur agrikolu. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar u 
t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

(4) Il-kontijiet għall-attivitajiet tas-settur 
tal-LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi 
li jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għall-
kontijiet għall-attivitajiet tas-settur tal-
LULUCF applikabbli fuq bażi mandatarja 
għall-attivitajiet ta' afforestazzjoni, 
riforestazzjoni, deforestazzjoni u ġestjoni 
tal-foresti tas-settur tal-forestrija. Għandha 
tipprovdi wkoll għall-kontijiet applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-raba’
tas-settur agrikolu, għall-attivitajiet ta’ 
riveġetazzjoni u tal-ixxottar u t-tixrib mill-
ġdid tal-art mistagħdra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-ftehim ta’ Durban – ġie deċiż li l-attività tal-ġestjoni tal-foresti biss issir 
obbligatorja għall-kontabilità. Il-proposta tal-Kummissjoni qed tmur lil hinn mir-regoli 
internazzjonali u għaldaqstant qed toħloq distorsjonijiet ġodda għall-Istati Membri u l-
operaturi.
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Emenda 90
Horst Schnellhardt

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu. Għandha 
tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar u 
t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu, kif ukoll għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. de

Emenda 91
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
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tal-kontabilità applikabbli fuq bażi
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu. Għandha 
tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar u 
t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

tal-kontabilità applikabbli fuq bażi
mandatorja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi, tal-ġestjoni tar-raba' 
tas-settur agrikolu, ta’ riveġetazzjoni u tal-
ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra.

Or. pl

Emenda 92
Romana Jordan

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-raba' 
tas-settur agrikolu. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet ta’ 
riveġetazzjoni u tal-ixxottar u t-tixrib mill-
ġdid tal-art mistagħdra.

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom iqisu l-isforzi li jkunu 
saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. L-Unjoni u 
l-Istati Membri għandhom jissodisfaw 
b’mod konġunt l-impenn tal-limitu ta’ 
3.5 % kif speċifikat fid-Deċiżjoni tal-
UNFCCC 2/CMP.7. miftiehma f’Durban. 
Il-modalitajiet ta’ dan is-sodisfazzjon 
konġunt se jitħejjew mill-Kummissjoni fit-
tieni att leġiżlattiv separat dwar l-
inklużjoni formali tas-settur tal-LULUCF 
fl-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri  
li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-pakkett leġiżlattiv tas-
settur tal-LULUCF. Din id-Deċiżjoni 
għandha tipprovdi għal regoli tal-
kontabilità applikabbli fuq bażi mandatarja 
għall-attivitajiet ta' afforestazzjoni, 
riforestazzjoni, deforestazzjoni u ġestjoni 
tal-foresti tas-settur tal-forestrija, u għall-
attivitajiet tal-ġestjoni tal-imriegħi u tal-
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ġestjoni tar-raba' tas-settur agrikolu. 
Għandha tipprovdi wkoll għal regoli tal-
kontabilità applikabbli fuq bażi volontarja 
għall-attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-
ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra.

Or. en

Emenda 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu. Għandha 
tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet ta’ 
riveġetazzjoni, tal-ixxottar u t-tixrib mill-
ġdid tal-art mistagħdra, u għall-attivitajiet 
tal-ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba’ tas-settur agrikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tal-emenda huwa li tikkonforma ma’ dak li ġie miftiehem f’Durban.

Emenda 94
Christofer Fjellner
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu. Għandha 
tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet ta’ 
riveġetazzjoni, tal-ixxottar u t-tixrib mill-
ġdid tal-art mistagħdra, u għall-attivitajiet 
tal-ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba’ tas-settur agrikolu.

Or. en

Emenda 95
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
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settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba' tas-settur agrikolu. Għandha 
tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi volontarja għall-
attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar u 
t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

settur tal-forestrija. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-
raba’ tas-settur agrikolu; għall-attivitajiet
ta’ riveġetazzjoni u tal-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. en

Emenda 96
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi li 
jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għal regoli 
tal-kontabilità applikabbli fuq bażi 
mandatarja għall-attivitajiet ta' 
afforestazzjoni, riforestazzjoni, 
deforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti tas-
settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-imriegħi u tal-ġestjoni tar-raba' 
tas-settur agrikolu. Għandha tipprovdi 
wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 
fuq bażi volontarja għall-attivitajiet ta’ 
riveġetazzjoni u tal-ixxottar u t-tixrib mill-
ġdid tal-art mistagħdra.

(4) Ir-regoli tal-kontabilità tas-settur tal-
LULUCF għandhom iqisu l-isforzi li jkunu 
saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-
bidliet li jkunu saru fl-użu tar-riżorsi tal-art 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. L-Unjoni u 
l-Istati Membri għandhom jissodisfaw 
b’mod konġunt l-impenn tal-limitu ta’ 
3.5 % kif speċifikat fid-Deċiżjoni tal-
UNFCCC 2/CMP.7. miftiehma f’Durban. 
Il-modalitajiet ta’ dan is-sodisfazzjon 
konġunt se jitħejjew mill-Kummissjoni fit-
tieni att leġiżlattiv separat dwar l-
inklużjoni formali tas-settur tal-LULUCF 
fl-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
fi ħdan il-pakkett leġiżlattiv tas-settur tal-
LULUCF. Din id-Deċiżjoni għandha 
tipprovdi għal regoli tal-kontabilità 
applikabbli fuq bażi mandatarja għall-
attivitajiet ta' afforestazzjoni, 
riforestazzjoni, deforestazzjoni u ġestjoni 
tal-foresti tas-settur tal-forestrija, u għall-
attivitajiet tal-ġestjoni tal-imriegħi u tal-
ġestjoni tar-raba' tas-settur agrikolu. 
Għandha tipprovdi wkoll għal regoli tal-
kontabilità applikabbli fuq bażi volontarja 
għall-attivitajiet ta’ riveġetazzjoni u tal-
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ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra.

Or. en

Emenda 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tiġi żgurata l-integrità ambjentali
tar-regoli tal-kontabilità applikabbli għas-
settur tal-LULUCF tal-Unjoni, dawn ir-
regoli għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipji tal-kontabilità stipulati fid-
Deċiżjoni -/CMP.7 u fid-Deċiżjoni 
16/CMP.1 tal-Konferenza tal-Partijiet li 
sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet għall-
Protokoll ta' Kjoto.

(5) Biex tiġi żgurata l-integrità ambjentali
tal-kontijiet tas-settur tal-LULUCF
applikabbli għas-settur tal-LULUCF tal-
Unjoni, dawn ir-regoli għandhom ikunu 
bbażati fuq il-prinċipji tal-kontabilità 
stipulati fid-Deċiżjoni 2/CMP.7 u fid-
Deċiżjoni 16/CMP.1 tal-Konferenza tal-
Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet 
għall-Protokoll ta' Kjoto.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din il-proposta għal deċiżjoni huwa li jipprovdi lill-Istati Membri b’qafas sabiex 
jittejjbu l-inventarji nazzjonali tal-GHG tagħhom (speċifikament is-settur tal-LULUCF). 
Huwa għalhekk “eżċerċizzju”, u mhux l-istabbilizzazzjoni ta’ miri. Għalhekk it-terminu 
għandu jkun “rapportar” minflok “kontabilità”, iżda bil-ħsieb li jiġu kalkolati l-krediti li l-
attivitajiet differenti jistgħu jwasslu (e.g. “il-ġestjoni tal-foresti” huwa bir), il-kliem użat 
għat-titolu tal-Artikolu 3 huwa aktar adattat: “…jinżammu kontijiet tas-settur tal-LULUCF” 
meta jirreferi b’mod ġenerali għal-LULUCF u mhux għall-ġestjoni tal-foresti.

Emenda 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tiġi żgurata l-integrità ambjentali (5) Biex tiġi żgurata l-integrità ambjentali 
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tar-regoli tal-kontabilità applikabbli għas-
settur tal-LULUCF tal-Unjoni, dawn ir-
regoli għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipji tal-kontabilità stipulati fid-
Deċiżjoni -/CMP.7 u fid-
Deċiżjoni 16/CMP.1 tal-Konferenza tal-
Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet 
għall-Protokoll ta' Kjoto.

tar-regoli tal-kontabilità applikabbli għas-
settur tal-LULUCF tal-Unjoni, dawn ir-
regoli għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipji tal-kontabilità stipulati fid-
Deċiżjoni -/CMP.7 u fid-
Deċiżjoni 16/CMP.1 tal-Konferenza tal-
Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet 
għall-Protokoll ta' Kjoto, 
b’kunsiderazzjoni tad-differenzi bejn l-
Istati Membri u l-ispeċifiċitajiet tagħhom.

Or. lt

Emenda 99
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tiġi żgurata l-integrità ambjentali 
tar-regoli tal-kontabilità applikabbli għas-
settur tal-LULUCF tal-Unjoni, dawn ir-
regoli għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipji tal-kontabilità stipulati fid-
Deċiżjoni -/CMP.7 u fid-Deċiżjoni
16/CMP.1 tal-Konferenza tal-Partijiet li 
sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet għall-
Protokoll ta' Kjoto.

(5) Biex tiġi żgurata l-integrità ambjentali 
tar-regoli tal-kontabilità applikabbli għas-
settur tal-LULUCF tal-Unjoni, dawn ir-
regoli għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipji tal-kontabilità stipulati fid-
Deċiżjoni -/CMP.7, id-Deċiżjoni 2/CMP.6
u d-Deċiżjoni 16/CMP.1 tal-Konferenza 
tal-Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-
Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto u 
applikati b’mod konsistenti, komparabbli 
u kompluti fl-Unjoni u fost l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Regoli ta’ kontabilità bbażati fuq id-
Deċiżjoni 2/CMP.7, u d-Deċiżjoni 
16/CMP.1 ma jippermettux il-kontabilità 
tal-effett tas-sostituzzjoni tal-użu ta’ 
prodotti tal-injam maħsud għall-finijiet 
tal-enerġija u tal-materjal, ladarba dan 
iwassal għal kontabilità doppja. 
Madankollu, dawn huma kontributi 
importanti tal-forestrija għall-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima. Għal din ir-raġuni, u 
għal finijiet informattivi, l-Istati Membri 
jistgħu jikkalkolaw emissjonijiet evitati 
permezz tal-effetti tas-sostituzzjoni tal-
ġestjoni tal-foresti. Dan iżid il-koerenza 
tal-politika.

Or. en

Emenda 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jirrappreżentaw b'mod preċiż il-bidliet 
ikkawżati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-
assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għall-użu ta' 
metodoloġiji speċifiċi skont l-attivitajiet 
differenti tas-settur tal-LULUCF. L-
emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-
afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-
deforestazzjoni huma r-riżultat dirett tal-
intervent tal-bniedem u għalhekk 
għandhom jiġu kkontabilizzati b'mod 
kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-ġestjoni 
tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jirrappreżentaw b'mod preċiż il-bidliet 
ikkawżati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-
assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għall-użu ta' 
metodoloġiji speċifiċi skont l-attivitajiet 
differenti tas-settur tal-LULUCF. L-
emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-
afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-
deforestazzjoni huma r-riżultat dirett tal-
intervent tal-bniedem u għalhekk 
għandhom jiġu kkontabilizzati b'mod 
kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-ġestjoni 
tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 
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livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-Deċiżjoni -
/CMP.7. Għandhom jiġu aġġornati biex 
jirriflettu titjib fil-metodoloġiji jew fid-
dejta disponibbli fl-Istati Membri. Ir-regoli 
tal-kontabilità għandhom jipprovdu għal 
limitu massimu, applikabbli għall-
emissjonijiet u għall-assorbimenti netti tal-
gassijiet serra mill-ġestjoni tal-foresti, li 
jista' jiddaħħal fil-kontijiet, minħabba l-
inċertezzi marbuta mat-tbassir li fuqu huma 
bbażati l-livelli ta' referenza.

livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-Deċiżjoni -
/CMP.7. Għandhom jiġu sinkronizzati 
mad-deċiżjonijiet tal-UNFCCC u 
għandhom jiġu aġġornati biss jekk jiġu 
aġġornati l-livelli ta’ referenza adottati 
mill-korpi tal-UNFCCC jew ta’ Kjoto. Ir-
regoli tal-kontabilità għandhom jipprovdu 
għal limitu massimu, applikabbli għall-
emissjonijiet u għall-assorbimenti netti tal-
gassijiet serra mill-ġestjoni tal-foresti, li 
jista' jiddaħħal fil-kontijiet, minħabba l-
inċertezzi marbuta mat-tbassir li fuqu huma 
bbażati l-livelli ta' referenza.

Or. en

Emenda 102
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jirrappreżentaw b'mod preċiż il-bidliet 
ikkawżati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-
assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għall-użu ta' 
metodoloġiji speċifiċi skont l-attivitajiet 
differenti tas-settur tal-LULUCF. L-
emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-
afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-
deforestazzjoni huma r-riżultat dirett tal-
intervent tal-bniedem u għalhekk 
għandhom jiġu kkontabilizzati b'mod 
kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-ġestjoni 

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jirrappreżentaw b'mod preċiż il-bidliet 
ikkawżati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-
assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għall-użu ta' 
metodoloġiji speċifiċi skont l-attivitajiet 
differenti tas-settur tal-LULUCF. L-
emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-
afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-
deforestazzjoni huma r-riżultat dirett tal-
intervent tal-bniedem u għalhekk 
għandhom jiġu kkontabilizzati b'mod 
kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-ġestjoni 
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tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 
livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-Deċiżjoni -
/CMP.7. Għandhom jiġu aġġornati biex 
jirriflettu titjib fil-metodoloġiji jew fid-
dejta disponibbli fl-Istati Membri. Ir-
regoli tal-kontabilità għandhom jipprovdu 
għal limitu massimu, applikabbli għall-
emissjonijiet u għall-assorbimenti netti 
tal-gassijiet serra mill-ġestjoni tal-foresti, 
li jista' jiddaħħal fil-kontijiet, minħabba l-
inċertezzi marbuta mat-tbassir li fuqu 
huma bbażati l-livelli ta' referenza.

tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 
livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-Deċiżjoni -
/CMP.7. Għandhom jiġu  sinkronizzati 
għal kollox mad-deċiżjonijiet tal-
UNFCCC.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE adottat il-livelli ta’ referenza attwali fi ħdan il-proċess tal-UNFCCC. Il-livelli ta’ 
referenza tal-Istati Membri għandhom jinbidlu biss f’każ li jiġu mibdula taħt l-UNFCCC. Billi 
tiddefinixxi r-regoli l-ġodda, l-UE tipperikola n-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar ftehim 
dwar il-klima globali.

Emenda 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jirrappreżentaw b'mod preċiż il-bidliet 
ikkawżati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-
assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għall-użu ta' 
metodoloġiji speċifiċi skont l-attivitajiet 

(6) Il-kontijiet tas-settur tal-LULUCF
għandhom jirrappreżentaw b'mod preċiż il-
bidliet ikkawżati mill-bniedem fl-
emissjonijiet u l-assorbimenti. F'dak ir-
rigward, din id-Deċiżjoni għandha 
tipprovdi għall-użu ta' metodoloġiji 
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differenti tas-settur tal-LULUCF. L-
emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-
afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-
deforestazzjoni huma r-riżultat dirett tal-
intervent tal-bniedem u għalhekk 
għandhom jiġu kkontabilizzati b'mod 
kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-ġestjoni 
tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 
livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-Deċiżjoni -
/CMP.7. Għandhom jiġu aġġornati biex 
jirriflettu titjib fil-metodoloġiji jew fid-
dejta disponibbli fl-Istati Membri. Ir-regoli 
tal-kontabilità għandhom jipprovdu għal 
limitu massimu, applikabbli għall-
emissjonijiet u għall-assorbimenti netti tal-
gassijiet serra mill-ġestjoni tal-foresti, li 
jista' jiddaħħal fil-kontijiet, minħabba l-
inċertezzi marbuta mat-tbassir li fuqu huma 
bbażati l-livelli ta' referenza.

speċifiċi skont l-attivitajiet differenti tas-
settur tal-LULUCF. L-emissjonijiet u l-
assorbimenti relatati mal-afforestazzjoni, 
ir-riforestazzjoni u d-deforestazzjoni huma 
r-riżultat dirett tal-intervent tal-bniedem u 
għalhekk għandhom jiġu kkontabilizzati 
b'mod kumplessiv. Madankollu, minħabba 
li l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-
ġestjoni tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 
livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-Deċiżjoni -
/CMP.7. Għandhom jiġu aġġornati biex 
jirriflettu titjib fil-metodoloġiji jew fid-
dejta disponibbli fl-Istati Membri. Ir-regoli 
tal-kontabilità għandhom jipprovdu għal 
limitu massimu, applikabbli għall-
emissjonijiet u għall-assorbimenti netti tal-
gassijiet serra mill-ġestjoni tal-foresti, li 
jista' jiddaħħal fil-kontijiet, minħabba l-
inċertezzi marbuta mat-tbassir li fuqu huma 
bbażati l-livelli ta' referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din il-proposta għal deċiżjoni huwa li tipprovdi lill-Istati Membri b’qafas sabiex 
jittejjbu l-inventarji nazzjonali tal-GHG tagħhom (speċifikament is-settur tal-LULUCF). 
Huwa għalhekk “eżerċizzju”, u mhux l-istabbilizzazzjoni ta’ miri. Għalhekk it-terminu 
għandu jkun “rapportar” minflok “kontabilità”, iżda bil-ħsieb li jiġu kkalkolati l-krediti li l-
attivitajiet differenti jistgħu jwasslu (eż. “il-ġestjoni tal-foresti” huwa bir), il-kliem użat għat-
titolu tal-Artikolu 3 huwa aktar adattat: “…jinżammu kontijiet tas-settur tal-LULUCF” meta 
jirreferi b’mod ġenerali għal-LULUCF u mhux għall-ġestjoni tal-foresti.

Emenda 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jirrappreżentaw b'mod preċiż il-bidliet 
ikkawżati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-
assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għall-użu ta' 
metodoloġiji speċifiċi skont l-attivitajiet 
differenti tas-settur tal-LULUCF. L-
emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-
afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-
deforestazzjoni huma r-riżultat dirett tal-
intervent tal-bniedem u għalhekk 
għandhom jiġu kkontabilizzati b'mod 
kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-ġestjoni 
tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 
livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-Deċiżjoni -
/CMP.7. Għandhom jiġu aġġornati biex 
jirriflettu titjib fil-metodoloġiji jew fid-
dejta disponibbli fl-Istati Membri. Ir-regoli 
tal-kontabilità għandhom jipprovdu għal 
limitu massimu, applikabbli għall-
emissjonijiet u għall-assorbimenti netti tal-
gassijiet serra mill-ġestjoni tal-foresti, li 
jista' jiddaħħal fil-kontijiet, minħabba l-
inċertezzi marbuta mat-tbassir li fuqu huma 
bbażati l-livelli ta' referenza.

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jirrappreżentaw b'mod preċiż il-bidliet 
ikkawżati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-
assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-
Deċiżjoni għandha tipprovdi għall-użu ta' 
metodoloġiji speċifiċi skont l-attivitajiet 
differenti tas-settur tal-LULUCF. L-
emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-
afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-
deforestazzjoni huma r-riżultat dirett tal-
intervent tal-bniedem u għalhekk 
għandhom jiġu kkontabilizzati b'mod 
kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-ġestjoni 
tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 
livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-Deċiżjoni -
/CMP.7. Għandhom jiġu aġġornati biex 
jirriflettu titjib fil-metodoloġiji jew fid-
dejta disponibbli fl-Istati Membri. Ir-regoli 
tal-kontabilità għandhom jipprovdu għal 
limitu massimu, applikabbli għall-
emissjonijiet u għall-assorbimenti netti tal-
gassijiet serra mill-ġestjoni tal-foresti, li 
jista' jiddaħħal fil-kontijiet, minħabba l-
inċertezzi marbuta mat-tbassir li fuqu huma 
bbażati l-livelli ta' referenza. Hija l-
intenzjoni tal-Unjoni li tissostitwixxi l-
approċċ tal-livell ta’ referenza attwali 
b’approċċ aktar komprensiv fil-perjodu 
ta’ kontabilità li jmiss u li tadatta din id-
Deċiżjoni kif xieraq.

Or. en
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Emenda 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jirriflettu b’mod xieraq fuq il-kontribut 
pożittiv għal ħażna ta’ gassijiet serra fl-
injam u fi prodotti bbażati fuq l-injam, kif 
ukoll jagħtu kontribut fiż-żieda tal-użu 
tar-riżorsi tal-foresti fil-qafas tal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti u fiż-żieda tal-użu 
ta’ prodotti tal-injam.

Or. de

Emenda 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jiżguraw li l-Istati Membri 
jikkontabilizzaw b'mod preċiż fil-kontijiet 
tagħhom il-ħinijiet li fihom iseħħu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-injam 
maħsud, biex jiġu pprovduti inċentivi 
għall-użu ta’ prodotti tal-injam maħsud 
b'ċikli twal tal-ħajja. Il-funzjoni ta' 
diżintegrazzjoni tal-ewwel grad applikabbli 
għall-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
prodotti tal-injam maħsud għandha, 
għalhekk, tikkorrispondi għall-ekwazzjoni 
12.1 tal-Linji Gwida tal-2006 tal-Grupp 
Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (l-"IPCC”) għall-Inventarji 
Nazzjonali tal-Gassijiet Serra, u l-valuri 
standard rilevanti ta’ nofs il-ħajja 

(7) Ir-regoli tal-kontabilità għall-ġestjoni 
tal-foresti għandhom jiżguraw li l-Istati 
Membri jikkontabilizzaw b'mod preċiż fil-
kontijiet tagħhom il-ħinijiet li fihom iseħħu 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-injam 
maħsud, biex jiġu pprovduti inċentivi 
għall-użu ta’ prodotti tal-injam maħsud 
b'ċikli twal tal-ħajja. Il-funzjoni ta' 
diżintegrazzjoni tal-ewwel grad applikabbli 
għall-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
prodotti tal-injam maħsud għandha, 
għalhekk, tikkorrispondi għall-ekwazzjoni 
12.1 tal-Linji Gwida tal-2006 tal-Grupp 
Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (l-‘IPCC’) għall-Inventarji 
Nazzjonali tal-Gassijiet Serra, u l-valuri 
standard rilevanti ta’ nofs il-ħajja 
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għandhom ikunu bbażati fuq it-Tabella 
3a.1.3 tal-Gwida tal-IPCC tal-2003 għal 
Prattiki Tajbin għas-settur tal-użu tal-art, 
tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija.

għandhom ikunu bbażati fuq it-Tabella 
3a.1.3 tal-Gwida tal-IPCC tal-2003 għal 
Prattiki Tajbin għas-settur tal-użu tal-art, 
tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din il-proposta għal deċiżjoni huwa li tipprovdi lill-Istati Membri b’qafas sabiex 
jittejjbu l-inventarji nazzjonali tal-GHG tagħhom (speċifikament is-settur tal-LULUCF). 
Huwa għalhekk “eżerċizzju”, u mhux l-istabbilizzazzjoni ta’ miri. Għalhekk it-terminu 
għandu jkun “rapportar” minflok “kontabilità”, iżda bil-ħsieb li jiġu kalkolati l-krediti li l-
attivitajiet differenti jistgħu jwasslu (eż. “il-ġestjoni tal-foresti” huwa bir), il-kliem użat għat-
titolu tal-Artikolu 3 huwa aktar adattat: “…jinżammu kontijiet tas-settur tal-LULUCF” meta 
jirreferi b’mod ġenerali għal-LULUCF u mhux għall-ġestjoni tal-foresti.

Emenda 107
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jiżguraw li l-Istati Membri 
jikkontabilizzaw b'mod preċiż fil-kontijiet 
tagħhom il-ħinijiet li fihom iseħħu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-injam 
maħsud, biex jiġu pprovduti inċentivi 
għall-użu ta’ prodotti tal-injam maħsud 
b'ċikli twal tal-ħajja. Il-funzjoni ta' 
diżintegrazzjoni tal-ewwel grad applikabbli 
għall-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
prodotti tal-injam maħsud għandha, 
għalhekk, tikkorrispondi għall-
ekwazzjoni 12.1 tal-Linji Gwida tal-2006 
tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar 
it-Tibdil fil-Klima (l-"IPCC”) għall-
Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet Serra, u 
l-valuri standard rilevanti ta’ nofs il-ħajja 
għandhom ikunu bbażati fuq it-
Tabella 3a.1.3 tal-Gwida tal-IPCC tal-2003 
għal Prattiki Tajbin għas-settur tal-użu tal-
art, tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija.

(7) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jistabbilixxu r-regoli tal-kontabilità u l-
valuri ta’ nofs ħajja. Dawn għandhom 
jiżguraw li l-Istati Membri 
jikkontabilizzaw b'mod preċiż fil-kontijiet 
tagħhom il-ħinijiet li fihom iseħħu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-injam 
maħsud, biex jiġu pprovduti inċentivi 
għall-użu ta’ prodotti tal-injam maħsud 
b'ċikli twal tal-ħajja. Il-funzjoni ta' 
diżintegrazzjoni tal-ewwel grad applikabbli 
għall-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
prodotti tal-injam maħsud għandha, 
għalhekk, tikkorrispondi għall-
ekwazzjoni 12.1 tal-Linji Gwida tal-2006 
tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar 
it-Tibdil fil-Klima (l-"IPCC”) għall-
Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet Serra, u 
l-valuri standard rilevanti ta’ nofs il-ħajja 
għandhom ikunu bbażati fuq it-
Tabella 3a.1.3 tal-Gwida tal-IPCC tal-2003 
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għal Prattiki Tajbin għas-settur tal-użu tal-
art, tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija.

Or. sv

Emenda 108
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jiżguraw li l-Istati Membri 
jikkontabilizzaw b'mod preċiż fil-kontijiet 
tagħhom il-ħinijiet li fihom iseħħu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-injam 
maħsud, biex jiġu pprovduti inċentivi 
għall-użu ta’ prodotti tal-injam maħsud 
b'ċikli twal tal-ħajja. Il-funzjoni ta' 
diżintegrazzjoni tal-ewwel grad applikabbli 
għall-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
prodotti tal-injam maħsud għandha, 
għalhekk, tikkorrispondi għall-ekwazzjoni 
12.1 tal-Linji Gwida tal-2006 tal-Grupp 
Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (l-"IPCC”) għall-Inventarji 
Nazzjonali tal-Gassijiet Serra, u l-valuri 
standard rilevanti ta’ nofs il-ħajja 
għandhom ikunu bbażati fuq it-Tabella 
3a.1.3 tal-Gwida tal-IPCC tal-2003 għal 
Prattiki Tajbin għas-settur tal-użu tal-art, 
tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija.

(7) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 
jiżguraw li l-Istati Membri 
jikkontabilizzaw b'mod preċiż fil-kontijiet 
tagħhom il-ħinijiet li fihom iseħħu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-injam 
maħsud, biex jiġu pprovduti inċentivi 
għall-użu ta’ prodotti tal-injam maħsud 
b'ċikli twal tal-ħajja. Il-funzjoni ta' 
diżintegrazzjoni tal-ewwel grad applikabbli 
għall-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
prodotti tal-injam maħsud għandha, 
għalhekk, tikkorrispondi għall-ekwazzjoni 
12.1 tal-Linji Gwida tal-2006 tal-Grupp 
Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (l-‘IPCC’) għall-Inventarji 
Nazzjonali tal-Gassijiet Serra, u l-valuri 
standard rilevanti ta’ nofs il-ħajja 
għandhom ikunu bbażati fuq it-Tabella 
3a.1.3 tal-Gwida tal-IPCC tal-2003 għal 
Prattiki Tajbin għas-settur tal-użu tal-art, 
tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija. L-
Unjoni għandha telabora kriterji ta’ 
sostenibbiltà għal bijomassa għall-
enerġija importata minn pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Peress li l-varjazzjonijiet minn sena 
għall-oħra fl-emissjonijiet u fl-assorbimenti 
tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-
attivitajiet agrikoli huma ħafna iżgħar 
minn dawk relatati mal-attivitajiet tal-
forestrija, l-Istati Membri għandhom
jikkontabilizzaw l-emissjonijiet u l-
assorbimenti tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet tal-ġestjoni tar-raba' u tal-
imriegħi li jikkorrispondu għas-sena ta' 
referenza tagħhom skont l-ewwel rapport 
rivedut tagħhom dwar id-dejta tal-
emissjonijiet fis-sena ta' referenza kif 
sottomess lill-UNFCCC skont id-Deċiżjoni 
13/CMP.1 tal-Konferenza tal-Partijiet li 
sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet għall-
Protokoll ta' Kjoto ("id-Deċiżjoni 
13/CMP.1").

(8) Peress li l-varjazzjonijiet minn sena 
għall-oħra fl-emissjonijiet u fl-assorbimenti 
tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-
attivitajiet agrikoli huma iżgħar minn dawk 
relatati mal-attivitajiet tal-forestrija, l-Istati 
Membri li jikkontabilizzaw l-emissjonijiet 
u l-assorbimenti tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet tal-ġestjoni tar-raba' u tal-
imriegħi għandhom jagħmlu dan billi 
jikkorrispondu għas-sena ta' referenza 
tagħhom skont l-ewwel rapport rivedut 
tagħhom dwar id-dejta tal-emissjonijiet fis-
sena ta' referenza kif sottomess lill-
UNFCCC skont id-Deċiżjoni 13/CMP.1 
tal-Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-
laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto
(‘id-Deċiżjoni 13/CMP.1’).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija ta’ importanza kruċjali li l-qafas tal-UE għal LULUCF hija konsistenti mar-regoli 
internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat ir-rapportar nazzjonali u sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
bejn l-oqfsa differenti. Huwa ssuġġerit allinjament mal-qafas internazzjonali (id-Deċiżjoni 
2/CMP.7 u d-Deċiżjoni 16/CMP.1) sabiex jiġi ffaċilitat ir-rapportar nazzjonali u l-kontabilità 
u sabiex tiġi żgurata l-konsistenza

Emenda 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Peress li l-varjazzjonijiet minn sena 
għall-oħra fl-emissjonijiet u fl-assorbimenti 
tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-
attivitajiet agrikoli huma ħafna iżgħar minn 

(8) Peress li l-varjazzjonijiet minn sena 
għall-oħra fl-emissjonijiet u fl-assorbimenti 
tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-
attivitajiet agrikoli huma ħafna iżgħar minn 
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dawk relatati mal-attivitajiet tal-forestrija, 
l-Istati Membri għandhom jikkontabilizzaw 
l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra mill-attivitajiet tal-ġestjoni tar-raba' u 
tal-imriegħi li jikkorrispondu għas-sena ta' 
referenza tagħhom skont l-ewwel rapport 
rivedut tagħhom dwar id-dejta tal-
emissjonijiet fis-sena ta' referenza kif 
sottomess lill-UNFCCC skont id-
Deċiżjoni 13/CMP.1 tal-Konferenza tal-
Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet 
għall-Protokoll ta' Kjoto ("id-
Deċiżjoni 13/CMP.1").

dawk relatati mal-attivitajiet tal-forestrija, 
l-Istati Membri għandhom jingħataw l-
għażla li jikkontabilizzaw l-emissjonijiet u 
l-assorbimenti tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet tal-ġestjoni tar-raba' u tal-
imriegħi li jikkorrispondu għas-sena ta' 
referenza tagħhom skont l-ewwel rapport 
rivedut tagħhom dwar id-dejta tal-
emissjonijiet fis-sena ta' referenza kif 
sottomess lill-UNFCCC skont id-
Deċiżjoni 13/CMP.1 tal-Konferenza tal-
Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet 
għall-Protokoll ta' Kjoto ("id-
Deċiżjoni 13/CMP.1").

Or. lt

Emenda 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra jkopru emissjonijiet minn 
artijiet tal-peat li jaħżnu ammonti kbar 
ħafna tal-karbonju. Emissjonijiet minn 
artijiet tal-peat li qed jiddegradaw u 
jixxottaw jikkorrispondu għal xi  5 % tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra globali u 
rrappreżentaw 3.5-4 % tal-emissjonijiet 
tal-Unjoni fl-2010. Sabiex ikollha 
trasparenza sħiħa u sabiex turi tmexxija 
f’settur fejn l-Unjoni hija t-tieni l-akbar 
emittent globalment, l-emissjonijiet u l-
assorbimenti mill-ixxottar u t-tixrib mill-
ġdid tal-art mistagħdra għandhom jiġu 
inklużi wkoll fil-kontijiet tal-Istati Membri

Or. en
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Emenda 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-regoli tar-rapportar dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra u dwar 
informazzjoni oħra rilevanti għat-tibdil fil-
klima, inkluża l-informazzjoni dwar is-
settur tal-LULUCF, jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru
.../... [il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar mekkaniżmu għall-
monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet 
ta’ gassijiet b'effett ta' serra u għar-
rapportar ta' informazzjoni oħra relatata 
mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u 
tal-Unjoni (COM(2011) 789 finali —
2011/0372 (COD)], u għalhekk ma 
jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Deċiżjoni.

(10) Ir-regoli tar-rapportar dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra u dwar 
informazzjoni oħra rilevanti għat-tibdil fil-
klima, inkluża l-informazzjoni dwar is-
settur tal-LULUCF, jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru
.../... [il-proposta tal-Kummissjoni għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar mekkaniżmu għall-
monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet 
ta’ gassijiet b'effett ta' serra u għar-
rapportar ta' informazzjoni oħra relatata 
mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u 
tal-Unjoni (COM(2011) 789 finali —
2011/0372 (COD)], u għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-Istati Membri waqt il-
monitoraġġ u r-rapportar, għalkemm ma 
jaqgħux  fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjanijiet ta’ Azzjoni għas-settur tal-LULUCF joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat 
Membru mingħajr ma jkollhom valur miżjud ċar. Joħolqu regolamentazzjoni doppja 
minħabba li jimxu b’mod parallel mal-miżuri agroambjentali taħt it-tieni pilastru tal-Politika 
Agrikola Komuni.

Emenda 113
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12



AM\909081MT.doc 37/85 PE492.911v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali f’din id-Deċiżjoni se toħloq 
regolamentazzjoni duplikattiva, minħabba li l-Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti se jimxu fl-istess 
ħin mal-miżuri agroambjentali taħt it-tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni.

Emenda 114
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 

imħassra
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għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta COM dwar pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tmur lil hinn minn dak li ġie miftiehem 
f’Durban. Pjanijiet ta’ azzjoni proposti għas-settur tal-LULUCF jikkontradixxu wkoll il-fatt li 
l-UE m’għandha l-ebda kompetenza fil-forestrija. Il-ġestjoni tal-foresti u l-politika dwar il-
foresti huma soġġetti għal deċiżjonijiet nazzjonali.

Emenda 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 

imħassra
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perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjanijiet ta’ Azzjoni għas-settur tal-LULUCF joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat 
Membru mingħajr ma jkollhom valur miżjud ċar. Joħolqu regolamentazzjoni doppja 
minħabba li jimxu b’mod parallel mal-miżuri agroambjentali taħt it-tieni pilastru tal-Politika 
Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu miżuri sabiex tiġi promossa l-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art fil-qafas tal-istrateġiji tagħhom 
tal-iżvilupp b’użu baxx tal-karbonju.

Emenda 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. L-Istati Membri 
għandhom jiġu permessi li jinkludu l-
Pjanijiet ta’ Azzjoni fi ħdan il-programmi 
attwali tagħhom għas-settur tal-LULUCF, 
sabiex tiġi evitata l-burokrazija. Kull Pjan 
ta' Azzjoni għas-settur tal-LULUCF 
għandu jinkludi ċerta informazzjoni, kif 
speċifikat f'din id-Deċiżjoni. Barra minn 
hekk, biex jiġu promossi l-aqwa prattiki, fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni għandha tiġi 
stabbilita lista indikattiva tal-miżuri li 
jistgħu jiġu inklużi wkoll f'dawk il-
pjanijiet.
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azzjonijiet tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 117
Horst Schnellhardt

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-LULUCF 
u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-LULUCF 
u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet prattiċi biex jittejbu 
l-azzjonijiet tal-Istati Membri.

Or. de

Emenda 118
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet.

Or. pl

Emenda 119
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
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inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-LULUCF 
u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-LULUCF 
u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri. Il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku matul il-
preparazzjoni, il-modifika u l-analiżi ta’ 
dawn il-pjanijiet għandha tkun prevista 
f’din id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 120
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-LULUCF 
u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Dan 
għandu jseħħ skont id-deċiżjoni dwar il-
mekkaniżmi u l-istrateġiji tal-monitoraġġ 
(MMD) fl-interess tal-progress lejn 
soċjetà b’karbonju baxx. Il-Kummissjoni 
għandha tevalwa perjodikament il-kontenut 
u l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
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azzjonijiet tal-Istati Membri.

Or. sv

Emenda 121
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF stabbiliti 
bħala parti mill-Istrateġiji ta’ Żvilupp 
b’Emissjonijiet Baxxi tal-Karbonju
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Stat Membru 
għandu jiddefinixxu l-miżuri l-aktar 
xierqa sabiex jiġu sodisfatti ċirkostanzi 
nazzjonali. Kull Pjan ta' Azzjoni għas-
settur tal-LULUCF għandu jinkludi ċerta 
informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet.

Or. en

Emenda 122
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-LULUCF 
u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri.

(12) Il-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF 
għandhom jistabbilixxu miżuri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti mis-
settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 
ċerta informazzjoni, kif speċifikat f'din id-
Deċiżjoni. Barra minn hekk, biex jiġu 
promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 
din id-Deċiżjoni għandha tiġi stabbilita 
lista indikattiva tal-miżuri li jistgħu jiġu 
inklużi wkoll f'dawk il-pjanijiet. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa 
perjodikament il-kontenut u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tal-Istati Membri għas-settur tal-LULUCF 
u, fejn xieraq, tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-
azzjonijiet tal-Istati Membri. L-ispiża 
amministrattiva għandha għalhekk 
tinżamm effiċjenti kemm jista’ jkun.

Or. de

Emenda 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) (13) Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea biex 
taġġorna d-definizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil fid-
definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, biex 

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, biex 
temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-perjodi 
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temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-perjodi 
ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-
perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 
tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'setturi oħra, biex temenda l-Anness II 
b'livelli ta' referenza aġġornati skont il-
livelli ta' referenza proposti sottomessi 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 u 
suġġetti għall-korrezzjonijiet magħmula 
skont din id-Deċiżjoni, biex tirrevedi l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness III 
skont il-progress xjentifiku u biex tirrevedi 
l-kundizzjonijiet relatati mar-regoli tal-
kontabilità għad-disturbi naturali stipulati 
fl-Artikolu 9(2) fid-dawl tal-progress 
xjentifiku jew biex ikunu jirriflettu 
reviżjonijiet għall-atti adottati mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto. 
Huwa importanti ferm li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, hija u tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, xierqa u fil-ħin 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-
perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 
tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'setturi oħra, biex temenda l-Anness II 
b'livelli ta' referenza aġġornati skont il-
livelli ta' referenza proposti sottomessi 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 u 
suġġetti għall-korrezzjonijiet magħmula 
skont din id-Deċiżjoni u fid-dawl ta’ tibdil 
li jkun sar lil-livelli ta’ referenza adottati 
mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-Protokoll 
ta’ Kjoto, biex tirrevedi l-informazzjoni 
speċifikata fl-Anness III skont il-progress 
xjentifiku u biex tirrevedi l-kundizzjonijiet 
relatati mar-regoli tal-kontabilità għad-
disturbi naturali stipulati fl-Artikolu 9(2) 
fid-dawl tal-progress xjentifiku jew biex 
ikunu jirriflettu reviżjonijiet għall-atti 
adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-
Protokoll ta' Kjoto. Huwa importanti ferm 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma tagħha ta' tħejjija, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
hija u tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
xierqa u fil-ħin tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
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ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti 
għat-tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, 
biex temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-
perjodi ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-
konsistenza bejn dawk il-perjodi tal-
kontabilità u l-perjodi rilevanti 
applikabbli għall-impenji tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet f'setturi oħra, 
biex temenda l-Anness II b'livelli ta' 
referenza aġġornati skont il-livelli ta' 
referenza proposti sottomessi mill-Istati
Membri skont l-Artikolu 6 u suġġetti 
għall-korrezzjonijiet magħmula skont din 
id-Deċiżjoni, biex tirrevedi l-informazzjoni 
speċifikata fl-Anness III skont il-progress 
xjentifiku u biex tirrevedi l-kundizzjonijiet 
relatati mar-regoli tal-kontabilità għad-
disturbi naturali stipulati fl-Artikolu 9(2)
fid-dawl tal-progress xjentifiku jew biex 
ikunu jirriflettu reviżjonijiet għall-atti 
adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-
Protokoll ta' Kjoto. Huwa importanti ferm 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma tagħha ta' tħejjija, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
hija u tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
xierqa u fil-ħin tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

ta’ ftehimiet multilaterali oħra li jinħolqu 
fil-qasam tat-tibdil fil-klima li l-Unjoni 
trid tikkonforma magħhom, biex tirrevedi 
l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III 
skont il-progress xjentifiku u biex tirrevedi 
l-kundizzjonijiet relatati mar-regoli tal-
kontabilità għad-disturbi naturali stipulati
fl-Artikolu 9(2) għal tibdil minuri għall-
atti adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew 
tal-Protokoll ta' Kjoto. Huwa importanti 
ferm li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, hija u tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, xierqa u fil-ħin 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-kontabilità stipulati f’dan l-Artikolu u fl-Anness I huma kritiċi għall-
funzjonament ta’ din id-deċiżjoni, għalhekk kwalunkwe emenda għalihom għandha tiġi 
adottata bi qbil mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 125
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, biex 
temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-perjodi 
ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-
perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 
tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'setturi oħra, biex temenda l-Anness II 
b'livelli ta' referenza aġġornati skont il-
livelli ta' referenza proposti sottomessi 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 u 
suġġetti għall-korrezzjonijiet magħmula 
skont din id-Deċiżjoni, biex tirrevedi l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness III 
skont il-progress xjentifiku u biex 
tirrevedi l-kundizzjonijiet relatati mar-
regoli tal-kontabilità għad-disturbi 
naturali stipulati fl-Artikolu 9(2) fid-dawl 
tal-progress xjentifiku jew biex ikunu 
jirriflettu reviżjonijiet għall-atti adottati 
mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-Protokoll 
ta' Kjoto. Huwa importanti ferm li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma tagħha ta' tħejjija, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti 
ddelegati, għandha tiżgura trasmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, biex 
temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-perjodi 
ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-
perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 
tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'setturi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE adottat il-livelli ta’ referenza attwali fi ħdan il-proċess tal-UNFCCC. Il-COM 
m’għandhiex taġġusta l-livelli ta’ referenza tal-Istati Membri unilateralment u għandhom 
jinbidlu biss f’każ li jinbidlu taħt l-UNFCCC.
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Emenda 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti 
għat-tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, 
biex temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-
perjodi ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-
konsistenza bejn dawk il-perjodi tal-
kontabilità u l-perjodi rilevanti 
applikabbli għall-impenji tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet f'setturi oħra, 
biex temenda l-Anness II b'livelli ta' 
referenza aġġornati skont il-livelli ta' 
referenza proposti sottomessi mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 6 u suġġetti 
għall-korrezzjonijiet magħmula skont din 
id-Deċiżjoni, biex tirrevedi l-informazzjoni 
speċifikata fl-Anness III skont il-progress 
xjentifiku u biex tirrevedi l-kundizzjonijiet 
relatati mar-regoli tal-kontabilità għad-
disturbi naturali stipulati fl-Artikolu 9(2)
fid-dawl tal-progress xjentifiku jew biex 
ikunu jirriflettu reviżjonijiet għall-atti 
adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-
Protokoll ta' Kjoto. Huwa importanti ferm 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma tagħha ta' tħejjija, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
hija u tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
xierqa u fil-ħin tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehimiet multilaterali oħra li jinħolqu 
fil-qasam tat-tibdil fil-klima konkluż mill-
Unjoni, biex tirrevedi l-informazzjoni 
speċifikata fl-Anness III skont il-progress 
xjentifiku u biex tirrevedi l-kundizzjonijiet 
relatati mar-regoli tal-kontabilità għad-
disturbi naturali stipulati fl-Artikolu 9(2) 
biex ikunu jirriflettu tibdiliet minuri għall-
atti adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew 
tal-Protokoll ta' Kjoto. Huwa importanti 
ferm li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, hija u tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, xierqa u fil-ħin 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tal-Annessi I u II għandha tesiġi l-użu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja u 
m’għandhiex titħalla għall-atti ddelegati.

Emenda 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, biex 
temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-perjodi 
ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-
perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 
tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'setturi oħra, biex temenda l-Anness II 
b'livelli ta' referenza aġġornati skont il-
livelli ta' referenza proposti sottomessi 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 u 
suġġetti għall-korrezzjonijiet magħmula 
skont din id-Deċiżjoni, biex tirrevedi l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness III 
skont il-progress xjentifiku u biex tirrevedi 
l-kundizzjonijiet relatati mar-regoli tal-
kontabilità għad-disturbi naturali stipulati 
fl-Artikolu 9(2) fid-dawl tal-progress 
xjentifiku jew biex ikunu jirriflettu 
reviżjonijiet għall-atti adottati mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto. 
Huwa importanti ferm li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell 

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, biex 
temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-perjodi 
ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-
perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 
tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'setturi oħra, biex temenda l-Anness II 
b'livelli ta' referenza aġġornati skont il-
livelli ta' referenza proposti sottomessi 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 u 
suġġetti għall-korrezzjonijiet magħmula 
skont din id-Deċiżjoni, biex tirrevedi l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness III 
skont il-progress xjentifiku u biex tirrevedi 
l-kundizzjonijiet relatati mar-regoli tal-
kontabilità għad-disturbi naturali stipulati 
fl-Artikolu 9(2) fid-dawl tal-progress 
xjentifiku jew biex ikunu jirriflettu 
reviżjonijiet għall-atti adottati mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto. 
Huwa importanti ferm li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell 
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tal-esperti. Il-Kummissjoni, hija u tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, xierqa u fil-ħin 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

tal-esperti. Il-Kummissjoni, hija u tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, xierqa u fil-ħin 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Madankollu, atti 
delegati għandhom ikunu adottati biss 
meta jkun xieraq, filwaqt li 
jissalvagwardjaw id-dritt tal-Parlament 
Ewropew li joġġezzjona għall-miżuri 
adottati mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, biex 
temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-perjodi 
ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-
perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 
tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'setturi oħra, biex temenda l-Anness II 
b'livelli ta' referenza aġġornati skont il-
livelli ta' referenza proposti sottomessi 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 u 
suġġetti għall-korrezzjonijiet magħmula 
skont din id-Deċiżjoni, biex tirrevedi l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness III 
skont il-progress xjentifiku u biex tirrevedi 
l-kundizzjonijiet relatati mar-regoli tal-
kontabilità għad-disturbi naturali stipulati 
fl-Artikolu 9(2) fid-dawl tal-progress 

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex taġġorna d-definizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 
fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni, biex 
temenda l-Anness I biex jiżdiedu l-perjodi 
ta’ kontabilità u tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-
perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 
tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'setturi oħra, biex temenda l-Anness II 
b'livelli ta' referenza aġġornati skont il-
livelli ta' referenza proposti sottomessi 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 u 
suġġetti għall-korrezzjonijiet magħmula 
skont din id-Deċiżjoni, biex tirrevedi l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness III 
skont il-progress xjentifiku u biex tirrevedi 
l-kundizzjonijiet relatati mar-regoli tal-
kontabilità għad-disturbi naturali stipulati 
fl-Artikolu 9(2) fid-dawl tal-progress 
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xjentifiku jew biex ikunu jirriflettu 
reviżjonijiet għall-atti adottati mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha,
inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, 
hija u tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
xierqa u fil-ħin tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

xjentifiku jew biex ikunu jirriflettu 
reviżjonijiet għall-atti adottati mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha,
inklużi esperti tas-setturi involuti. Il-
Kummissjoni, hija u tħejji u tfassal l-atti 
ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, xierqa u fil-ħin tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en

Emenda 129
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-Kummissjoni għandha teżamina 
jekk fil-qafas tat-twaqqif u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass 
serra, humiex possibbli l-inċentivi ta’ 
investiment fil-qasam agrikolu.

Or. de

Emenda 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni 
proposta, minħabba n-natura tagħhom, ma 
jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati 

(14) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni 
proposta, minħabba n-natura tagħhom, ma 
jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati 
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Membri waħedhom u, għalhekk, minħabba 
l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu 
jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet,

Membri waħedhom u, għalhekk, minħabba 
l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu 
jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Kwistjonijiet tas-settur tal-
LULUCF, bħall-politika dwar il-foresti, 
huma issa taħt il-kompetenza tal-Istati 
Membri. L-Unjoni m’għandhiex 
tintervjeni fir-rigward tal-politiki 
nazzjonali dwar il-foresti u għandha 
tirrispetta l-kompetenza tal-Istati Membri 
f’dan il-qasam. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet,

Or. en

Emenda 131
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni 
proposta, minħabba n-natura tagħhom, ma 
jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati 
Membri waħedhom u, għalhekk, minħabba 
l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu 
jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet,

(14) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni 
proposta, minħabba n-natura tagħhom, ma 
jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati 
Membri waħedhom u, għalhekk, minħabba 
l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu 
jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, peress li l-
kompetenza għal kwistjonijiet tas-settur 
tal-LULUCF hija prinċipalment 
responsabbiltà tal-Istati Membri, l-Unjoni 
trid issegwi l-prinċipju prekawzjonali, 
speċjalment fir-rigward tal-forestrija 
sabiex tiġi rrispettata l-kompetenza tal-
Istati Membri u sabiex jingħata 
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rikonoxximent sħiħ għall-fatt li l-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti hija kunċett 
komprensiv u ma tistax tiġi rregolata 
minn perspettiva tal-klima biss. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx 
lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet,

Or. en

Emenda 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri għas-
settur tal-LULUCF biex jiġu llimitati jew 
imnaqqsa l-emissjonijiet u biex jinżammu 
jew jiżdiedu l-assorbimenti, u għall-
evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet mill-
Kummissjoni.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri għas-
settur tal-LULUCF biex jiġu llimitati jew 
imnaqqsa l-emissjonijiet u biex jinżammu 
jew jiżdiedu l-assorbimenti.

Or. en

Emenda 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
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għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri 
għas-settur tal-LULUCF biex jiġu 
llimitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet u 
biex jinżammu jew jiżdiedu l-
assorbimenti, u għall-evalwazzjoni ta' 
dawk il-pjanijiet mill-Kummissjoni.

għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali f’din id-Deċiżjoni se toħloq 
regolamentazzjoni duplikattiva, minħabba li l-Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti se jimxu fl-istess 
ħin mal-miżuri agroambjentali taħt it-tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni.

Emenda 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri 
għas-settur tal-LULUCF biex jiġu 
llimitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet u 
biex jinżammu jew jiżdiedu l-
assorbimenti, u għall-evalwazzjoni ta' 
dawk il-pjanijiet mill-Kummissjoni.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tmur lil hinn mill-Ftehim ta’ Durban. Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF jikkontradixxu l-fatt li l-UE ma għandha l-ebda kompetenza fil-
forestrija. Hemm riskju li l-Pjanijiet ta’ Azzjoni jiffokaw biss fuq prattiċi tal-ġestjoni tal-
foresti li jimmiraw lejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, u li ma jqisux ir-rwol 
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multifunzjonali tal-foresta. Joħolqu wkoll piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jkollhom valur miżjud ċar. Joħolqu regolamentazzjoni doppja minħabba li jimxu 
b’mod parallel mal-miżuri agri-ambjentali taħt it-tieni pilastru tal-Politika Agrikola Komuni.

Emenda 135
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri 
għas-settur tal-LULUCF biex jiġu 
llimitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet u 
biex jinżammu jew jiżdiedu l-
assorbimenti, u għall-evalwazzjoni ta' 
dawk il-pjanijiet mill-Kummissjoni.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta COM dwar pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tmur lil hinn minn dak li ġie miftiehem 
f’Durban. Pjanijiet ta’ azzjoni proposti għas-settur tal-LULUCF jikkontradixxu pereżempju l-
fatt li l-UE m’għandha l-ebda kompetenza fil-forestrija. Il-ġestjoni tal-foresti u l-politika 
dwar il-foresti huma kwistjonijiet nazzjonali.

Emenda 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità għall-Istati Membri applikabbli 
għall-emissjonijiet u għall-assorbimenti li 
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attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri għas-
settur tal-LULUCF biex jiġu llimitati jew 
imnaqqsa l-emissjonijiet u biex jinżammu 
jew jiżdiedu l-assorbimenti, u għall-
evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet mill-
Kummissjoni.

jirriżultaw mill-attivitajiet tal-użu tal-art, 
tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija. Din 
id-Deċiżjoni ma tistabbilixxix obbligi ta’ 
kontabilità jew ta’ rapportar għal partijiet 
privati. Tipprovdi wkoll għal Pjanijiet ta' 
Azzjoni tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF biex jiġu llimitati jew imnaqqsa 
l-emissjonijiet u biex jinżammu jew 
jiżdiedu l-assorbimenti, u għall-
evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 137
Romana Jordan

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri għas-
settur tal-LULUCF biex jiġu llimitati jew 
imnaqqsa l-emissjonijiet u biex jinżammu 
jew jiżdiedu l-assorbimenti, u għall-
evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet mill-
Kummissjoni.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija bħala l-ewwel pass 
lejn l-inklużjoni formali tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni fl-impenji tal-Istati 
Membri li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra skont l-Artikolu 9 tad-
Deċiżjoni Nru 406/2009/KE. Tipprovdi 
wkoll għal Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati 
Membri għas-settur tal-LULUCF biex jiġu 
llimitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet u 
biex jinżammu jew jiżdiedu l-assorbimenti, 
u għall-evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 138
Kriton Arsenis, Peter Liese
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri għas-
settur tal-LULUCF biex jiġu llimitati jew 
imnaqqsa l-emissjonijiet u biex jinżammu 
jew jiżdiedu l-assorbimenti, u għall-
evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet mill-
Kummissjoni.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità għall-Istati Membri applikabbli 
għall-emissjonijiet u għall-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tal-użu tal-art, 
tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija. Din 
id-Deċiżjoni ma tistabbilixxix obbligi ta’ 
kontabilità jew ta’ rapportar għal partijiet 
privati. Tipprovdi wkoll għal Pjanijiet ta' 
Azzjoni tal-Istati Membri għas-settur tal-
LULUCF biex jiġu llimitati jew imnaqqsa 
l-emissjonijiet u biex jinżammu jew 
jiżdiedu l-assorbimenti, u għall-
evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 139
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri 
għas-settur tal-LULUCF biex jiġu 
llimitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet u 
biex jinżammu jew jiżdiedu l-
assorbimenti, u għall-evalwazzjoni ta' 
dawk il-pjanijiet mill-Kummissjoni.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija.

Or. en
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Emenda 140
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri 
għas-settur tal-LULUCF biex jiġu 
llimitati jew imnaqqsa l-emissjonijiet u 
biex jinżammu jew jiżdiedu l-
assorbimenti, u għall-evalwazzjoni ta' 
dawk il-pjanijiet mill-Kummissjoni. 

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija.

Or. sv

Emenda 141
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri għas-
settur tal-LULUCF biex jiġu llimitati jew 
imnaqqsa l-emissjonijiet u biex jinżammu 
jew jiżdiedu l-assorbimenti, u għall-
evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet mill-
Kummissjoni.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli tal-
kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 
għall-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu 
tal-art u tal-forestrija bħala l-ewwel pass 
lejn l-inklużjoni formali tas-settur tal-
LULUCF fl-Unjoni fl-impenji tal-Istati 
Membri li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri skont l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE. Tipprovdi wkoll għal 
Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Istati Membri għas-
settur tal-LULUCF biex jiġu llimitati jew 
imnaqqsa l-emissjonijiet u biex jinżammu 
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jew jiżdiedu l-assorbimenti, u għall-
evalwazzjoni ta' dawk il-pjanijiet mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 142
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) "ħażna tal-karbonju" tfisser il-kwantità 
tal-element karbonju maħżun 
f'raggruppament tal-karbonju, mogħtija 
f'miljuni ta' tunnellati;

(j) ‘ħażna tal-karbonju’ tfisser il-kwantità 
tal-element karbonju maħżun 
f'raggruppament tal-karbonju;

Or. en

Emenda 143
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) "foresta" tfisser żona tal-art ta' mill-
anqas 0.5 ettari, b'kopertura ta' qċaċet tas-
siġar jew livell ekwivalenti ta' ħżin ta' mill-
anqas 10 % taż-żona, koperta b'siġar li 
jkollhom il-potenzjal jilħqu għoli minimu 
ta' mill-anqas 5 metri meta jimmaturaw fil-
post fejn ikunu kibru, inklużi gruppi ta' 
siġar naturali żgħar li jkunu qed jikbru, jew 
pjantaġġun li għad irid jilħaq kopertura ta' 
qċaċet tas-siġar jew livell ekwivalenti ta' 
ħżin ta’ mill-anqas 10 % taż-żona jew għoli 
tas-siġar ta' mill-anqas 5 metri, inkluża 
kwalunkwe żona li normalment tkun 
tifforma parti miż-żona tal-foresta iżda li 
fuqha temporanjament ma jkun hemm l-

(q) "foresta" tfisser żona tal-art ta' mill-
anqas 0.1 ettari, b’firxa minima ta’ żona 
forestali ta’ 10 metri, b'kopertura ta' qċaċet 
tas-siġar jew livell ekwivalenti ta' ħżin ta' 
mill-anqas 10 % taż-żona, koperta b'siġar li 
jkollhom il-potenzjal jilħqu għoli minimu 
ta' mill-anqas 2 metri meta jimmaturaw fil-
post fejn ikunu kibru, inklużi gruppi ta' 
siġar naturali żgħar li jkunu qed jikbru, jew 
pjantaġġun li għad irid jilħaq kopertura ta' 
qċaċet tas-siġar jew livell ekwivalenti ta' 
ħżin ta’ mill-anqas 10 % taż-żona jew għoli 
tas-siġar ta' mill-anqas 2 metri, inkluża 
kwalunkwe żona li normalment tkun 
tifforma parti miż-żona tal-foresta iżda li 
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ebda siġra b'riżultat ta' intervent tal-
bniedem, bħall-ħsad, jew b'riżultat ta' 
kawżi naturali, iżda li tista' tkun mistennija 
terġa' ssir foresta;

fuqha temporanjament ma jkun hemm l-
ebda siġra b'riżultat ta' intervent tal-
bniedem, bħall-ħsad, jew b'riżultat ta' 
kawżi naturali, iżda li tista' tkun mistennija 
terġa' ssir foresta;

Or. pl

Emenda 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) "foresta" tfisser żona tal-art ta' mill-
anqas 0.5 ettari, b'kopertura ta' qċaċet tas-
siġar jew livell ekwivalenti ta' ħżin ta' mill-
anqas 10 % taż-żona, koperta b'siġar li 
jkollhom il-potenzjal jilħqu għoli minimu 
ta' mill-anqas 5 metri meta jimmaturaw fil-
post fejn ikunu kibru, inklużi gruppi ta'
siġar naturali żgħar li jkunu qed jikbru, 
jew pjantaġġun li għad irid jilħaq 
kopertura ta' qċaċet tas-siġar jew livell 
ekwivalenti ta' ħżin ta’ mill-anqas 10 % 
taż-żona jew għoli tas-siġar ta' mill-anqas 
5 metri, inkluża kwalunkwe żona li 
normalment tkun tifforma parti miż-żona 
tal-foresta iżda li fuqha temporanjament
ma jkun hemm l-ebda siġra b'riżultat ta' 
intervent tal-bniedem, bħall-ħsad, jew 
b'riżultat ta' kawżi naturali, iżda li tista' 
tkun mistennija terġa' ssir foresta;

(q) 'foresta' tfisser art b'kopertura ta' 
qċaċet tas-siġar (jew livell ekwivalenti ta' 
ħżin) ta’ aktar minn 10 % u żona ta’ aktar 
minn 0.5 ettari. Is-siġar għandhom ikunu 
jistgħu jilħqu għoli minimu ta' 5 metri 
meta jimmaturaw in situ. Forest tista’ 
tikkonsisti jew minn formazzjonijiet ta’ 
foresti magħluqa fejn siġar ta’ diversi 
sulari u pjanti żgħar ikopru propozjon 
kbira ta’ art jew ta’ foresta miftuħa 
b’kopertura kontinwa ta’ veġetazzjoni li 
fiha l-kopertura tal-qċaċet tas-siġar 
taqbeż l-10 %. Siġar naturali żgħar u l-
pjantaġġuni kollha stabbiliti għal 
għanijiet ta’ forestrija li għad iridu jilħqu 
densità ta' qċaċet tas-siġar ta’ 10 % jew 
għoli tas-siġar ta' 5 m huma nklużi, kif 
inhuma żoni  li normalment jiffurmaw
parti miż-żona tal-foresta li huma
temporanjament mhux maħżuna b'riżultat 
ta' intervent tal-bniedem jew kawżi naturali 
iżda li huma mistennija jerġgħu jsiru
foresta. ‘Foresta’ tinkludi: mixtliet tal-
foresti u ġonna tal-frott għaż-żerriegħa li 
jikkostitwixxu parti integrali tal-foresta;
toroq tal-foresti, cleared tracts, firebreaks 
u żoni oħra żgħar miftuħa fil-foresta; 
foresti f’ġonna (parks) naturali, riservi 
naturali u erji oħra protetti bħal ma huma 
dawk ta’ interess ambjentali, xjentifiku, 
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storiku, kulturali jew spiritwali speċjali; 
windbreaks u shelterbelts ta’ siġar b’erja 
ta’ mhux aktar minn 0.5 ettari u wisa’ ta’ 
mhux aktar minn 20 m, pjantaġġuni tar-
rubberwood u cork oak stands. ‘Foresta’ 
teskludi art użata predominantement għal 
prattiċi agrikoli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għandha tkun konformi mal-MCPFE/Proċess Forest Europe; minħabba li 
l-Istati Membri jridu jirrapportaw fil-MCPFE/proċess Forest Europe skont dawn il-kriterji. 
Jiġu kkawżati spejjeż addizzjonali biex tinbidel is-sistema ta’ rapportar jew għad-dmir li jiġi 
rrapportat b’modi differenti/paralleli. Barra minn hekk, jiġu kkawżati burokrazija 
addizzjonali u spejjeż addizzjonali għall-Istati Membri.

Emenda 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) "foresta" tfisser żona tal-art ta' mill-
anqas 0.5 ettari, b'kopertura ta' qċaċet tas-
siġar jew livell ekwivalenti ta' ħżin ta' mill-
anqas 10 % taż-żona, koperta b'siġar li 
jkollhom il-potenzjal jilħqu għoli minimu 
ta' mill-anqas 5 metri meta jimmaturaw
fil-post fejn ikunu kibru, inklużi gruppi ta' 
siġar naturali żgħar li jkunu qed jikbru, jew 
pjantaġġun li għad irid jilħaq kopertura ta' 
qċaċet tas-siġar jew livell ekwivalenti ta' 
ħżin ta’ mill-anqas 10 % taż-żona jew 
għoli tas-siġar ta' mill-anqas 5 metri, 
inkluża kwalunkwe żona li normalment 
tkun tifforma parti miż-żona tal-foresta 
iżda li fuqha temporanjament ma jkun 
hemm l-ebda siġra b'riżultat ta' intervent 
tal-bniedem, bħall-ħsad, jew b'riżultat ta' 
kawżi naturali, iżda li tista' tkun mistennija 
terġa' ssir foresta;

(q) 'foresta' tfisser żona definita mill-
valuri minimi għad-daqs taż-żona,
kopertura ta' qċaċet tas-siġar jew livell 
ekwivalenti ta' ħżin, u għoli tas-siġar, fejn 
dawn il-valuri ma jaqbżux valuri definiti 
fid-Deċiżjoni 16/CMP.1. Kull Stat 
Membru jrid jinnotifika l-valuri tiegħu 
lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-
bidu tal-perjodu ta’ kontabilità speċifikat 
fl-Anness I. Foresta tinkludi żoni b’siġar 
fil-post fejn ikunu kibru, inklużi gruppi ta' 
siġar naturali żgħar li jkunu qed jikbru, jew 
pjantaġġun li għad irid jilħaq il-valuri 
minimi għall-kopertura ta' qċaċet tas-siġar 
jew livell ekwivalenti ta' ħżin jew għoli tas-
siġar minimu msemmi hawn fuq, inkluża 
kwalunkwe żona li normalment tkun 
tifforma parti miż-żona tal-foresta iżda li 
fuqha temporanjament ma jkun hemm l-



PE492.911v01-00 62/85 AM\909081MT.doc

MT

ebda siġra b'riżultat ta' intervent tal-
bniedem, bħall-ħsad, jew b'riżultat ta' 
kawżi naturali, iżda li tista' tkun mistennija 
terġa' ssir foresta;

Or. en

Emenda 146
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) "foresta" tfisser żona tal-art ta' mill-
anqas 0.5 ettari, b'kopertura ta' qċaċet tas-
siġar jew livell ekwivalenti ta' ħżin ta' mill-
anqas 10 % taż-żona, koperta b'siġar li 
jkollhom il-potenzjal jilħqu għoli minimu 
ta' mill-anqas 5 metri meta jimmaturaw fil-
post fejn ikunu kibru, inklużi gruppi ta'
siġar naturali żgħar li jkunu qed jikbru, 
jew pjantaġġun li għad irid jilħaq 
kopertura ta' qċaċet tas-siġar jew livell 
ekwivalenti ta' ħżin ta’ mill-anqas 10 % 
taż-żona jew għoli tas-siġar ta' mill-anqas 
5 metri, inkluża kwalunkwe żona li 
normalment tkun tifforma parti miż-żona 
tal-foresta iżda li fuqha temporanjament
ma jkun hemm l-ebda siġra b'riżultat ta' 
intervent tal-bniedem, bħall-ħsad, jew 
b'riżultat ta' kawżi naturali, iżda li tista' 
tkun mistennija terġa' ssir foresta;

(q) ‘foresta’ tfisser żona minima tal-art ta' 
mill-anqas 0.05-1.0 ettari, b'kopertura ta' 
qċaċet tas-siġar (jew livell ekwivalenti ta' 
ħżin) ta' aktar minn 10-30 % b'siġar li 
jkollhom il-potenzjal jilħqu għoli minimu 
ta' 2-5 metri meta jimmaturaw in situ. 
Foresta tista’ tikkonsisti jew minn 
formazzjonijiet ta’ foresti magħluqa fejn 
siġar ta’ diversi sulari u pjanti żgħar 
ikopru propozjon kbira ta’ art jew ta’ 
foresta miftuħa. Siġar naturali żgħar u l-
pjantaġġuni kollha li għad iridu jilħqu 
densità ta’ qċaċet ta’ 10-30 % jew għoli 
tas-siġar ta' 2-5 metri huma inklużi fid-
definizzjoni ta’ foresta, bħal ma huma ż-
żoni li normalment jiffurmaw pparti miż-
żona tal-foresta li huma temporanjament
mhux maħżuna b'riżultat ta' intervent tal-
bniedem bħall-ħsad jew kawżi naturali iżda 
li huma mistennija jerġgħu jsiru foresta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ foresta għandha tkun allinjata mal-Konvenzjoni ta’ Durban dwar it-Tibdil 
fil-Klima.
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Emenda 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) "disturb naturali" tfisser kwalunkwe 
avveniment mhux antropoġeniku jew 
ċirkostanza mhux antropoġenika li 
jikkawża/tikkawża emissjonijiet sinifikanti 
fil-foresti jew fil-ħamrija agrikola u li l-
Istat Membru rilevanti ma jkollu l-ebda 
kontroll fuq l-okkorrenza tiegħu/tagħha, 
sakemm dak l-Istat Membru, b'mod 
oġġettiv, lanqas ma jkun jista' jillimita 
b'mod sinifikanti l-effett fuq l-
emissjonijiet ta’ dak l-avveniment jew ta’
dik iċ-ċirkostanza, anke wara li dan 
jokkorri/li din tokkorri;

(t) ‘disturbi naturali’ jfissru avvenimenti 
jew ċirkostanzi mhux antropoġeniċi. 
Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, dawn l-
avvenimenti jew ċirkostanzi huma dawk li 
jikkawżaw emissjonijiet sinifikanti fil-
foresti u li Stat Membru ma jkollu l-ebda 
kontroll fuqhom, u li mhumiex 
influwenzati b’mod materjali minn Stat
Membru. Dawn jistgħu jinkludu nirien,
infestazzjonijiet minn insetti u ta’ mard li 
jittieħed, avvenimenti ta’ temp estremi 
u/jew disturbi ġeografiċi, li jmorru lil 
hinn mill-kontroll, u li mhumiex 
influwenzati b’mod materjali minn Stat 
Membru. Dawn jeskludu l-ħsad u l-ħruq 
preskritt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Konvenzjoni ta’ Durban dwar it-Tibdil fil-Klima.

Emenda 148
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ta (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) “livell ta’ bażi” tfisser medja ta’ serje 
temporali konsistenti u inizjalment 
kompluta li tinkludi l-emissjonijiet tal-
1990-2009 relatati mad-disturbi naturali 
wara l-applikazzjoni ta’ proċess iterattiv 
għat-tneħħija tal-livelli barra l-limitu, 
bbażat fuq id-doppju tal-istandard ta’ 
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devjazzjoni madwar il-valur medju 
sakemm ma jkun jista’ jiġi identifikat l-
ebda livell barra l-limitu. B’mod 
alternattiv, l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw approċċ speċifiku għal kull 
pajjiż, li jkun trasparenti u komparabbli, 
bl-użu ta’ serje temporali konsistenti u 
inizjalment kompluta ta’ dejta inkluż għal 
perjodu li jinkludi l-1990-2009. L-
approċċi kollha għandhom jevitaw l-
istennija ta’ krediti netti tul il-perjodu ta’ 
impenn. Jekk il-livell ta’ referenza tal-
ġestjoni tal-foresti ta’ Stat Membru ma 
tkunx tinkludi livell bażi ta’ emissjonijiet 
għall-applikazzjoni tal-livell bażi kif 
imsemmi fl-Artikolu 9(2), il-valur tal-livell 
bażi għandu jkun stmat bl-applikazzjoni 
tal-ewwel approċċ imsemmi aktar kmieni.
Fejn il-livell ta’ bażi jkun definit kif jidher 
aktar kmieni, il-marġini għandu jkun id-
doppju tal-istandard ta’ devjazzjoni tas-
serje temporali definita fil-livell ta’ bażi. 
F’każ li l-livell ta’ bażi hu definit bl-użu 
ta’ approċċ speċifiku għal pajjiż, jew f’każ 
li l-livell ta’ referenza ta’ Stat Membru 
jkun żero, l-Istat Membru għandu 
jinforma l-mod li bih kien stabbilit il-
marġini, meta jkun il-marġini jkun 
meħtieġ. L-approċċi kollha għandhom 
jevitaw l-istennija ta’ krediti netti tul il-
perjodu ta’ impenn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-livell ta’ bażi jeħtieġ li tiġi introdotta sabiex ikun hemm konsistenza mal-
Konvenzjoni ta’ Durban dwar it-Tibdil fil-Klima ratifikata mis-27 Stat Membru (li hi relatata 
ukoll mal-emendi l-oħrajn għall-Artikolu 9 li jidhru hawn taħt).

Emenda 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) "valur ta’ nofs il-ħajja" tfisser l-għadd 
ta' snin li jridu jgħaddu biex il-kontenut
tal-karbonju fi prodott tal-injam jonqos 
għal nofs il-kwantità inizjali tiegħu;

(u) 'valur ta’ nofs il-ħajja' tfisser l-għadd 
ta' snin li jridu jgħaddu biex il-kwantità
tal-karbonju maħżun fi prodott tal-injam 
jonqos għal nofs il-valur inizjali tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-Kummissjoni teknikament mhix preċiża. Il-valur tal-karbonju fir-
raggruppament jonqos minħabba li jonqsu t-tunnellati tal-prodott fir-raggruppament, mhux 
il-valur ta’ karbonju fil-prodott.

Emenda 150
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) "valur ta’ nofs il-ħajja" tfisser l-għadd 
ta' snin li jridu jgħaddu biex il-kontenut tal-
karbonju fi prodott tal-injam jonqos għal 
nofs il-kwantità inizjali tiegħu;

(u) ‘valur ta’ nofs il-ħajja’ tfisser l-għadd 
ta' snin li jridu jgħaddu biex il-kontenut tal-
karbonju fi prodotti tal-injam maħsud fi 
ħdan waħda mill-kategoriji elenkati fl-
Artikolu 7(2) jonqos għal nofs il-kwantità 
inizjali tiegħu;

Or. en

Emenda 151
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex temenda d-

imħassar
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definizzjonijiet mogħtija fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu biex taġġorna dawk id-
definizzjonijiet fid-dawl ta’ tibdil fid-
definizzjonijiet adotatti mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta' ftehim multilaterali ieħor rilevanti 
għat-tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni.

Or. pl

Emenda 152
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex temenda d-
definizzjonijiet mogħtija fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu biex taġġorna dawk id-
definizzjonijiet fid-dawl ta’ tibdil fid-
definizzjonijiet adotatti mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 
ta' ftehim multilaterali ieħor rilevanti 
għat-tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12
biex temenda d-definizzjonijiet mogħtija
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12
biex temenda d-definizzjonijiet mogħtija
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex
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taġġorna dawk id-definizzjonijiet fid-dawl 
ta’ tibdil fid-definizzjonijiet adotatti mill-
korpi tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' 
Kjoto jew ta' ftehim multilaterali ieħor 
rilevanti għat-tibdil fil-klima konkluż mill-
Unjoni.

tiżgura l-konsistenza ma’ dawk id-
definizzjonijiet u kwalunkwe tibdil fid-
definizzjonijiet rilevanti adotatti mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto 
jew ta' ftehimiet multilaterali oħra li 
joriġinaw mill-qasam tat-tibdil fil-klima li 
l-Unjoni għandha tikkonforma magħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija ta’ importanza fundamentali li l-qafas tal-UE għas-settur tal-LULUCF hija konsistenti 
mar-regoli internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat ir-rapportar nazzjonali, u sabiex jiġu evitati 
distorsjonijiet bejn l-oqfsa differenti. Allinjament mal-qafas internazzjonali (id-Deċiżjoni 
16/CMP.1) se jiffaċilita rapportar nazzjonali u jiżgura l-konsistenza.

Emenda 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12
biex temenda d-definizzjonijiet mogħtija
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex
taġġorna dawk id-definizzjonijiet fid-dawl 
ta’ tibdil fid-definizzjonijiet adotatti mill-
korpi tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' 
Kjoto jew ta' ftehim multilaterali ieħor 
rilevanti għat-tibdil fil-klima konkluż mill-
Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12
biex temenda d-definizzjonijiet mogħtija
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex
tiżgura konsistenza bejn dawk id-
definizzjonijiet u kwalunkwe tibdil fid-
definizzjonijiet rilevanti adotatti mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto fi 
ħdan il-qafas tal-UNFCCC jew ta' ftehim 
multilaterali ieħor rilevanti għat-tibdil fil-
klima konkluż mill-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza kruċjali li l-qafas tal-UE għas-settur tal-LULUCF ikun konsistenti mar-
regoli internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat ir-rapportar nazzjonali u sabiex jiġu evitati 
distorsjonijiet bejn l-oqfsa differenti. Huwa ssuġġerit allinjament mal-qafas internazzjonali 
(id-Deċiżjoni 16/CMP.1) biex jiġi faċilitat rapportar nazzjonali u tiġi żgurata l-konsistenza.
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Emenda 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex temenda d-definizzjonijiet mogħtija 
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex 
taġġorna dawk id-definizzjonijiet fid-dawl 
ta’ tibdil fid-definizzjonijiet adotatti mill-
korpi tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' 
Kjoto jew ta' ftehim multilaterali ieħor 
rilevanti għat-tibdil fil-klima konkluż mill-
Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex temenda d-definizzjonijiet mogħtija 
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex 
taġġorna dawk id-definizzjonijiet skont
tibdil fid-definizzjonijiet adotatti mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto 
jew ta' ftehim multilaterali ieħor rilevanti 
għat-tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 156
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligu li jitfasslu u jinżammu kontijiet 
għas-settur tal-LULUCF

Regoli dwar it-tfassil u ż-żamma tal-
kontijiet għas-settur tal-LULUCF

Or. pl

Emenda 157
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull perjodu tal-kontabilità speċifikat 
fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom 
ifasslu u jżommu kontijiet li jirriflettu 
b'mod preċiż l-emissjonijiet u l-
assorbimenti kollha li jirriżultaw mill-
attivitajiet fit-territorju tagħhom li jaqgħu
fil-kategoriji ta' attività li ġejjin:

Għal kull perjodu tal-kontabilità speċifikat 
fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom 
ifasslu u jżommu kontijiet li jirriflettu 
b'mod preċiż l-emissjonijiet u l-
assorbimenti kollha li jirriżultaw mill-
attivitajiet fit-territorju tagħhom li jaqgħu
fit-tliet kategoriji ta' attività li ġejjin:

Or. en

(Jeħtieġ li jittieħed vot konġunt ma’ emendi marbuta ma’ partijiet oħra tal-Artikolu mill-istess 
awtur.)

Emenda 158
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-afforestazzjoni; (a) attivitajiet tal-foresta: l-afforestazzjoni, 
ir-riforestazzjoni, id-deforestazzjoni u l-
ġestjoni tal-foresti;

Or. en

(Jeħtieġ li jittieħed vot konġunt ma’ emendi marbuta ma’ partijiet oħra tal-Artikolu mill-istess 
awtur.)

Emenda 159
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-afforestazzjoni; (a) l-afforestazzjoni u r-riforestazzjoni;

Or. en
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Emenda 160
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riforestazzjoni; imħassar

Or. en

Emenda 161
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riforestazzjoni; (b) l-attivitajiet agrikoli: il-ġestjoni tar-
raba’ u tal-imriegħi;

Or. en

(Jeħtieġ li jittieħed vot konġunt ma’ emendi marbuta ma’ partijiet oħra tal-Artikolu mill-istess 
awtur.)

Emenda 162
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-deforestazzjoni; (c) l-ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra.

Or. en

(Jeħtieġ li jittieħed vot konġunt ma’ emendi marbuta ma’ partijiet oħra tal-Artikolu mill-istess 
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awtur.)

Emenda 163
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ġestjoni tal-foresti; imħassar

Or. en

(Jeħtieġ li jittieħed vot konġunt ma’ emendi marbuta ma’ partijiet oħra tal-Artikolu mill-istess 
awtur.)

Emenda 164
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ġestjoni tal-foresti; (d) il-ġestjoni tal-foresti.

Or. pl

Emenda 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġie miftiehem li l-ġestjoni tar-raba’ u tal-imriegħi jibqgħu volontarji fit-tieni perjodu ta’ 
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impenn tal-Protokoll ta’ Kjoto. Huwa importanti li r-regoli fil-livell tal-UE ikunu konformi 
mar-regoli ta’ kontabilità miftiehma fin-negozjati internazzjonali.

Emenda 166
Elisabeth Köstinger

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħalma ġie stipulat internazzjonalment fil-konferenza tan-NU dwar il-klima, ir-regoli ta’ 
kontabilità għall-attivitajiet relatati mal-imriegħi u r-raba’ għandhom ikunu applikabbli fuq 
bażi volontarja. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-ftehim ta’ Durban – ġie deċiż li l-attività tal-ġestjoni tal-foresti biss issir 
obbligatorja għall-kontabilità. Il-proposta tal-Kummissjoni qed tmur lil hinn mir-regoli 
internazzjonali u għaldaqstant qed toħloq distorsjonijiet ġodda għall-Istati Membri u l-
operaturi.

Emenda 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-ftehim ta’ Durban - ġie deċiż li l-attività tal-ġestjoni tal-foresti biss issir 
obbligatorja għall-kontabilità.

Emenda 169
Horst Schnellhardt

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. de

Emenda 170
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. pl

Emenda 171
Eija-Riitta Korhola



PE492.911v01-00 74/85 AM\909081MT.doc

MT

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. en

Emenda 172
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. en

(Jeħtieġ li jittieħed vot konġunt ma’ emendi marbuta ma’ partijiet oħra tal-Artikolu mill-istess 
awtur.)

Emenda 173
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tar-raba'; imħassar

Or. en

Emenda 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġie miftiehem li l-ġestjoni tar-raba’ u tal-imriegħi jinqgħu volontarji fit-tieni perjodu ta’ 
impenn tal-Protokoll ta’ Kjoto. Huwa importanti li r-regoli fil-livell tal-UE jkunu konformi 
mar-regoli ta’ kontabilità miftiehma fin-negozjati internazzjonali.

Emenda 175
Elisabeth Köstinger

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħalma ġie stipulat internazzjonalment fil-konferenza tan-NU dwar il-klima, ir-regoli ta’
kontabilità għall-attivitajiet relatati mal-imriegħi u r-raba’ għandhom ikunu applikabbli fuq 
bażi volontarja. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-ftehim ta’ Durban dwar it-Tibdil fil-Klima – ġie deċiż li l-attività tal-ġestjoni 
tal-foresti biss issir obbligatorja għall-kontabilità. Il-proposta tal-Kummissjoni qed tmur lil 
hinn mir-regoli internazzjonali u għaldaqstant qed toħloq distorsjonijiet ġodda għall-Istati 
Membri u l-operaturi.

Emenda 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-ftehim ta’ Durban - ġie deċiż li l-attività tal-ġestjoni tal-foresti biss issir 
obbligatorja għall-kontabilità.

Emenda 178
Horst Schnellhardt

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – point f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. de

Emenda 179
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. pl

Emenda 180
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. en

Emenda 181
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. en

(Jeħtieġ li jittieħed vot konġunt ma’ emendi marbuta ma’ partijiet oħra tal-Artikolu mill-istess 
awtur.)

Emenda 182
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġestjoni tal-imriegħi. imħassar

Or. en

Emenda 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw
mill-ġestjoni tar-raba’, u mill-ġestjoni tal-
imriegħi, mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. en

Emenda 184
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jfasslu u 
jżommu wkoll kontijiet għall-ewwel 
perjodu ta’ kontabilità li jirriflettu b'mod 
preċiż l-emissjonijiet u l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-ġestjoni tar-raba’ u l-
ġestjoni tal-imriegħi, mir-riveġetazzjoni u 
mill-ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra.

Or. en



AM\909081MT.doc 79/85 PE492.911v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-ftehim ta’ Durban dwar it-Tibdil fil-Klima – ġie deċiż li l-attività tal-ġestjoni 
tal-foresti biss issir obbligatorja għall-kontabilità. Il-proposta tal-Kummissjoni qed tmur lil 
hinn mir-regoli internazzjonali u għaldaqstant qed toħloq distorsjonijiet ġodda għall-Istati 
Membri u l-operaturi.

Emenda 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw
mill-ġestjoni tar-raba’, mill-ġestjoni tal-
imriegħi, mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-ftehim ta’ Durban.

Emenda 186
Horst Schnellhardt

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw
mill-ġestjoni tar-raba’, mill-ġestjoni tal-
imriegħi, mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. de
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Emenda 187
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll, fuq bażi volontarja, kontijiet li 
jirriflettu b'mod preċiż l-emissjonijiet u l-
assorbimenti li jirriżultaw mill-ġestjoni 
tar-raba’ u tal-imriegħi, mir-
riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. pl

Emenda 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw
mill-ġestjoni tar-raba’, mill-ġestjoni tal-
imriegħi, mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. en

Emenda 189
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2



AM\909081MT.doc 81/85 PE492.911v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw
mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-
tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu u 
jżommu kontijiet għall-emissjonijiet u l-
assorbimenti mir-riveġetazzjoni.

Or. en

(Jeħtieġ li jittieħed vot konġunt ma' emendi marbuta ma' partijiet oħra tal-Artikolu mill-istess 
awtur.)

Emenda 190
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra.

L-Istati Membri jistgħu jħejju u jżommu 
wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw
mill-ġestjoni tar-raba’, mill-ġestjoni tal-
imriegħi, mir-riveġetazzjoni u mill-ixxottar 
u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra.

Or. en

Emenda 191
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jinkludu fil-
kontijiet tagħhom attività partikolari
msemmija fil-paragrafu 1 mill-bidu nett 
tal-attività jew mill-1 ta' Jannar 2013, 
skont liema minnhom tokkorri l-aktar tard.

3. L-Istati Membri għandhom jinkludu fil-
kontijiet tagħhom kwalunkwe attività 
msemmija fil-paragrafu 1 mill-bidu nett 
tal-attività jew mill-bidu tal-perjodu tal-
impenn, skont liema minnhom tokkorri l-
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aktar tard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Konvenzjoni ta’ Durban dwar it-Tibdil fil-Klima.

Emenda 192
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jinkludu fil-
kontijiet tagħhom attività partikolari 
msemmija fil-paragrafu 1 mill-bidu nett 
tal-attività jew mill-1 ta’ Jannar 2013, 
skont liema minnhom tokkorri l-aktar tard.

3. L-Istati Membri għandhom jinkludu fil-
kontijiet tagħhom attività partikolari 
msemmija fil-paragrafu 1 mill-bidu nett 
tal-attività jew mill-1 ta’ Jannar 2014, 
skont liema minnhom tkun l-aktar reċenti.

Or. it

Emenda 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli ġenerali tal-kontabilità Kontijiet tal-attivitajiet tas-settur tal-
LULUCF

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din il-proposta għal deċiżjoni huwa li tipprovdi lill-Istati Membri b’qafas sabiex 
jittejjbu l-inventarji nazzjonali tal-GHG tagħhom (speċifikament is-settur tal-LULUCF). 
Huwa għalhekk “eżċerċizzju”, u mhux l-istabbilizzazzjoni ta’ miri. Għalhekk it-terminu 
għandu jkun “rapportar” minflok “kontabilità”, iżda bil-ħsieb li jiġu kalkolati l-krediti li l-
attivitajiet differenti jistgħu jwasslu (eż. “il-ġestjoni tal-foresti” hija bir), il-kliem użat għat-
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titolu tal-Artikolu 3 huwa aktar adattat: “…jinżammu kontijiet tas-settur tal-LULUCF” meta 
jirreferi b’mod ġenerali għal-LULUCF u mhux għall-ġestjoni tal-foresti.

Emenda 194
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-emissjonijiet u l-assorbimenti li 
jirriżultaw minn kwalunkwe attività li taqa' 
f'waħda mill-kategoriji ta' attività 
msemmija fl-Artikolu 3(1) jew aktar 
għandhom jiġu kkontabilizzati taħt 
kategorija waħda biss.

2. L-emissjonijiet u l-assorbimenti li 
jirriżultaw minn kwalunkwe attività li taqa' 
f'waħda mill-kategoriji ta' attività 
msemmija fl-Artikolu 3(1) jew aktar 
għandhom jiġu kkontabilizzati taħt 
kategorija waħda biss biex tiġi evitata 
kontabilità doppja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jipprovdi kjarifika li kontabilità doppja għandha tiġi evitata bi kwalunkwe mezz.

Emenda 195
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 4 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kwalunkwe korrezzjoni teknika u 
kwalunkwe rikalkolazzjoni neċessarja 
biex jinkludu fil-kontijiet eżistenti 
tagħhom u dawk li għadhom kif ġew 
stabbiliti, fejn ikunu b’mod ieħor esklużi, 
ir-ragruppamenti tal-karbonju msemmija 
f’dan il-paragrafu, u l-gassijiet serra 
msemmija fl-Artikolu 3(2).

Or. en
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Emenda 196
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu li ma jinkludux fil-kontijiet 
tagħhom bidliet fil-ħażna tal-karbonju 
għar-raggruppamenti tal-karbonju elenkati 
fil-punti (a) sa (e) tal-ewwel subparagrafu 
meta r-raggruppament tal-karbonju ma 
jkunx bir li qed jonqos jew ma jkunx sors. 
L-Istati Membri għandhom iqisu li 
raggruppament tal-karbonju mhuwiex bir 
li qed jonqos jew mhuwiex sors biss meta
dan jintwera abbażi ta' dejta trasparenti u 
verifikabbli.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu li ma jinkludux fil-kontijiet 
tagħhom bidliet fil-ħażna tal-karbonju 
għar-raggruppamenti tal-karbonju elenkati 
fil-punti (a) sa (e) tal-ewwel subparagrafu 
meta l-kontabilità ta’ dawn ir-
raggruppamenti tal-karbonju mhumiex se 
jwasslu għal emissjoni kontabilizzata u
dan jintwera abbażi ta' dejta trasparenti u 
verifikabbli.

Or. en

Emenda 197
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex temenda l-Anness I biex 
iżżid il-perjodi tal-kontabilità u tiżgura l-
konsistenza bejn dawk il-perjodi tal-
kontabilità u l-perjodi rilevanti 
applikabbli għall-impenji tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet f'setturi oħra.

7. Kwalunkwe emenda fir-regoli tal-
kontabilità stipulati f’dan l-Artikolu, 
inkluż it-tibdiliet fil-perjodi ta’ kontabilità 
stipulati fl-Anness I, għandhom jiġu 
adottati b’konformità mal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-kontabilità stipulati f’dan l-Artikolu u fl-Anness I huma kritiċi għall-
funzjonament ta’ din id-Deċiżjoni, għalhekk kwalunkwe emenda għalihom għandha tiġi 
adottata bi qbil mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex temenda l-Anness I biex 
iżżid il-perjodi tal-kontabilità u tiżgura l-
konsistenza bejn dawk il-perjodi tal-
kontabilità u l-perjodi rilevanti 
applikabbli għall-impenji tal-Unjoni li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet f'setturi oħra.

7. Kwalunkwe emenda għall-obbligu li 
jitfasslu u jinżammu l-kontijiet tas-settur 
tal-LULUCF stipulati f’dan l-Artikolu, 
inkluż it-tibdiliet fil-perjodi ta’ kontabilità 
stipulati fl-Anness I, għandhom jiġu 
adottati b’konformità mal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li r-regoli tal-kontabilità stipulati f’dan l-Artikolu u fl-Anness I huma essenzjali għall-
funzjonament ta’ din id-deċiżjoni, kwalunkwe emenda għalihom għandha tiġi adottata bi qbil 
mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.


