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Emenda 199
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sa mhux aktar tard minn sena qabel it-
tmiem ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza 
riveduti proposti għall-perjodu tal-
kontabilità sussegwenti, ikkalkulati skont 
il-metodoloġija mogħtija fid-Deċiżjoni -
/CMP.7 għall-kalkolu tal-livelli ta' 
referenza stabbiliti f'dik id-deċiżjoni.

4. Għall-perjodu ta’ wara l-2020 għandha 
tintuża kontabilità komprensiva abbażi 
tal-art.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-ftehimiet ta’ Durban tal-2011, il-partijiet kollha tal-UNFCCC se jkunu koperti 
b’qafas legali ġdid għall-perjodu ta’ wara l-2020. Għandha tiġi adottata l-kontabilità 
komprensiva abbażi tal-art għall-finijiet tal-istrument il-ġdid u l-miri l-ġodda li jieħdu post ir-
regoli tal-kontabilità attwali tal-Protokoll ta’ Kjoto li jqisu (parti mit-) mit-tibdil fil-ħażna tal-
karbonju mis-settur tal-LULUCF.

Emenda 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sa mhux aktar tard minn sena qabel it-
tmiem ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza 
riveduti proposti għall-perjodu tal-
kontabilità sussegwenti, ikkalkulati skont 
il-metodoloġija mogħtija fid-Deċiżjoni -
/CMP.7 għall-kalkolu tal-livelli ta' 
referenza stabbiliti f'dik id-deċiżjoni.

4. Sa mhux aktar tard minn sena qabel it-
tmiem ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza 
riveduti għall-perjodu tal-kontabilità 
sussegwenti, ikkalkulati skont il-
metodoloġija mogħtija fid-Deċiżjoni -
/CMP.7 għall-kalkolu tal-livelli ta' 
referenza stabbiliti f'dik id-deċiżjoni.
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Or. en

Emenda 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sa mhux aktar tard minn sena qabel it-
tmiem ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza
riveduti proposti għall-perjodu tal-
kontabilità sussegwenti, ikkalkulati skont
il-metodoloġija mogħtija fid-Deċiżjoni -
/CMP.7 għall-kalkolu tal-livelli ta' 
referenza stabbiliti f'dik id-deċiżjoni.

4. Il-livelli ta’ referenza għall-ġestjoni tal-
foresti għandhom ikunu identiċi għal 
dawk stabbiliti permezz ta’ atti adottati 
mill-UNFCCC jew mill-korpi tal-
Protokoll ta’ Kjoto. Sa mhux aktar tard 
minn sena qabel it-tmiem ta' kull perjodu 
tal-kontabilità, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 
referenza l-ġodda għall-perjodu tal-
kontabilità sussegwenti, ikkalkulati skont
il-proċess u l-metodoloġija mogħtija fid-
Deċiżjonijiet 2/CMP.6 u 2/CMP.7 għall-
kalkolu tal-livelli ta' referenza stabbiliti fid-
Deċiżjoni 2/CMP.7.

Or. en

Emenda 202
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sa mhux aktar tard minn sena qabel it-
tmiem ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza
riveduti proposti għall-perjodu tal-
kontabilità sussegwenti, ikkalkulati skont
il-metodoloġija mogħtija fid-Deċiżjoni -
/CMP.7 għall-kalkolu tal-livelli ta' 
referenza stabbiliti f'dik id-deċiżjoni.

4. Sa mhux aktar tard minn sena qabel it-
tmiem ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza l-
ġodda għall-perjodu tal-kontabilità 
sussegwenti, ikkalkulati skont il-proċess u 
l-metodoloġija mogħtija fid-
Deċiżjoni 2/CMP.6 u 2/CMP.7 għall-
kalkolu tal-livelli ta' referenza stabbiliti fid-
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Deċiżjoni 2/CMP.7. Il-livelli ta’ referenza 
għall-ġestjoni tal-foresti għandhom ikunu 
identiċi għal dawk stabbiliti permezz ta’ 
atti adottati mill-UNFCCC jew mill-korpi 
tal-Protokoll ta’ Kjoto.

Or. en

Emenda 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sa mhux aktar tard minn sena qabel it-
tmiem ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza 
riveduti proposti għall-perjodu tal-
kontabilità sussegwenti, ikkalkulati skont 
il-metodoloġija mogħtija fid-Deċiżjoni -
/CMP.7 għall-kalkolu tal-livelli ta' 
referenza stabbiliti f'dik id-deċiżjoni.

4. Sa mhux aktar tard minn sena qabel it-
tmiem ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza 
riveduti għall-perjodu tal-kontabilità 
sussegwenti, ikkalkulati skont il-
metodoloġija mogħtija fid-Deċiżjoni -
/CMP.7 għall-kalkolu tal-livelli ta' 
referenza stabbiliti f'dik id-deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-livelli ta’ referenza u mhux il-livelli ta’ referenza 
proposti għaliex din hija kwistjoni ta’ sussidjarjetà.

Emenda 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni -
/CMP.7, l-Istati Membri għandhom 

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni -
/CMP.7, l-Istati Membri għandhom 
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jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 
referenza riveduti proposti li jirriflettu 
dawk il-bidliet sa mhux aktar tard minn sitt 
xhur wara l-adozzjoni ta' dawk il-bidliet.

jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 
referenza riveduti li jirriflettu dawk il-
bidliet sa mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara l-adozzjoni ta' dawk il-bidliet.

Or. en

Emenda 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni -
/CMP.7, l-Istati Membri għandhom
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 
referenza riveduti proposti li jirriflettu 
dawk il-bidliet sa mhux aktar tard minn 
sitt xhur wara l-adozzjoni ta' dawk il-
bidliet.

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2/CMP.7 li 
jaffettwaw ir-rapportar annwali inkluż il-
perjodu ta’ żmien storiku għall-ġestjoni 
tal-foresti, l-Istati Membri għandhom
iwettqu aġġustamenti skont id-
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2/CMP.7.

Or. en

Emenda 206
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni -
/CMP.7, l-Istati Membri għandhom
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 
referenza riveduti proposti li jirriflettu 
dawk il-bidliet sa mhux aktar tard minn 
sitt xhur wara l-adozzjoni ta' dawk il-
bidliet.

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2/CMP.7 li 
jaffettwaw ir-rapportar annwali inkluż il-
perjodu ta’ żmien storiku għall-ġestjoni 
tal-foresti, l-Istati Membri għandhom
iwettqu aġġustamenti skont id-
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2/CMP.7.

Or. en
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Emenda 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni -
/CMP.7, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 
referenza riveduti proposti li jirriflettu 
dawk il-bidliet sa mhux aktar tard minn sitt 
xhur wara l-adozzjoni ta' dawk il-bidliet.

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni -
/CMP.7, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 
referenza riveduti li jirriflettu dawk il-
bidliet sa mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara l-adozzjoni ta' dawk il-bidliet

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-livelli ta’ referenza u mhux il-livelli ta’ referenza 
proposti għaliex din hija kwistjoni ta’ sussidjarjetà.

Emenda 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk isiru disponibbli metodoloġiji 
mtejba li jippermettu lil Stat Membru 
jikkalkula l-livelli ta' referenza b'mod ferm 
aktar preċiż jew fejn ikun hemm titjib 
sinifikanti fil-kwalità tad-dejta li Stat 
Membru jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jikkomunika mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti
proposti li jirriflettu dawk il-bidliet.

6. Jekk isiru disponibbli metodoloġiji 
mtejba li jippermettu lil Stat Membru 
jikkalkula l-livelli ta' referenza b'mod ferm 
aktar preċiż jew fejn ikun hemm titjib 
sinifikanti fil-kwalità tad-dejta li Stat 
Membru jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jikkomunika mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti 
li jirriflettu dawk il-bidliet.

Or. en
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Emenda 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk isiru disponibbli metodoloġiji 
mtejba li jippermettu lil Stat Membru 
jikkalkula l-livelli ta' referenza b'mod ferm 
aktar preċiż jew fejn ikun hemm titjib 
sinifikanti fil-kwalità tad-dejta li Stat 
Membru jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu
jikkomunika mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti 
proposti li jirriflettu dawk il-bidliet.

6. Jekk isiru disponibbli metodoloġiji 
mtejba li jippermettu lil Stat Membru 
jikkalkula l-emissjonijiet u t-tneħħijiet 
annwali fil-livelli ta' referenza tal-ġestjoni 
tal-foresti b'mod ferm aktar preċiż jew fejn 
ikun hemm titjib sinifikanti fil-kwalità tad-
dejta li Stat Membru jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jwettaq aġġustament 
tekniku skont id-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni 2/CMP.7.

Or. en

Emenda 210
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk isiru disponibbli metodoloġiji 
mtejba li jippermettu lil Stat Membru 
jikkalkula l-livelli ta' referenza b'mod ferm 
aktar preċiż jew fejn ikun hemm titjib 
sinifikanti fil-kwalità tad-dejta li Stat 
Membru jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu
jikkomunika mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti 
proposti li jirriflettu dawk il-bidliet.

6. Jekk isiru disponibbli metodoloġiji 
mtejba li jippermettu lil Stat Membru 
jikkalkula l-emissjonijiet u t-tneħħijiet 
annwali fil-livelli ta' referenza tal-ġestjoni 
tal-foresti b'mod ferm aktar preċiż jew fejn 
ikun hemm titjib sinifikanti fil-kwalità tad-
dejta li Stat Membru jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jwettaq aġġustament 
tekniku skont id-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni 2/CMP.7.

Or. en
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Emenda 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk isiru disponibbli metodoloġiji 
mtejba li jippermettu lil Stat Membru 
jikkalkula l-livelli ta' referenza b'mod ferm 
aktar preċiż jew fejn ikun hemm titjib 
sinifikanti fil-kwalità tad-dejta li Stat 
Membru jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jikkomunika mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti
proposti li jirriflettu dawk il-bidliet.

6. Jekk isiru disponibbli metodoloġiji 
mtejba li jippermettu lil Stat Membru 
jikkalkula l-livelli ta' referenza b'mod ferm 
aktar preċiż jew fejn ikun hemm titjib 
sinifikanti fil-kwalità tad-dejta li Stat 
Membru jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jikkomunika mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti 
li jirriflettu dawk il-bidliet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-livelli ta’ referenza u mhux i l-livelli ta’ referenza 
proposti għaliex din hija kwistjoni ta’ sussidjarjetà.

Emenda 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 6, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw l-
ammont ta' emissjonijiet annwali li 
jirriżultaw minn disturbi naturali li jkunu 
ġew inklużi fil-livelli ta' referenza riveduti
proposti minnhom u l-mod li bih ikunu 
stmaw dak l-ammont.

7. Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 6, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw l-
ammont ta' emissjonijiet annwali li 
jirriżultaw minn disturbi naturali li jkunu 
ġew inklużi fil-livelli ta' referenza riveduti 
minnhom u l-mod li bih ikunu stmaw dak 
l-ammont.

Or. en
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Emenda 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 6, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw l-
ammont ta' emissjonijiet annwali li 
jirriżultaw minn disturbi naturali li jkunu 
ġew inklużi fil-livelli ta' referenza riveduti 
proposti minnhom u l-mod li bih ikunu 
stmaw dak l-ammont.

7. Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-Istati 
Membri għandhom jispeċifikaw l-ammont 
ta' emissjonijiet annwali li jirriżultaw minn 
disturbi naturali li jkunu ġew inklużi fil-
livelli ta' referenza riveduti proposti 
minnhom u l-mod li bih ikunu stmaw dak 
l-ammont.

Or. en

Emenda 214
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 6, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw l-
ammont ta' emissjonijiet annwali li 
jirriżultaw minn disturbi naturali li jkunu 
ġew inklużi fil-livelli ta' referenza riveduti 
proposti minnhom u l-mod li bih ikunu 
stmaw dak l-ammont.

7. Għall-finijiet tal-paragrafu 4 l-Istati 
Membri għandhom jispeċifikaw l-ammont 
ta' emissjonijiet annwali li jirriżultaw minn 
disturbi naturali li jkunu ġew inklużi fil-
livelli ta' referenza riveduti proposti 
minnhom u l-mod li bih ikunu stmaw dak 
l-ammont.

Or. en

Emenda 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 6, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw l-
ammont ta' emissjonijiet annwali li 
jirriżultaw minn disturbi naturali li jkunu 
ġew inklużi fil-livelli ta' referenza riveduti
proposti minnhom u l-mod li bih ikunu 
stmaw dak l-ammont.

7. Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 6, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw l-
ammont ta' emissjonijiet annwali li 
jirriżultaw minn disturbi naturali li jkunu 
ġew inklużi fil-livelli ta' referenza riveduti 
minnhom u l-mod li bih ikunu stmaw dak 
l-ammont.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-livelli ta’ referenza u mhux i l-livelli ta’ referenza 
proposti għaliex din hija kwistjoni ta’ sussidjarjetà.

Emenda 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
preċiżjoni tal-livelli ta' referenza riveduti 
proposti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-rekwiżiti tar-rapportar għall-Istati Membri meta 
jkunu qed jiġi vverifikati l-livelli ta’ referenza.

Emenda 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
preċiżjoni tal-livelli ta' referenza riveduti 
proposti.

imħassar

Or. en

Emenda 218
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
preċiżjoni tal-livelli ta' referenza riveduti
proposti.

8. Il-Kummissjoni għandha tuża l-livelli ta' 
referenza riveduti kif definit fil-proċess 
tal-UNFCCC.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE adottat il-livelli ta’ referenza attwali fil-proċess tal-UNFCCC u għandha żżomm 
magħhom.

Emenda 219
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
preċiżjoni tal-livelli ta' referenza riveduti
proposti.

8. Il-Kummissjoni għandha tuża l-livelli ta' 
referenza riveduti fil-proċess tal-
UNFCCC.

Or. fi
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Emenda 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
preċiżjoni tal-livelli ta' referenza riveduti 
proposti.

8. Għall-finijiet tal-paragrafu 4, u fin-
nuqqas ta’ atti rilevanti adottati mill-
UNFCCC jew mill-korpi tal-Protokoll ta’ 
Kjoto jew ta’ oqfsa suċċessuri oħra li
jistabbilixxu l-livelli ta’ referenza għall-
ġestjoni tal-foresti, il-Kummissjoni 
għandha tivverifika l-preċiżjoni tal-livelli 
ta’ referenza l-ġodda.

Or. en

Emenda 221
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
preċiżjoni tal-livelli ta' referenza riveduti 
proposti.

8. Għall-finijiet tal-paragrafu 4, u fin-
nuqqas ta’ atti rilevanti adottati mill-
UNFCCC jew mill-korpi tal-Protokoll ta’ 
Kjoto jew ta’ oqfsa suċċessuri oħra li 
jistabbilixxu l-livelli ta’ referenza għall-
ġestjoni tal-foresti, il-Kummissjoni 
għandha tivverifika l-preċiżjoni tal-livelli 
ta’ referenza l-ġodda.

Or. en

Emenda 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex taġġorna l-livelli ta' 
referenza mogħtija fl-Anness II kif ikun 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli ta’ referenza jistgħu jiġu stabbiliti biss mill-Istati Membri.

Emenda 223
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex taġġorna l-livelli ta' 
referenza mogħtija fl-Anness II kif ikun 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE adottat il-livelli ta’ referenza attwali fil-proċess tal-UNFCCC u għandha żżomm 
magħhom.

Emenda 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex taġġorna l-livelli ta' 
referenza mogħtija fl-Anness II kif ikun 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex taġġorna l-livelli ta' 
referenza mogħtija fl-Anness II kif ikun 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi fir-regoli tal-kontabilità għall-ġestjoni tal-foresti stabbiliti fl-Artikolu 6, inkluż it-
tibdiliet fil-livelli ta’ referenza kif stabbiliti fl-Anness II, għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 226
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex taġġorna l-livelli ta' 

imħassar 



PE494.534v01-00 16/69 AM\909714MT.doc

MT

referenza mogħtija fl-Anness II kif ikun 
meħteġ.

Or. sv

Emenda 227
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex taġġorna l-livelli ta' 
referenza mogħtija fl-Anness II kif ikun 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 228
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex taġġorna l-livelli ta' referenza 
mogħtija fl-Anness II kif ikun meħtieġ.

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex taġġorna l-livelli ta' referenza 
mogħtija fl-Anness II fid-dawl tat-tibdil fil-
livelli ta’ referenza adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew tal-Protokoll ta’ Kjoto.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli ta’ referenza ġew adottati skont l-UNFCCC. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax 
tibdel il-livelli ta’ referenza mingħajr ma jsir qbil dwar il-bidla fuq livell internazzjonali.
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Emenda 229
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 biex taġġorna l-livelli ta'
referenza mogħtija fl-Anness II kif ikun 
meħtieġ.

9. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni tal-UNFCCC 
jew ta’ deċiżjoni tal-Protokoll ta’ Kjoto 
dwar il-livelli ta’ referenza għall-ġestjoni 
tal-foresti, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi proċess li jinvolvi lill-Istati 
Membri, biex tistabbilixxi l-livelli ta’
referenza.

Or. en

Emenda 230
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-Istati Membri għandhom 
jikkontabilizzaw għall-ġestjoni tal-foresti, 
l-impatt ta' kwalunkwe emenda għall-
Anness II fir-rigward tal-perjodu tal-
kontabilità rilevanti kollu kemm hu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tikkjarifika r-rekwiżiti tar-rapportar.

Emenda 231
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkontabilizzaw, skont l-Artikolu 3(1), l-
emissjonijiet mill-prodotti tal-injam 
maħsud li, fl-1 ta' Jannar 2013, ikun 
fihom il-karbonju, anke meta l-prodotti 
tal-injam maħsud ta' dan it-tip ikunu 
nħasdu qabel din id-data.

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkontabilizzaw, skont l-Artikolu 3(1), l-
emissjonijiet mill-prodotti tal-injam 
maħsud li jkun fihom il-karbonju, fl-
1 ta’ Jannar 2014, anke meta l-prodotti 
tal-injam maħsud ta’ dan it-tip ikunu 
nħasdu qabel din id-data.

Or. it

Emenda 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkontabilizzaw, skont l-Artikolu 3(1), l-
emissjonijiet mill-prodotti tal-injam 
maħsud li, fl-1 ta' Jannar 2013, ikun fihom 
il-karbonju, anke meta l-prodotti tal-injam 
maħsud ta' dan it-tip ikunu nħasdu qabel 
din id-data.

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkontabilizzaw, skont l-Artikolu 3(1), l-
emissjonijiet mill-prodotti tal-injam 
maħsud li, fl-1 ta' Jannar 2013, ikun fihom 
il-karbonju, anke meta l-prodotti tal-injam 
maħsud ta' dan it-tip ikunu nħasdu qabel 
din id-data u għandhom jiddistingwu bejn 
il-prodotti li joriġinaw mid-deforestazzjoni 
u dawk li joriġinaw mill-ġestjoni tal-
foresti.

Or. en

Emenda 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkontabilizzaw, skont l-Artikolu 3(1), l-

1. Il-prodotti tal-injam maħsud infushom 
m’għandhomx jitqiesu bħala emissjonijiet 
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emissjonijiet mill-prodotti tal-injam 
maħsud li, fl-1 ta' Jannar 2013, ikun fihom 
il-karbonju, anke meta l-prodotti tal-injam 
maħsud ta' dan it-tip ikunu nħasdu qabel 
din id-data.

ta’ gassijiet serra. L-Istati Membri 
għandhom jikkontabilizzaw, skont l-
Artikolu 3(1), l-emissjonijiet mill-prodotti 
tal-injam maħsud li, fl-1 ta' Jannar 2013, 
ikun fihom il-karbonju, anke meta l-
prodotti tal-injam maħsud ta' dan it-tip 
ikunu nħasdu qabel din id-data.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta s-siġar jiġu maħsuda u ttrasformati fi prodotti tal-injam, parti mill-karbonju li jkun 
hemm fil-bijomassa tagħhom tibqa’ fissa sakemm il-prodotti jiddiżintegraw jew jinħarqu. “Il-
prodotti tal-injam infushom mhumiex bjar tal-karbonju iżda huma riżervi fejn jiġi ttrasferit il-
karbonju li jirriżulta mill-fotosinteżi”, kif irrappurtat mill-UNFCCC.

Emenda 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-karta; (a) iċ-ċelluloża u l-karta;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-karta, iċ-ċelloluża għandha rwol importanti wkoll. Fl-istatistika ssir normalment 
kategorija għal dan is-settur tal-użu.

Emenda 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Injam għall-produzzjoni tal-enerġija.
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Or. de

Emenda 236
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) enerġija tal-injam

Or. en

Emenda 237
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jużaw valuri ta’ 
nofs il-ħajja speċifiċi għal pajjiż partikolari 
minflok il-valuri ta’ nofs il-ħajja 
speċifikati fl-Anness III, sakemm dawk il-
valuri jiġu ddeterminati mill-Istat Membru 
kkonċernat abbażi ta' dejta trasparenti u 
verifikabbli.

L-Istati Membri jistgħu jużaw metodoloġiji 
u valuri ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għal 
pajjiż partikolari minflok il-metodoloġiji u 
l-valuri ta’ nofs il-ħajja speċifikati fl-
Anness III, sakemm dawk il-metodoloġiji 
u l-valuri jiġu ddeterminati mill-Istat 
Membru kkonċernat abbażi ta' dejta 
trasparenti u verifikabbli u l-metodoloġiji 
użati huma mill-anqas iddettaljati jew 
preċiżi daqs dawk preskritti hawn fuq.

Or. en

Emenda 238
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jużaw valuri ta’ 
nofs il-ħajja speċifiċi għal pajjiż partikolari 
minflok il-valuri ta’ nofs il-ħajja 
speċifikati fl-Anness III, sakemm dawk il-
valuri jiġu ddeterminati mill-Istat Membru 
kkonċernat abbażi ta' dejta trasparenti u 
verifikabbli.

L-Istati Membri jistgħu jużaw metodoloġiji 
u valuri ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għal 
pajjiż partikolari minflok il-metodoloġiji u 
l-valuri ta’ nofs il-ħajja speċifikati fl-
Anness III, sakemm dawk il-valuri jiġu 
ddeterminati mill-Istat Membru kkonċernat 
abbażi ta' metodoloġiji u dejta trasparenti u 
verifikabbli u li huma mill-anqas 
iddettaljati jew preċiżi daqs dawk fl-
Anness III.

Or. en

Emenda 239
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jużaw valuri ta’ 
nofs il-ħajja speċifiċi għal pajjiż partikolari 
minflok il-valuri ta’ nofs il-ħajja speċifikati 
fl-Anness III, sakemm dawk il-valuri jiġu 
ddeterminati mill-Istat Membru kkonċernat 
abbażi ta' dejta trasparenti u verifikabbli.

L-Istati Membri jistgħu jużaw valuri u 
metodi ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għal pajjiż 
partikolari minflok il-valuri ta’ nofs il-ħajja 
speċifikati fl-Anness III, sakemm dawk il-
valuri jiġu ddeterminati mill-Istat Membru 
kkonċernat abbażi ta' dejta trasparenti u 
verifikabbli.

Or. sv

Emenda 240
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kontijiet relatati mal-prodotti tal-injam 
maħsud esportati, l-Istati Membri jistgħu 

Fil-kontijiet relatati mal-prodotti tal-injam 
maħsud esportati, l-Istati Membri jistgħu 
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jużaw valuri ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għal 
pajjiż partikolari minflok il-valuri ta’ nofs 
il-ħajja speċifikati fl-Anness III, sakemm 
dawk il-valuri jiġu ddeterminati mill-Istat 
Membru kkonċernat abbażi ta' dejta 
trasparenti u verifikabbli dwar l-użu ta' 
dawk il-prodotti tal-injam maħsud fil-pajjiż 
li qed jimportahom.

jużaw valuri ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għal 
pajjiż partikolari minflok il-valuri ta’ nofs 
il-ħajja speċifikati fl-Anness III, sakemm 
dawk il-valuri jiġu ddeterminati mill-Istat 
Membru kkonċernat abbażi ta' dejta 
trasparenti u verifikabbli dwar l-użu ta' 
dawk il-prodotti tal-injam maħsud fil-pajjiż 
li qed jimportahom u li huma mill-anqas 
iddettaljati jew preċiżi daqs dawk fl-
Anness III.

Or. en

Emenda 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw, l-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-prodotti tal-
injam maħsud li jkunu nħasdu għall-finijiet 
tal-enerġija, huma għandhom jagħmlu dan 
ukoll abbażi tal-metodu ta' ossidazzjoni 
istantanja.

4. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw, l-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-prodotti tal-
injam maħsud li jkunu nħasdu għall-finijiet 
tal-enerġija, huma jikkunsidraw bil-kalkoli 
tagħhom, is-sostituzzjoni tal-fjuwils fossili 
permezz tal-valuri nazzjonali adegwati ta’ 
nofs il-ħajja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-konsiderazzjoni tal-emissjonijiet mill-injam, li huwa maħsub għal skop ta’ 
enerġija, għandha titqies is-sostituzzjoni tal-fjuwils fossili. Barra minn hekk, fil-ħżin tal-fjuwil 
tal-injam huma marbuta ammonti sinifikanti ta’ CO2.

Emenda 242
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw, l-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-prodotti tal-
injam maħsud li jkunu nħasdu għall-
finijiet tal-enerġija, huma għandhom 
jagħmlu dan ukoll abbażi tal-metodu ta' 
ossidazzjoni istantanja.

4. L-Istati Membri għandhom
jikkontabilizzaw l-emissjonijiet li 
jirriżultaw mill-prodotti tal-injam maħsud 
li jkunu ġew importati jew inħasdu għall-
finijiet tal-enerġija abbażi tal-metodu ta' 
ossidazzjoni istantanja.

Or. en

Emenda 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw, l-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-prodotti tal-
injam maħsud li jkunu nħasdu għall-finijiet 
tal-enerġija, huma għandhom jagħmlu dan 
ukoll abbażi tal-metodu ta' ossidazzjoni 
istantanja.

4. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw, l-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-prodotti tal-
injam maħsud li jkunu nħasdu għall-finijiet 
tal-enerġija, huma għandhom jagħmlu dan 
ukoll abbażi tal-metodu ta' ossidazzjoni 
istantanja. Għal skopijiet ta’ 
informazzjoni, l-emissjonijiet li jiġu evitati 
permezz tal-użu ta’ din il-bijomassa 
jistgħu jiġu kkalkulati.

Or. en

Emenda 244
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex tirrevedi l-informazzjoni speċifikata 
fl-Anness III skont il-progress xjentifiku.

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex tirrevedi l-informazzjoni speċifikata 
fl-Anness III skont il-progress xjentifiku u 
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fid-dawl tat-tibdil fil-livelli ta’ referenza 
adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-
Protokoll ta’ Kjoto.

Or. en

Emenda 245
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex tirrevedi l-informazzjoni speċifikata 
fl-Anness III skont il-progress xjentifiku.

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex tirrevedi l-informazzjoni speċifikata 
fl-Anness III biex tirrifletti t-tibdil adottat 
mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-Protokoll 
ta’ Kjoto jew minn oqfsa suċċessuri oħra.

Or. en

Emenda 246
Elisabeth Köstinger

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Regoli tal-kontabilità għall-ġestjoni tar-
raba', għall-ġestjoni tal-imriegħi, għar-
riveġetazzjoni u għall-ixxottar u t-tixrib 

mill-ġdid tal-art mistagħdra
1. Fil-kontijiet relatati mal-ġestjoni tar-
raba' u mal-ġestjoni tal-imriegħi, l-Istati 
Membri għandhom jikkontabilizzaw l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip, ikkalkulati 
bħala emissjonijiet u assorbimenti f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
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Anness I, li minnhom jitnaqqas il-valur 
miksub mill-multiplikazzjoni tal-għadd ta' 
snin f'dak il-perjodu tal-kontabilità bl-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' Stat 
Membru li rriżultaw minn attivitajiet ta' 
dan it-tip fis-sena ta’ referenza tiegħu, kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport 
inizjali analizzat ta' dak l-Istat Membru 
dwar id-dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ 
referenza skont l-Anness tad-
Deċiżjoni 13/CMP.1.
2. Meta Stat Membru jagħżel li jfassal u 
jżomm kontijiet għar-riveġetazzjoni u/jew 
għall-ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra, għandu japplika l-metodu tal-
kalkolu speċifikat fil-paragrafu 1.
Fil-kontijiet relatati mal-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra, l-Istati 
Membri għandhom jikkontabilizzaw l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
minn dawk l-attivitajiet fuq l-artijiet 
kollha li jkunu ġew ixxottati mill-1990 ’il 
quddiem u fuq l-artijiet kollha li jkunu 
xxarrbu mill-ġdid mill-1990 ’il quddiem.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fuq livell Ewropew fil-qafas tal-UNFCCC, ma hemm ebda qbil għal estensjoni obbligatorja 
għall-attivitajiet agrikoli. Barra minn hekk, fattur għoli ta’ inċertezza u spiża burokratika 
huma konnessi mas-sistema proposta ta’ kontabilità.

Emenda 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli tal-kontabilità għall-ġestjoni tar-
raba', għall-ġestjoni tal-imriegħi, għar-
riveġetazzjoni u għall-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra

Iż-żamma tal-kontijiet għall-ġestjoni tar-
raba', għall-ġestjoni tal-imriegħi, għar-
riveġetazzjoni u għall-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din il-proposta għal deċiżjoni huwa li l-SM jiġu pprovduti b’qafas għat-titjib tal-
inventarji nazzjonali tagħhom tal-GHG (b’mod speċifiku fis-settur tal-LULUCF). Għalhekk 
dan huwa “eżerċizzju”, u mhux qed jistabbilixxi miri. Għalhekk, it-terminu għandu jkun 
“rapportar” minflok “kontabilità”, iżda minħabba l-kalkolu tal-krediti li jistgħu jwasslu l-
attivitajiet differenti(pereżempju Il-“ġestjoni tal-foresti” hija bir), il-kliem użat għat-titolu tal-
Artikolu 3 huwa iżjed xieraq: “…jinżammu kontijiet għas-settur tal-LULUCF” meta ssir 
referenza b’mod ġenerali għas-settur tal-LULUCF u mhux biss għall-ġestjoni tal-foresti.

Emenda 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kontijiet relatati mal-ġestjoni tar-
raba' u mal-ġestjoni tal-imriegħi, l-Istati 
Membri għandhom jikkontabilizzaw l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip, ikkalkulati 
bħala emissjonijiet u assorbimenti f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, li minnhom jitnaqqas il-valur 
miksub mill-multiplikazzjoni tal-għadd ta' 
snin f'dak il-perjodu tal-kontabilità bl-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' Stat 
Membru li rriżultaw minn attivitajiet ta' 
dan it-tip fis-sena ta’ referenza tiegħu, kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat ta' dak l-Istat Membru dwar id-
dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ referenza 
skont l-Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1.

1. Meta l-Istat Membru jagħżel li jfassal u 
jżomm il-kontijiet għall-kategoriji 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(1), huwa għandu, mingħajr 
ħsara għal kwalunkwe deċiżjoni fil-
ġejjieni dwar ir-regoli tal-kontabilità 
f’livell internazzjonali, jikkontabilizza l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip, ikkalkulati 
bħala emissjonijiet u assorbimenti f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, li minnhom jitnaqqas il-valur 
miksub mill-multiplikazzjoni tal-għadd ta' 
snin f'dak il-perjodu tal-kontabilità bl-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' Stat 
Membru li rriżultaw minn attivitajiet ta' 
dan it-tip fis-sena ta’ referenza tiegħu, kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat ta' dak l-Istat Membru dwar id-
dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ referenza 
skont l-Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 249
Horst Schnellhardt

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kontijiet relatati mal-ġestjoni tar-
raba' u mal-ġestjoni tal-imriegħi, l-Istati 
Membri għandhom jikkontabilizzaw l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip, ikkalkulati 
bħala emissjonijiet u assorbimenti f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, li minnhom jitnaqqas il-valur 
miksub mill-multiplikazzjoni tal-għadd ta' 
snin f'dak il-perjodu tal-kontabilità bl-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' Stat 
Membru li rriżultaw minn attivitajiet ta' 
dan it-tip fis-sena ta’ referenza tiegħu, kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat ta' dak l-Istat Membru dwar id-
dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ referenza 
skont l-Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1.

1. Jekk Stat Membru jistabbilixxi u 
jwassal għal kontijiet relatati mal-ġestjoni 
tar-raba' u mal-ġestjoni tal-imriegħi, huwa 
għandu jikkontabilizza l-emissjonijiet u l-
assorbimenti li jirriżultaw minn attivitajiet 
ta' dan it-tip, ikkalkulati bħala emissjonijiet 
u assorbimenti f'kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, li minnhom 
jitnaqqas il-valur miksub mill-
multiplikazzjoni tal-għadd ta' snin f'dak il-
perjodu tal-kontabilità bl-emissjonijiet u l-
assorbimenti ta' Stat Membru li rriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip fis-sena ta’ 
referenza tiegħu, kif sottomessi lill-
UNFCCC fir-rapport inizjali analizzat ta' 
dak l-Istat Membru dwar id-dejta tal-
emissjonijiet tas-sena ta’ referenza skont l-
Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1.

Or. de

Emenda 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kontijiet relatati mal-ġestjoni tar-
raba' u mal-ġestjoni tal-imriegħi, l-Istati 

1. F’każ li l-Istat Membru jagħżel li 
jfassal u jżomm il-kontijiet għall-
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Membri għandhom jikkontabilizzaw l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip, ikkalkulati 
bħala emissjonijiet u assorbimenti f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, li minnhom jitnaqqas il-valur 
miksub mill-multiplikazzjoni tal-għadd ta' 
snin f'dak il-perjodu tal-kontabilità bl-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' Stat 
Membru li rriżultaw minn attivitajiet ta' 
dan it-tip fis-sena ta’ referenza tiegħu, kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat ta' dak l-Istat Membru dwar id-
dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ referenza 
skont l-Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1.

kategoriji msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1), huwa 
għandu, mingħajr preġudizzju għal 
kwalunkwe deċiżjoni fil-ġejjieni dwar ir-
regoli internazzjonali dwar il-kontabilità, 
jikkontabilizza l-emissjonijiet u l-
assorbimenti li jirriżultaw minn attivitajiet 
ta' dan it-tip, ikkalkulati bħala emissjonijiet 
u assorbimenti f'kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, li minnhom 
jitnaqqas il-valur miksub mill-
multiplikazzjoni tal-għadd ta' snin f'dak il-
perjodu tal-kontabilità bl-emissjonijiet u l-
assorbimenti ta' Stat Membru li rriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip fis-sena ta’ 
referenza tiegħu, kif sottomessi lill-
UNFCCC fir-rapport inizjali analizzat ta' 
dak l-Istat Membru dwar id-dejta tal-
emissjonijiet tas-sena ta’ referenza skont l-
Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kontijiet relatati mal-ġestjoni tar-
raba' u mal-ġestjoni tal-imriegħi, l-Istati 
Membri għandhom jikkontabilizzaw l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip, ikkalkulati 
bħala emissjonijiet u assorbimenti f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, li minnhom jitnaqqas il-valur 

1. Meta Stat Membru jagħżel li jfassal u 
jżomm il-kontijiet għall-ġestjoni tar-raba' u
għall-ġestjoni tal-imriegħi, għar-
riveġetazzjoni u/jew għall-ixxottar u t-
tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra, l-Istati 
Membri għandhom jikkontabilizzaw l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
minn attivitajiet ta' dan it-tip, ikkalkulati 
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miksub mill-multiplikazzjoni tal-għadd ta' 
snin f'dak il-perjodu tal-kontabilità bl-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' Stat 
Membru li rriżultaw minn attivitajiet ta' 
dan it-tip fis-sena ta’ referenza tiegħu, kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat ta' dak l-Istat Membru dwar id-
dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ referenza 
skont l-Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1.

bħala emissjonijiet u assorbimenti f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, li minnhom jitnaqqas il-valur 
miksub mill-multiplikazzjoni tal-għadd ta' 
snin f'dak il-perjodu tal-kontabilità bl-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' Stat 
Membru li rriżultaw minn attivitajiet ta' 
dan it-tip fis-sena ta’ referenza tiegħu, kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat ta' dak l-Istat Membru dwar id-
dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ referenza 
skont l-Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1.

Or. en

Emenda 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jagħżel li jfassal u 
jżomm kontijiet għar-riveġetazzjoni u/jew 
għall-ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra, għandu japplika l-metodu tal-
kalkolu speċifikat fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 253
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2 jintlaħqu, l-Istati Membri 
jistgħu jeskludu l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra mhux antropoġeniċi minn sorsi li 
jirriżultaw minn disturbi naturali mill-

1. Meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2 jintlaħqu, l-Istati Membri 
jistgħu jeskludu l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra mhux antropoġeniċi minn sorsi li 
jirriżultaw minn disturbi naturali mill-
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kalkoli rilevanti għall-obbligi tal-
kontabilità tagħhom skont il-punti (a), (b),
(d), (e) u (f) tal-Artikolu 3(1). Jekk l-Istati 
Membri jeskludu l-emissjonijiet ta' dan it-
tip, huma għandhom jeskludu wkoll 
kwalunkwe assorbiment sussegwenti fuq l-
artijiet fejn ikunu seħħew dawk id-disturbi 
naturali. Madankollu, l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra mhux antropoġeniċi minn 
sorsi li jirriżultaw minn disturbi naturali li 
jkunu ġew inklużi fil-kalkolu tal-livell ta' 
referenza tal-Istati Membri skont l-
Artikolu 6(4), l-Artikolu 6(5) jew l-
Artikolu 6(6) u kwalunkwe assorbiment 
sussegwenti fuq l-artijiet fejn ikunu seħħew 
id-disturbi naturali ma għandhomx jiġu 
esklużi.

kalkoli rilevanti għall-obbligi tal-
kontabilità tagħhom skont il-punti (a), (b),
(d), (e) u (f) tal-Artikolu 3(1). Jekk l-Istati 
Membri jeskludu l-emissjonijiet ta' dan it-
tip, huma għandhom jeskludu wkoll 
kwalunkwe assorbiment sussegwenti fuq l-
artijiet fejn ikunu seħħew dawk id-disturbi 
naturali. Madankollu, l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra mhux antropoġeniċi minn 
sorsi li jirriżultaw minn disturbi naturali li 
jkunu ġew inklużi fil-kalkolu tal-livell ta' 
referenza għall-ġestjoni tal-foresti biss
skont l-Artikolu 6(4), l-Artikolu 6(5) jew l-
Artikolu 6(6) u kwalunkwe assorbiment 
sussegwenti fuq l-artijiet fejn ikunu seħħew 
id-disturbi naturali ma għandhomx jiġu 
esklużi.

Or. pl

Emenda 254
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2 jintlaħqu, l-Istati Membri 
jistgħu jeskludu l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra mhux antropoġeniċi minn sorsi li 
jirriżultaw minn disturbi naturali mill-
kalkoli rilevanti għall-obbligi tal-
kontabilità tagħhom skont il-punti (a), (b),
(d), (e) u (f) tal-Artikolu 3(1).  Jekk l-Istati 
Membri jeskludu l-emissjonijiet ta' dan it-
tip, huma għandhom jeskludu wkoll 
kwalunkwe assorbiment sussegwenti fuq 
l-artijiet fejn ikunu seħħew dawk id-
disturbi naturali.  Madankollu, l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mhux 
antropoġeniċi minn sorsi li jirriżultaw minn 
disturbi naturali li jkunu ġew inklużi fil-
kalkolu tal-livell ta' referenza tal-Istati 
Membri skont l-Artikolu 6(4), l-Artikolu 

1. Meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2 jintlaħqu, l-Istati Membri 
jistgħu jeskludu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra mhux antropoġeniċi minn sorsi li 
jirriżultaw minn disturbi naturali mill-
kalkoli rilevanti għall-obbligi tal-
kontabilità tagħhom skont il-punti (a), (b),
(d), (e) u (f) tal-Artikolu 3(1). Madankollu, 
l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mhux 
antropoġeniċi minn sorsi li jirriżultaw minn 
disturbi naturali li jkunu ġew inklużi fil-
kalkolu tal-livell ta’ referenza tal-Istati 
Membri skont l-Artikolu 6(4), l-
Artikolu 6(5) jew l-Artikolu 6(6) u 
kwalunkwe assorbiment sussegwenti fuq l-
artijiet fejn ikunu seħħew id-disturbi 
naturali ma għandhomx jiġu esklużi.
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6(5) jew l-Artikolu 6(6) u kwalunkwe 
assorbiment sussegwenti fuq l-artijiet fejn 
ikunu seħħew id-disturbi naturali ma 
għandhomx jiġu esklużi.

Or. it

Emenda 255
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jeskludu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mhux 
antropoġeniċi minn sorsi skont il-
paragrafu 1 mill-kalkoli rilevanti għall-
obbligi ta’ kontabilizzazzjoni tagħħom
skont il-punti (a), (b) u (d) tal-
Artikolu 3(1) meta dawk l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mhux antropoġeniċi minn 
disturbi naturali ta' dan it-tip f'sena waħda 
jaqbżu l-5 % tal-emissjonijiet totali tal-Istat 
Membru fis-sena ta’ referenza tiegħu kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat ta' dak l-Istat Membru dwar id-
dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ referenza 
skont l-Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1, 
minbarra l-emissjonijiet u l-assorbimenti
mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1), dejjem jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

2. L-Istati Membri jistgħu jeskludu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mhux 
antropoġeniċi minn sorsi skont il-
paragrafu 1 mill-kalkoli rilevanti għall-
obbligi ta’ kontabilizzazzjoni tagħhom
skont il-punti (a), (b) u (d) tal-Artikolu 
3(1) meta dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra mhux antropoġeniċi minn disturbi 
naturali ta’ dan it-tip f’sena waħda jaqbżu
l-1 % tal-emissjonijiet totali tal-Istat 
Membru fis-sena ta’ referenza tiegħu kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat ta’ dak l-Istat Membru dwar id-
dejta tal-emissjonijiet tas-sena ta’ referenza 
skont l-Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1, 
minbarra l-emissjonijiet u l-assorbimenti 
mill-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 
3(1), dejjem jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. it

Emenda 256
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jeskludu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mhux 
antropoġeniċi minn sorsi skont il-
paragrafu 1 mill-kalkoli rilevanti għall-
obbligi ta’ kontabilizzazzjoni tagħhom 
skont il-punti (a), (b) u (d) tal-
Artikolu 3(1) meta dawk l-emissjonijiet
tal-gassijiet serra mhux antropoġeniċi
minn disturbi naturali ta' dan it-tip f'sena 
waħda jaqbżu l-5 % tal-emissjonijiet totali 
tal-Istat Membru fis-sena ta’ referenza 
tiegħu kif sottomessi lill-UNFCCC fir-
rapport inizjali analizzat ta' dak l-Istat 
Membru dwar id-dejta tal-emissjonijiet 
tas-sena ta’ referenza skont l-Anness tad-
Deċiżjoni 13/CMP.1, minbarra l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1), 
dejjem jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

2. L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-
kontabilità, fuq bażi annwali, jew fl-aħħar 
tat-tieni perjodu ta’ impenn, l-
emissjonijiet minn disturbi naturali li 
f’sena waħda jaqbżu l-livell tal-isfond tal-
ġestjoni tal-foresti, flimkien ma’ marġni, 
fejn ikun meħtieġ marġni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni mhijiex konformi mal-ftehimiet internazzjonali attwali.

Emenda 257
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu wkoll, b’mod 
separat, jeskludu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mhux antropoġeniċi minn 
sorsi skont il-paragrafu 1 mill-kalkoli 
rilevanti għall-obbligi ta’ 
kontabilizzazzjoni tagħhom skont il-
punti (e) u (f) tal-Artikolu 3(1) meta dawk 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mhux 

3. L-Istati Membri jistgħu wkoll, b’mod 
separat, jeskludu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mhux antropoġeniċi minn 
sorsi skont il-paragrafu 1 mill-kalkoli 
rilevanti għall-obbligi ta’ 
kontabilizzazzjoni tagħhom skont il-punti 
(e) u (f) tal-Artikolu 3(1) meta dawk l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mhux 
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antropoġeniċi minn disturbi naturali ta’ dan 
it-tip f’sena waħda jaqbżu l-5 % tal-
emissjonijiet totali tal-Istat Membru fis-
sena ta’ referenza tiegħu kif sottomessi lill-
UNFCCC fir-rapport inizjali analizzat ta'
dak l-Istat Membru dwar id-dejta tal-
emissjonijiet tas-sena ta’ referenza skont l-
Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1, minbarra 
l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1), 
dejjem jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9(2).

antropoġeniċi minn disturbi naturali ta’ dan 
it-tip f’sena waħda jaqbżu l-1 % tal-
emissjonijiet totali tal-Istat Membru fis-
sena ta’ referenza tiegħu kif sottomessi lill-
UNFCCC fir-rapport inizjali analizzat ta’
dak l-Istat Membru dwar id-dejta tal-
emissjonijiet tas-sena ta’ referenza skont l-
Anness tad-Deċiżjoni 13/CMP.1, minbarra 
l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1), 
dejjem jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9(2).

Or. it

Emenda 258
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jinkludu fil-
kontijiet tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 3(1) l-emissjonijiet li jirriżultaw 
mill-prodotti tal-injam maħsud irkuprati 
permezz tal-qtugħ ta' salvataġġ skont l-
Artikolu 7.

4. L-Istati Membri jistgħu barra minn 
hekk jeskludu mill-kontijiet tagħhom 
imsemmija fl-Artikolu 3(1) l-emissjonijiet 
li jirriżultaw mill-prodotti tal-injam 
maħsud irkuprati permezz tal-qtugħ ta’
salvataġġ skont l-Artikolu 7.

Or. it

Emenda 259
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex tirrevedi l-kundizzjonijiet imsemmija 

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex tirrevedi l-kundizzjonijiet imsemmija 
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fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 fid-
dawl tal-progress xjentifiku jew biex dawn 
ikunu jirriflettu reviżjonijiet għall-atti 
adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-
Protokoll ta' Kjoto.

fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 biex 
dawn ikunu jirriflettu tibdiliet żgħar għall-
atti adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew 
tal-Protokoll ta' Kjoto.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem il-ġdid għandu l-għan li jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħa ddelegata.

Emenda 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex tirrevedi l-kundizzjonijiet imsemmija 
fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 fid-
dawl tal-progress xjentifiku jew biex dawn 
ikunu jirriflettu reviżjonijiet għall-atti 
adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-
Protokoll ta' Kjoto.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 
biex tirrevedi l-kundizzjonijiet imsemmija 
fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 biex
dawn ikunu jirriflettu tibdiliet żgħar għall-
atti adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew 
tal-Protokoll ta' Kjoto.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem il-ġdid għandu l-għan li jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħa ddelegata.

Emenda 261
Elisabeth Köstinger

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu huwa mħassar.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kapaċitajiet b’saħħithom tal-Kummissjoni li tintervjeni, huma effettivi wisq fl-oqsma 
politiċi sovrani tal-Istati Membri, bħalma huma pereżempju l-politika tal-foresti jew il-
protezzjoni tal-ħamrija.

Emenda 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-Artikolu 10 kollu. Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni għas-settur tal-LULUCF joħolqu 
piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istati Membri mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dan 
joħloq regolamentazzjoni doppja għaliex iwassal biex jimxu b’mod parallel mal-miżuri 
agrikoli u ambjentali taħt it-tieni pilastru tal-Politika Agrikola Komuni.

Emenda 263
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tmur lil hinn minn dak li 
ġie miftiehem f’Durban. Billi s-settur tal-LULUCF mhux qed jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-
gassijiet serra fl-UE, l-għan tal-azzjonijiet proposti huwa dubbjuż. L-azzjonijiet proposti 
huma wkoll vagi u r-rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni tista’ tagħmel abbażi tar-
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rapportar tal-SM mhumiex prevedibbli għall-SM. Il-pjanijiet ta’ azzjoni proposti għas-settur 
tal-LULUCF jikkontradixxu l-fatt li l-UE m’għandhiex kompetenza fil-forestrija għaliex dawn 
huma kwistjonijiet nazzjonali.

Emenda 264
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. sv

Emenda 265
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF maħsubin 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tiġi kkonsultata firxa wiesgħa 
ta' partijiet interessati.

Sa mhux aktar tard minn sena wara l-bidu
ta' kull perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, l-Istati Membri għandhom, fuq 
bażi volontarja,  ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi indikattivi tal-
Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF maħsubin biex jillimitaw jew 
inaqqsu l-emissjonijiet u biex iżommu jew 
iżidu l-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1). L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tiġi 
kkonsultata firxa wiesgħa ta' partijiet 
interessati.

Or. pl

Emenda 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF maħsubin 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tiġi kkonsultata firxa wiesgħa 
ta' partijiet interessati.

Sa mhux aktar tard minn sena wara l-bidu 
ta' kull perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
u jittrażmettu lill-Kummissjoni abbozzi tal-
Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF bħala dokument separat jew 
bħala parti mill-istrateġiji nazzjonali 
għall-iżvilupp b’karbonju baxx jew minn 
dokumenti strateġiċi oħra maħsubin biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tiġi kkonsultata firxa wiesgħa 
ta' partijiet interessati.

Or. en

Emenda 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF maħsubin 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tiġi kkonsultata firxa wiesgħa 
ta' partijiet interessati.

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta'
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF maħsubin 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-partijiet interessati jiġu 
kkonsultati. Il-pjanijiet ta’ azzjoni tas-
settur tal-LULUCF huma maħsuba biex 
jinftiehmu bħala parti integrali mill-
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istrateġiji nazzjonali għall-iżvilupp 
b’karbonju baxx.

Or. en

Emenda 268
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta'
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF 
maħsubin biex jillimitaw jew inaqqsu l-
emissjonijiet u biex iżommu jew iżidu l-
assorbimenti li jirriżultaw mill-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(1). L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li tiġi 
kkonsultata firxa wiesgħa ta' partijiet 
interessati.

Sa mhux aktar tard minn sena wara l-bidu 
ta' kull perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
u jittrażmettu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni dwar l-azzjonijiet għas-
settur tal-LULUCF, bħala dokument 
separat jew bħala parti li tista’ tiġi 
identifikata b’mod ċar mir-rekwiżiti tar-
rapportar skont l-Artikoli 14 u 15 tar-
Regolament (UE) Nru .../.... [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)0789 finali –
2011/0372(COD)], maħsuba biex tillimita 
jew tnaqqas l-emissjonijiet u biex iżżomm 
jew iżżid l-assorbimenti li jirriżultaw mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1). L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tiġi 
kkonsultata firxa wiesgħa ta' partijiet 
interessati.

Or. en

Emenda 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF maħsubin 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li tiġi kkonsultata firxa wiesgħa 
ta' partijiet interessati.

Sa mhux aktar tard minn tmintax-il xahar
wara l-bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF maħsubin 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u 
fejn is-sistemi jkunu fis-seħħ u d-dejta 
tkun disponibbli mill-attivitajiet 
imsemmija fis-Subparagrafu 2 tal-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom
jikkonsultaw mal-partijiet interessati 
rigward it-tfassil tal-pjanijiet ta’ azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 270
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF maħsubin 

Sa mhux aktar tard minn sena wara l-bidu 
ta' kull perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
u jittrażmettu lill-Kummissjoni l-Pjanijiet
ta' Azzjoni għas-settur tal-LULUCF, bħala 
dokument separat jew bħala parti li tista’ 
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biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tiġi kkonsultata firxa wiesgħa 
ta' partijiet interessati.

tiġi identifikata b’mod ċar mill-Istrateġiji 
nazzjonali tagħhom għall-Iżvilupp 
b’Karbonju Baxx, maħsubin biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tiġi kkonsultata firxa wiesgħa 
ta' partijiet interessati.

Or. en

Emenda 271
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jittrażmettu lill-
Kummissjoni abbozzi tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għas-settur tal-LULUCF
maħsubin biex jillimitaw jew inaqqsu l-
emissjonijiet u biex iżommu jew iżidu l-
assorbimenti li jirriżultaw mill-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(1). L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li tiġi 
kkonsultata firxa wiesgħa ta' partijiet 
interessati.

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom jiċċaraw lill-Kummissjoni l-
isforzi konkreti tagħhom maħsubin biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1) fil-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-
settur tal-LULUCF. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tiġi kkonsultata firxa 
wiesgħa ta' partijiet interessati.

Or. de

Emenda 272
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-abbozzi tal-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-
settur tal-LULUCF għandhom ikopru l-
perjodu kollu tal-kontabilità rilevanti 
speċifikat fl-Anness I.

Meta Stat Membru jirrapporta dwar 
azzjonijiet tas-settur tal-LULUCF bħala 
parti mir-Regolament (UE) Nru .../... 
[Proposta għal Regolament tal-
Kummissjoni 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)0789 finali –
2011/0372(COD)] għandhom japplikaw id-
dati rilevanti għar-rapportar kif speċifikat
f’dak ir-Regolament.

L-azzjonijiet għas-settur tal-LULUCF 
għandhom ikopru l-perjodu kollu tal-
kontabilità rilevanti speċifikat fl-Anness I.

Or. en

Emenda 273
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-abbozzi tal-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-
settur tal-LULUCF għandhom ikopru l-
perjodu kollu tal-kontabilità rilevanti 
speċifikat fl-Anness I.

Il-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF għandhom ikopru l-perjodu kollu 
tal-kontabilità rilevanti speċifikat fl-
Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.
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Emenda 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi ffurmat grupp ta’ ħidma ad 
hoc magħmul minn esperti, sabiex jassisti 
lill-Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinkiseb il-livell massimu ta’ ftehim tal-miżuri li jieħdu l-Istati Membri, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tkun appoġġjata minn grupp ta’ livell għoli ta’ esperti tekniċi/mis-settur 
tal-LULUCF.

Emenda 275
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinkludu, fl-
abbozzi tagħhom tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF, l-informazzjoni 
li ġejja b'rabta ma' kull waħda mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1):

imħassar 

(a) deskrizzjoni tax-xejriet tal-
emissjonijiet u tal-assorbimenti fil-passat;
(b) tbassir dwar l-emissjonijiet u l-
assorbimenti għall-perjodu tal-kontabilità 
rispettiv;
(c) analiżi tal-potenzjal li jiġu llimitati jew 
li jitnaqqsu l-emissjonijiet u tal-potenzjal 
li jinżammu jew jiżdiedu l-assorbimenti;



AM\909714MT.doc 43/69 PE494.534v01-00

MT

(d) lista ta' miżuri, inklużi, kif ikun 
xieraq, dawk speċifikati fl-Anness IV, li 
għandhom jiġu adottati biex jintlaħaq il-
potenzjal għall-mitigazzjoni, fejn dan ikun 
ġie identifikat skont l-analiżi msemmija 
fil-punt (c);
(e) il-politiki previsti biex jiġu 
implimentati l-miżuri msemmija fil-
punt (d), inkluża deskrizzjoni tal-effett li 
dawk il-miżuri mistennija jkollhom fuq l-
emissjonijiet u l-assorbimenti;
(f) skedi taż-żmien għall-adozzjoni u l-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
punt (d).

Or. sv

Emenda 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinkludu, fl-
abbozzi tagħhom tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF, l-informazzjoni li 
ġejja b'rabta ma' kull waħda mill-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(1):

2. L-Istati Membri għandhom
jikkunsidraw li jinkludu, fl-abbozzi 
tagħhom tal-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-
settur tal-LULUCF, l-informazzjoni li ġejja 
b'rabta ma' kull waħda mill-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(1):

Or. en

Emenda 277
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinkludu, fl- 2. L-Istati Membri għandhom
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abbozzi tagħhom tal-Pjanijiet ta' Azzjoni
għas-settur tal-LULUCF, l-informazzjoni li 
ġejja b'rabta ma' kull waħda mill-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(1):

jikkunsidraw li jinkludu, fl-azzjoni
tagħhom għas-settur tal-LULUCF, l-
informazzjoni li ġejja b'rabta ma' kull 
waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3(1):

Or. en

Emenda 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinkludu, fl-
abbozzi tagħhom tal-Pjanijiet ta' Azzjoni
għas-settur tal-LULUCF, l-informazzjoni 
li ġejja b'rabta ma' kull waħda mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1):

2. L-Istati Membri għandhom
jikkunsidraw li jinkludu dan li ġej fil-
Pjanijiet ta’ Azzjoni tagħhom għas-settur 
tal-LULUCF b’rabta mal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u fejn diġà 
huma fis-seħħ is-sistemi u hija disponibbli 
d-dejta b’rabta mas-Subparagrafu 2 tal-
Artikolu 3(1):

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 279
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinkludu, fl- 2. L-Istati Membri għandhom
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abbozzi tagħhom tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
għas-settur tal-LULUCF, l-informazzjoni li 
ġejja b'rabta ma' kull waħda mill-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(1):

jikkunsidraw li jinkludu, fl-abbozzi 
tagħhom tal-Pjanijiet ta' Azzjoni għas-
settur tal-LULUCF, l-informazzjoni li ġejja 
b'rabta ma' kull waħda mill-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(1):

Or. en

Emenda 280
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tal-potenzjal li jiġu llimitati jew 
li jitnaqqsu l-emissjonijiet u tal-potenzjal li 
jinżammu jew jiżdiedu l-assorbimenti;

(c) analiżi tal-potenzjal li jiġu llimitati jew 
li jitnaqqsu l-emissjonijiet u tal-potenzjal li 
jinżammu jew jiżdiedu l-assorbimenti;
inkluż permezz tas-sostituzzjoni tal-
materjali li jiġġeneraw iktar gassijiet serra 
u ta’ ħażniet li jikkonsmaw l-enerġija.

Or. en

Emenda 281
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) lista ta' miżuri, inklużi, kif ikun xieraq, 
dawk speċifikati fl-Anness IV, li 
għandhom jiġu adottati biex jintlaħaq il-
potenzjal għall-mitigazzjoni, fejn dan ikun 
ġie identifikat skont l-analiżi msemmija fil-
punt (c);

(d) lista ta’ miżuri, inklużi, iżda mhux 
limitati għal, kif ikun xieraq, dawk 
speċifikati b’mod indikattiv fl-Anness IV
minn kull Stat Membru li tiddefinixxi l-
iżjed miżuri xierqa biex jiġu ssodisfati ċ-
ċirkostanzi nazzjonali, li għandhom jiġu 
adottati biex jintlaħaq il-potenzjal għall-
mitigazzjoni, fejn dan ikun ġie identifikat 
skont l-analiżi msemmija fil-punt (c);

Or. en
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Emenda 282
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) lista ta' miżuri, inklużi, kif ikun 
xieraq, dawk speċifikati fl-Anness IV, li 
għandhom jiġu adottati biex jintlaħaq il-
potenzjal għall-mitigazzjoni, fejn dan ikun 
ġie identifikat skont l-analiżi msemmija 
fil-punt (c);

(d) il-politiki previsti biex jippromwovu u 
jrawmu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u 
l-ġestjoni sostenibbli tal-art. L-Istati 
Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 
biex tipprovdi gwida teknika u 
operazzjonali dwar il-kwistjonijiet koperti 
b’dan il-punt.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 283
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-politiki previsti biex jiġu 
implimentati l-miżuri msemmija fil-
punt (d), inkluża deskrizzjoni tal-effett li 
dawk il-miżuri mistennija jkollhom fuq l-
emissjonijiet u l-assorbimenti;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 284
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) skedi taż-żmien għall-adozzjoni u l-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
punt (d).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 285
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) skedi taż-żmien għall-adozzjoni u l-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
punt (d).

(f) skedi taż-żmien indikattivi għall-
adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmija fil-punt (d).

Or. en
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Emenda 286
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
u assistenza teknika lill-Istati Membri u 
għandha tadotta linji gwida speċifiċi 
għall-Pjanijiet ta’ Azzjoni għas-settur tal-
LULUCF.

Or. en

Emenda 287
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk l-Istati Membri jkollhom 
programmi jew pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali li jikkonċernaw is-settur tal-
agrikoltura u l-forestrija u dawn il-
programmi jkunu simili għall-miżuri fl-
Anness IV, l-Istati Membri jistgħu jużaw 
dawn il-programmi u pjanijiet ta’ azzjoni 
bħala programmi ta’ sostituzzjoni għall-
pjanijiet ta’ azzjoni għas-settur tal-
LULUCF.

Or. en

Emenda 288
Bas Eickhout

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni għas-settur 
tal-LULUCF l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miri biex jiġu limitati jew 
jitnaqqsu l-emissjonijiet u jinżammu jew 
jiġu miżjuda l-assorbimenti mill-
attivitajiet koperti b’din id-deċiżjoni, 
sabiex jirriflettu l-potenzjal tal-
mitigazzjoni. L-Istati Membri għandhom, 
fi kwalunkwe każ, jiżguraw li l-
assorbimenti rispettivi tagħhom ma 
jonqsux u li l-emissjonijiet mis-settur tal-
LULUCF jitnaqqsu meta mqabbla mal-
livelli tal-2005.

Or. en

Emenda 289
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
abbozz tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat 
Membru partikolari għas-settur tal-
LULUCF fi żmien tliet xhur minn meta 
tirċievi l-informazzjoni rilevanti kollha 
mingħand dak l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika r-
riżultati ta' dik l-evalwazzjoni u tista' 
tippubblika rakkomandazzjonijiet, kif 
ikun xieraq, bil-għan li ttejjeb l-isforzi tal-
Istati Membri biex jillimitaw jew inaqqsu 
l-emissjonijiet u biex iżommu jew iżidu l-
assorbimenti.

imħassar

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni u 
għandhom jippubblikaw f'forma 
elettronika u jqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku l-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tagħhom għas-settur tal-LULUCF fi 
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żmien tliet xhur minn meta jirċievu l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 290
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
abbozz tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat 
Membru partikolari għas-settur tal-
LULUCF fi żmien tliet xhur minn meta 
tirċievi l-informazzjoni rilevanti kollha 
mingħand dak l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika r-
riżultati ta' dik l-evalwazzjoni u tista' 
tippubblika rakkomandazzjonijiet, kif 
ikun xieraq, bil-għan li ttejjeb l-isforzi tal-
Istati Membri biex jillimitaw jew inaqqsu 
l-emissjonijiet u biex iżommu jew iżidu l-
assorbimenti.

imħassar

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni u 
għandhom jippubblikaw f'forma 
elettronika u jqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku l-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tagħhom għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta jirċievu l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 291
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

imħassar

Or. pl

Emenda 292
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

imħassar 

Or. sv

Emenda 293
Horst Schnellhardt
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet prattiċi, kif ikun 
xieraq, bil-għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati 
Membri biex jillimitaw jew inaqqsu l-
emissjonijiet u biex iżommu jew iżidu l-
assorbimenti.

Or. de

Emenda 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

Il-Kummissjoni tista’ tiġbor informazzjoni 
dwar l-azzjonijiet tal-Istati Membri u 
tippubblikaha f’rapport bil-għan li
tiffaċilita l-iskambju tal-għarfien u tal-
aħjar prattiki fost l-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 295
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

Il-Kummissjoni tista’ tissintesiżża s-sejbiet 
tagħha mill-Pjanijiet ta’ Azzjoni tal-Istati 
Membri kollha għas-settur tal-LULUCF 
bil-għan li tiffaċilita l-iskambju tal-
għarfien u l-aħjar prattiki fost l-Istati
Membri.

Or. en

Emenda 296
Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
Istati Membri dwar il-Pjanijiet ta' Azzjoni
tagħha għas-settur tal-LULUCF. Bi ftehim 
mal-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dawn il-
konsultazzjonijiet u tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

Or. de
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Emenda 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika
rapport ta’ sinteżi tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni
tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 298
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand

Wara li l-Istati Membri jkunu għaddew l-
informazzjoni rilevanti kollha, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz 
tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat Membru 
partikolari għas-settur tal-LULUCF fi 



AM\909714MT.doc 55/69 PE494.534v01-00

MT

dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

żmien tliet xhur u tistabbilixxi, jekk l-Istat 
Membru jkunx segwa l-linji gwida u 
ssodisfa r-rekwiżiti. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

Or. de

Emenda 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni u 
għandhom jippubblikaw f'forma 
elettronika u jqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku l-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tagħhom għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta jirċievu l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 300
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni u 
għandhom jippubblikaw f'forma 
elettronika u jqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku l-Pjanijiet ta' Azzjoni 

imħassar
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tagħhom għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta jirċievu l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 301
Horst Schnellhardt

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni u 
għandhom jippubblikaw f'forma elettronika 
u jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
l-Pjanijiet ta' Azzjoni tagħhom għas-settur 
tal-LULUCF fi żmien tliet xhur minn meta 
jirċievu l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom jinnutaw is-
sejbiet tal-Kummissjoni u għandhom 
jippubblikaw f'forma elettronika u jqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-Pjanijiet 
ta' Azzjoni tagħhom għas-settur tal-
LULUCF fi żmien tliet xhur minn meta 
jirċievu l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 302
Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni u 
għandhom jippubblikaw f'forma 
elettronika u jqiegħdu għad-dispożizzjoni 

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet 
mal-Kummissjoni.
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tal-pubbliku l-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tagħhom għas-settur tal-LULUCF fi 
żmien tliet xhur minn meta jirċievu l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 303
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni, sad-data li 
tkun f'nofs kull perjodu tal-kontabilità 
speċifikat fl-Anness I, u sa tmiem kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, rapport li jiddeskrivi l-progress 
fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni tagħhom għas-settur tal-
LULUCF.

imħassar

Or. en

Emenda 304
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
lill-Kummissjoni, sad-data li tkun f'nofs 
kull perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, u sa tmiem kull perjodu tal-
kontabilità speċifikat fl-Anness I, rapport li 
jiddeskrivi l-progress fl-implimentazzjoni
tal-Pjanijiet ta' Azzjoni tagħhom għas-
settur tal-LULUCF.

4. L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
lill-Kummissjoni, fejn ikun rilevanti bħala 
parti mir-rapportar tagħhom soġġett 
għar-Regolament (UE) Nru .../... 
[Proposta għal Regolament tal-
Kummissjoni tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-
monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet 
ta’ gassijiet b'effett ta' serra u għar-
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rapportar ta' informazzjoni oħra relatata 
mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u 
tal-Unjoni (COM (2011)0789 finali –
2011/0372(COD)] sad-data li tkun f'nofs 
kull perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, u sa tmiem kull perjodu tal-
kontabilità speċifikat fl-Anness I, rapport li 
jiddeskrivi l-progress fl-implimentazzjoni
tal-azzjoni tagħhom għas-settur tal-
LULUCF.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu r-
rapporti disponibbli għall-pubbliku skont 
il-paragrafi 1 u 4 fi żmien tliet xhur minn 
meta dawn jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
lill-Kummissjoni, sad-data li tkun f'nofs 
kull perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, u sa tmiem kull perjodu tal-
kontabilità speċifikat fl-Anness I, rapport li 
jiddeskrivi l-progress fl-implimentazzjoni 
tal-Pjanijiet ta' Azzjoni tagħhom għas-
settur tal-LULUCF.

4. L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
lill-Kummissjoni, sa tmiem kull perjodu 
tal-kontabilità speċifikat fl-Anness I, 
rapport li jiddeskrivi l-progress fl-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
tagħhom għas-settur tal-LULUCF.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport ta’ sinteżi dwar il-progress li jkun 
sar fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ 
Azzjoni tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
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Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 306
Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-
Pjanijiet ta' Azzjoni tagħhom għas-settur 
tal-LULUCF fi żmien sitt xhur minn meta 
tirċievi r-rapporti msemmija fil-
paragrafu 4.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
dawk ir-rapporti u r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti. 
L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-
Pjanijiet ta' Azzjoni tagħhom għas-settur 
tal-LULUCF fi żmien sitt xhur minn meta 
tirċievi r-rapporti msemmija fil-

imħassar
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paragrafu 4.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
dawk ir-rapporti u r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti. 
L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni. Minflok, l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri li jippromwovu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-art.

Emenda 308
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-
Pjanijiet ta' Azzjoni tagħhom għas-settur 
tal-LULUCF fi żmien sitt xhur minn meta 
tirċievi r-rapporti msemmija fil-
paragrafu 4.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
dawk ir-rapporti u r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti. 
L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni.
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Or. en

Emenda 309
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-
Pjanijiet ta' Azzjoni tagħhom għas-settur 
tal-LULUCF fi żmien sitt xhur minn meta 
tirċievi r-rapporti msemmija fl-
paragrafu 4.

imħassar

Or. pl

Emenda 310
Horst Schnellhardt

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-
riżultati ta' dik l-evalwazzjoni u tista' 
tippubblika rakkomandazzjonijiet, kif ikun 
xieraq, bil-għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati 
Membri biex jillimitaw jew inaqqsu l-
emissjonijiet u biex iżommu jew iżidu l-
assorbimenti.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-
riżultati ta' dik l-evalwazzjoni u tista' 
tippubblika rakkomandazzjonijiet prattiċi, 
kif ikun xieraq, bil-għan li ttejjeb l-isforzi 
tal-Istati Membri biex jillimitaw jew 
inaqqsu l-emissjonijiet u biex iżommu jew 
iżidu l-assorbimenti.

Or. de

Emenda 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawk 
ir-rapporti u r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni u tista' tippubblika 
rakkomandazzjonijiet, kif ikun xieraq, bil-
għan li ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri 
biex jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet 
u biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti. L-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawk 
ir-rapporti u r-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni kif ikun xieraq, bil-għan li 
ttejjeb l-isforzi tal-Istati Membri biex 
jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 
biex iżommu jew iżidu l-assorbimenti.

Or. en

Emenda 312
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 a
Obbligi ta’ rapportar u monitoraġġ

L-Istati Membri għandhom jimpenjaw 
ruħhom biex jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom ta’ rapportar u monitoraġġ fir-
rigward tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 
li jirriżultaw mill-attivitajiet fil-kuntest ta’ 
din id-deċiżjoni b’konformità mar-
Regolament (UE) Nru .../... [Proposta 
għal Regolament tal-Kummissjoni 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)0789 finali –
2011/0372(COD)].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, ikun iżjed pertinenti 
li din id-dispożizzjoni tiġi mħassra u tiġi mibdula b’link għar-Regolament li attwalment qed 
jiġi nnegozjat 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 (2011/0789), li jeħtieġ li l-Istati Membri jimmonitorjaw u 
jirrapportaw l-emissjonijiet u l-assorbimenti tagħhom fl-UE.

Emenda 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tanalizza r-regoli 
tal-kontabilità mogħtija f'din id-Deċiżjoni 
sa mhux aktar tard minn sena wara t-tmiem 
tal-ewwel perjodu tal-kontabilità speċifikat 
fl-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha tanalizza r-regoli 
tal-kontabilità mogħtija f'din id-Deċiżjoni 
sa mhux aktar tard minn sena wara t-tmiem 
tal-ewwel perjodu tal-kontabilità speċifikat 
fl-Anness I fid-dawl tan-negozjati 
internazzjonali u l-UNFCCC.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 314
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2), 4(7), 6(9), 7(6) u 9(4) 

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2), 7(6) u 9(4) għandha tingħata 
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għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu taż-żmien indeterminat li jibda 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Deċiżjoni.

lill-Kummissjoni għal perjodu li ma 
jaqbiżx il-5 snin li jibda mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa mixtieq li jiġi żgurat li ċ-ċaqliq fis-sitwazzjoni internazzjonali jkun jista’ jiġi 
rifless fl-Ewropa, u li għalhekk jistgħu jkunu meħtieġa xi setgħat iddelegati , is-setgħat biex 
isiru l-atti ddelegati għandhom ikunu strettament limitati biż-żmien. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni ma offriet l-ebda raġunijiet dwar ir-raġuni għalfejn l-atti ddelegati proposti fid-
deċiżjoni għandhom jiġġebbdu lil hinn mill-perjodu tal-impenn.

Emenda 315
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2), 4(7), 6(9), 7(6) u 9(4) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu taż-żmien indeterminat li jibda 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Deċiżjoni.

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2), 4(7), 7(6) u 9(4) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu taż-
żmien indeterminat li jibda mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 316
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2), 4(7), 6(9), 7(6) u 9(4) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu taż-żmien indeterminat li jibda 

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 4(7), 7(6) u 9(4) għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu taż-żmien 
indeterminat li jibda mid-data tad-dħul fis-
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mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Deċiżjoni.

seħħ ta’ din id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 317
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2), 4(7), 6(9), 7(6) u 9(4) tista’ 
tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-
Deċiżjoni partikulari. Għandha tidħol fis-
seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-
Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità 
ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-
seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2), 4(7), 7(6) u 9(4) tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-
Deċiżjoni partikulari. Għandha tidħol fis-
seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-
Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità 
ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-
seħħ.

Or. en

Emenda 318
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2), 4(7), 6(9), 7(6) u 9(4) tista’ 
tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-
Deċiżjoni partikulari. Għandha tidħol fis-

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(3), 4(7), 7(6) u 9(5) tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-
Deċiżjoni partikulari. Għandha tidħol fis-
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seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-
Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità 
ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-
seħħ.

seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-
Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità 
ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-
seħħ.

Or. en

Emenda 319
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 2(2), 4(7), 6(9), 7(6) u 9(4) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-
ebda oġġezzjoni għalih mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 
minn meta dak l-att jiġi nnotifikat lilhom 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
li huma jkunu informaw lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak 
il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 2(2), 4(7), 7(6) u 9(4) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-
ebda oġġezzjoni għalih mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 
minn meta dak l-att jiġi nnotifikat lilhom 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
li huma jkunu informaw lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak 
il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 320
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 2(2), 4(7), 6(9), 7(6) u 9(4) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 2(3), 4(7), 7(6) u 9(5) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-
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ebda oġġezzjoni għalih mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 
minn meta dak l-att jiġi nnotifikat lilhom 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
li huma jkunu informaw lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak 
il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

ebda oġġezzjoni għalih mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 
minn meta dak l-att jiġi nnotifikat lilhom 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
li huma jkunu informaw lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak 
il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 321
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ 
fl-1 ta' Jannar 2013.

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ 
fl-1 ta’ Jannar 2014.

Or. it

Emenda 322
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I - tabella - ringiela 2 - kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2020;

Mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ 
Diċembru 2020;

Or. it

Emenda 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Proposta għal deċiżjoni
Anness III – "Il-valuri standard ta’ nofs il-ħajja" – linja 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sentejn għall-karta; sentejn għall-karta u l-fjuwil tal-injam;

Or. de

Emenda 324
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali joħolqu piżijiet addizzjonali fil-livell tal-Istat Membru 
mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dawn joħolqu regolamentazzjoni doppja għaliex il-
Pjanijiet ta’ Azzjoni proposti jkunu fis-seħħ flimkien mal-miżuri agrikoli u ambjentali taħt it-
Tieni Pilastru tal-Politika Agrikola Komuni.

Emenda 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta għal deċiżjoni
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-Anness IV kollu: il-Pjanijiet ta’ Azzjoni għas-settur tal-LULUCF joħolqu piżijiet 
addizzjonali fil-livell tal-Istati Membri mingħajr ma jagħtu valur miżjud ċar. Dan joħloq 
regolamentazzjoni doppja għaliex dawn ikunu fis-seħħ b’mod parallel mal-miżuri agrikoli u 
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ambjentali taħt it-tieni pilastru tal-Politika Agrikola Komuni.

Emenda 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta għal deċiżjoni
Annex IV – point g – indent 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– iż-żieda fir-raggruppament tal-prodotti 
tal-injam maħsud;

– iż-żieda fir-raggruppament tal-prodotti 
tal-injam maħsud. Il-prodotti tal-injam li 
ġejjin mill-injam maħsud huma wkoll 
raggruppamenti sinifikanti ta’ karbonju, 
u l-materjal tal-injam għandu jitqies 
bħala sostitut għal materjali intensivi fl-
enerġija. Iż-żieda fl-użu tal-prodotti tal-
injam maħsud għandha tiġi appoġġjata 
fil-kostruzzjoni, fir-rinnovazzjoni u fl-
akkwist pubbliku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala parti integrali mill-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, il-ħsad ta’ xi siġar jippermetti iżjed 
spazju għat-tkabbir tas-siġar li jibqa’, u jista’ jnaqqas il-kompetizzjoni għan-nutrijenti tal-
ħamrija u għad-dawl tax-xemx. L-użu tal-injam mhux maħdum minflok materjali li jeħtieġu 
ammonti kbar ta’ enerġija matul il-produzzjoni jgħin fil-ġlieda kontra l-effett serra, 
pereżempju permezz tal-użu tal-injam fl-oqfsa jew fit-travi minflok il-kostruzzjonijiet tal-
konkos jew tal-azzar.


