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(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli tal-
kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 
serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u 
mal-forestrija
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0093),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(2) u 192(1) tat-Trattat FUE, skont liema artikolu l-
Kummissjoni preżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0074/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat FUE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li ikkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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

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

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għas-settur tal-LULUCF mit-tieni perjodu 
ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto. Din id-
Deċiżjoni għandha tkun skont dik id-
deċiżjoni, sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta' 
koerenza bejn ir-regoli interni tal-Unjoni u 
l-metodoloġiji li jkun hemm qbil dwarhom 
fi ħdan l-UNFCCC. Din id-Dċeiżjoni 
għandha tirrifletti wkoll il-karatteristiċi 
speċifiċi tas-settur tal-LULUCF fl-Unjoni 
u l-obbligi li joħorġu mill-Unjoni bħala 
Parti separata.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Biex tiġi żgurata l-integrità ambjentali 
tar-regoli tal-kontabilità applikabbli għas-
settur tal-LULUCF tal-Unjoni, dawn ir-
regoli għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipji tal-kontabilità stipulati fid-
Deċiżjoni 2/CMP.7, id-Deċiżjoni 2/CMP.6
u fid-Deċiżjoni 16/CMP.1 tal-Konferenza 
tal-Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-
Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto u 
applikati b'mod konsistenti, komparabbli 
u kompluti fl-Unjoni u fost l-Istati 
Membri. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni 
għandha tgħin l-Istati Membri, fejn hu 
xieraq, biex jagħmlu kwalunkwe 
korrezzjoni teknika jew aġġustament 
neċessarju għall-kontijiet eżistenti 
tagħhom jew għal dawk li għadhom kif 
ġew stabbiliti.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għandhom jiġu kkontabilizzati b'mod 
kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-
emissjonijiet u l-assorbimenti mill-ġestjoni 
tal-foresti mhux kollha huma 
antropoġeniċi, ir-regoli tal-kontabilità 
rilevanti għandhom jipprovdu għall-użu ta' 
livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 
karatteristiċi naturali u ta’ karatteristiċi 
speċifiċi għal pajjiż partikolari. Il-livelli ta' 
referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 
tal-assorbimenti netti annwali li jirriżultaw 
mill-ġestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 
Membru għas-snin inklużi f'perjodu tal-
kontabilità, u għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod trasparenti skont id-
Deċiżjoni 2/CMP.7. Għandhom jiġu 
aġġornati biex jirriflettu titjib fil-
metodoloġiji jew fid-dejta disponibbli fl-
Istati Membri. Ir-regoli tal-kontabilità 
għandhom jipprovdu għal limitu massimu, 
applikabbli għall-emissjonijiet u għall-
assorbimenti netti tal-gassijiet serra mill-
ġestjoni tal-foresti, li jista' jiddaħħal fil-
kontijiet, minħabba l-inċertezzi marbuta 
mat-tbassir li fuqu huma bbażati l-livelli ta' 
referenza.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Id-disturbi naturali, bħan-nirien fil-
foresti, l-infestazzjonijiet mill-insetti u 
mill-mard, l-avvenimenti estremi tat-temp 
u d-disturbi ġeoloġiċi, jistgħu jirriżultaw 
f'emissjonijiet tal-gassijiet serra jew fi 
tnaqqis temporanju tagħhom fis-settur tal-
LULUCF, jew jistgħu jikkawżaw 
inverżjonijiet ta' assorbimenti preċedenti. 
Peress li inverżjoni tista' tkun ukoll ir-
riżultat ta' deċiżjonijiet ta' ġestjoni, bħad-

(9) Id-disturbi naturali, bħan-nirien fil-
foresti, l-infestazzjonijiet mill-insetti u 
mill-mard, l-avvenimenti estremi tat-temp 
u d-disturbi ġeoloġiċi li mhumiex fil-
kontroll ta' Stat Membru, u mhumiex 
influwenzati b'mod materjali minnu, 
jistgħu jirriżultaw f'emissjonijiet tal-
gassijiet serra jew fi tnaqqis temporanju 
tagħhom fis-settur tal-LULUCF, jew 
jistgħu jikkawżaw inverżjonijiet ta' 
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deċiżjonijiet li jinħasdu jew li jitħawlu s-
siġar, din id-Deċiżjoni għandha tiżgura li 
inverżjonijiet tal-assorbimenti kkawżati 
mill-bniedem jiġu dejjem riflessi b'mod 
preċiż fil-kontijiet tas-settur tal-LULUCF. 
Barra minn hekk, din id-Deċiżjoni għandha 
tipprovdi lill-Istati Membri bil-possibbiltà 
limitata li jeskludu mill-kontijiet tagħhom 
tas-settur tal-LULUCF l-emissjonijiet li 
jirriżultaw minn disturbi li ma jkollhomx 
kontroll fuqhom. Madankollu, il-mod li 
bih l-Istati Membri japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet ma għandux iwassal għal 
sottokontabilizzazzjoni eċċessiva tal-
emissjonijiet.

assorbimenti preċedenti. Peress li 
inverżjoni tista' tkun ukoll ir-riżultat ta' 
deċiżjonijiet ta' ġestjoni, bħad-deċiżjonijiet 
li jinħasdu jew li jitħawlu s-siġar, din id-
Deċiżjoni għandha tiżgura li inverżjonijiet 
tal-assorbimenti kkawżati mill-bniedem 
jiġu dejjem riflessi b'mod preċiż fil-
kontijiet tas-settur tal-LULUCF. Barra 
minn hekk, din id-Deċiżjoni għandha 
tipprovdi lill-Istati Membri bil-possibbiltà 
limitata li jeskludu mill-kontijiet tagħhom 
tas-settur tal-LULUCF l-emissjonijiet li 
jirriżultaw minn disturbi fl-afforestazzjoni, 
ir-riforestazzjoni u l-ġestjoni tal-foresti li 
ma jkollhomx kontroll fuqhom permezz 
tal-użu ta' livelli u marġini ta' sfond skont 
id-Deċiżjoni 2/CMP.7.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-
obbligi tal-operaturi li jqiegħdu l-injam u 
l-prodotti tal-injam fis-suq¹ jeħtieġ li l-
operaturi jużaw qafas ta' miżuri u 
proċeduri li jipprovdu aċċess għal 
informazzjoni dwar il-provvista tal-
prodotti tal-injam maħsud użati għal 
raġunijiet ta' enerġija, u inklużi l-pajjiż 
tal-ħsad u l-prattiki tal-ħsad. Dik l-
informazzjoni għandha tinġabar 
f'sommarju bl-għan li titjieb il-verifika 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra fid-Direttiva 2009/28/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
li temenda u sussegwentement tirrevoka 
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d-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE² u 
d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet 
ta’ gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-
Komunità u li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 96/61/KE³.
–––––––––––
¹ ĠU L 295, 12.11.2010, p. 23.
² ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.
³ ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) "afforestazzjoni" tfisser il-konverżjoni, li 
tirriżulta minn azzjoni diretta tal-bniedem, 
ta’ art li ma kinitx foresta għal perjodu ta' 
mill-anqas 50 sena għal foresta permezz 
tat-taħwil, taż-żrigħ u/jew tal-promozzjoni, 
li tirriżulta minn azzjoni tal-bniedem, ta' 
sorsi naturali taż-żrieragħ, fejn il-
konverżjoni tkun seħħet wara l-
1 ta Jannar 1990;

c) "afforestazzjoni" tfisser il-konverżjoni, li 
tirriżulta minn azzjoni diretta tal-bniedem, 
ta’ art li ma kinitx foresta għal perjodu ta' 
mill-anqas 50 sena għal foresta permezz 
tat-taħwil, taż-żrigħ u/jew tal-promozzjoni, 
li tirriżulta minn azzjoni tal-bniedem, ta' 
sorsi naturali taż-żrieragħ, fejn il-
konverżjoni seħħet wara l-
31 ta Diċembru 1989;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) "riforestazzjoni" tfisser kwalunkwe 
konverżjoni, li tirriżulta minn azzjoni 
diretta tal-bniedem, ta' art li mhijiex foresta 
għal foresta permezz tat-taħwil, taż-żrigħ 
u/jew tal-promozzjoni, li tirriżulta minn 
azzjoni tal-bniedem, ta' sorsi naturali taż-
żrieragħ, fuq art li oriġinarjament kienet 
miksija b'foresta, iżda li mbagħad kienet 
inbidlet f'art mingħajr foresta, fejn il-
konverżjoni tkun seħħet wara l-
1 ta' Jannar 1990;

d) "riforestazzjoni" tfisser kwalunkwe 
konverżjoni, li tirriżulta minn azzjoni 
diretta tal-bniedem, ta' art li mhijiex foresta 
għal foresta permezz tat-taħwil, taż-żrigħ 
u/jew tal-promozzjoni, li tirriżulta minn 
azzjoni tal-bniedem, ta' sorsi naturali taż-
żrieragħ, fuq art li oriġinarjament kienet 
miksija b'foresta, iżda li mbagħad kienet 
inbidlet f'art mingħajr foresta, fejn il-
konverżjoni tkun seħħet wara l-
31 ta' Diċembru 1989;
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Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) "deforestazzjoni" tfisser il-konverżjoni, 
li tirriżulta minn azzjoni diretta tal-
bniedem, ta' foresta għal art li mhijiex 
foresta, fejn il-konverżjoni tkun seħħet 
wara l-1 ta' Jannar 1990;

e) "deforestazzjoni" tfisser il-konverżjoni, 
li tirriżulta minn azzjoni diretta tal-
bniedem, ta' foresta għal art li mhijiex 
foresta, fejn il-konverżjoni tkun seħħet 
wara l-31 ta' Diċembru 1989;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

j) "ħażna tal-karbonju" tfisser massa ta'
karbonju maħżun f'raggruppament tal-
karbonju, mogħtija f'tunnellati;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

p) "prodott tal-injam maħsud" tfisser 
kwalunkwe prodott tal-ħsad tal-injam, 
inkluż materjal tal-injam u qxur tas-siġar, 
li ma jkunx għadu fis-sit fejn jiġi maħsud l-

p) "prodott tal-injam maħsud" tfisser 
kwalunkwe materjal tal-injam, inkluż qxur 
tas-siġar, li ma jkunx għadu fis-sit fejn jiġi 
maħsud l-injam;
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injam;

Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ta) 'livell ta' sfond' huwa l-medja ta' 
perjodu ta' żmien konsistenti u 
inizjalment komplut li fih l-emissjonijiet 
tal-perjodu 1990-2009 assoċjati mad-
disturbi naturali wara l-applikazzjoni ta' 
proċess iterattiv biex jitneħħew il-valuri 
anormali, ibbażat fuq id-devjazzjoni 
standard għal darbtejn mill-medja 
sakemm ma jibqa' identifikat ebda valur 
anormali.

Or. en

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tb) 'marġini' tfisser id-devjazzjoni 
standard tal-perjodu ta' żmien għal 
darbtejn li tiddefinixxi l-livell ta' sfond;

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) "il-metodu ta' ossidazzjoni istantanja" 
tfisser metodu tal-kontabilità li jassumi li r-
rilaxx fl-atmosfera tal-kwantità sħiħa tal-
karbonju maħżun fil-prodotti tal-injam 
maħsud iseħħ meta Stat Membru jinkludi 
dawk il-prodotti fil-kontijiet tiegħu skont 
din id-Deċiżjoni;

v) "il-metodu ta' ossidazzjoni istantanja" 
tfisser metodu tal-kontabilità li jassumi li r-
rilaxx fl-atmosfera tal-kwantità sħiħa tal-
karbonju maħżun fil-prodotti tal-injam 
maħsud iseħħ mal-ħsad;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

definizzjonijiet u dawk adotatti mill-korpi 
tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto 
jew ta' ftehim multilaterali ieħor rilevanti 
għat-tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Obbligi tal-kontabilità għall-attivitajiet
tal-LULUCF

Or. en

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) l-ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom, b'għajnuna 
mill-Kummissjoni fejn ikun xieraq, 
jagħmlu kwalunkwe korrezzjoni teknika u 
kwalunkwe rikalkolazzjoni neċessarja 
biex jinkludu fil-kontijiet eżistenti 
tagħhom u dawk li għadhom kif ġew 
stabbiliti, fejn ikunu b'mod ieħor esklużi, 
ir-ragruppamenti tal-karbonju msemmija 
f'dan il-paragrafu, u l-gassijiet b'effett ta' 
serra msemmija fl-Artikolu 3(2).
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Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kontijiet relatati mar-riforestazzjoni, 
l-Istati Membri għandhom jirriflettu l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
biss mit-tali attivitajiet li jseħħu fuq dawk 
l-artijiet li ma kinux foresta fl-
1 ta' Jannar 1990.

1. Fil-kontijiet relatati mar-riforestazzjoni, 
l-Istati Membri għandhom jirriflettu l-
emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 
biss mit-tali attivitajiet li jseħħu fuq dawk 
l-artijiet li ma kinux foresta fil-
31 ta' Diċembru 1989.

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw
bidliet netti fl-emissjonijiet u fl-
assorbimenti tad-diossidu tal-karbonju 
(CO2) li jirriżultaw mill-attivitajiet tal-
afforestazzjoni, tar-riforestazzjoni u tad-
deforestazzjoni, it-tali bidliet netti 
għandhom jirrappreżentaw l-assorbimenti u 
l-emissjonijiet totali għas-snin f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-
Anness I, ikkalkulati billi, għal kull sena ta' 
dak il-perjodu tal-kontabilità, tingħadd il-
ħażna tal-karbonju fil-31 ta' Diċembru ta' 
dik is-sena u minnha titnaqqas il-ħażna 
tal-karbonju fl-1 ta' Jannar tal-istess 
sena, abbażi ta' dejta trasparenti u 
verifikabbli.

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw bidliet netti fl-emissjonijiet u 
fl-assorbimenti tad-diossidu tal-karbonju 
(CO2) li jirriżultaw mill-attivitajiet tal-
afforestazzjoni, tar-riforestazzjoni u tad-
deforestazzjoni. Tali bidliet netti 
għandhom jirrappreżentaw l-assorbimenti u 
l-emissjonijiet totali għas-snin f'kull 
perjodu tal-kontabilità speċifikat fl-Anness 
I, ikkalkulati billi, għal kull sena ta' dak il-
perjodu tal-kontabilità, jingħaddu l-bidliet 
netti fl-emissjonijiet u l-assorbimenti tad-
dijossidu tal-karbonju abbażi ta' dejta 
trasparenti u verifikabbli.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw l-
emissjonijiet tal-metan (CH4) u tal-ossidu 
nitruż (N2O) li jirriżultaw mill-attivitajiet 
tal-afforestazzjoni, tar-riforestazzjoni u 
tad-deforestazzjoni, it-tali emissjonijiet 
għandhom jirrappreżentaw l-emissjonijiet 
totali għas-snin f'kull perjodu tal-
kontabilità speċifikat fl-Anness I, 
ikkalkulati billi jingħaddu l-emissjonijiet li 
jokkorru f'kull sena ta' dak il-perjodu tal-
kontabilità, abbażi ta' dejta trasparenti u 
verifikabbli.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw l-emissjonijiet tal-metan 
(CH4) u tal-ossidu nitruż (N2O) li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tal-
afforestazzjoni, tar-riforestazzjoni u tad-
deforestazzjoni. Tali emissjonijiet 
għandhom jirrappreżentaw l-emissjonijiet 
totali għas-snin f'kull perjodu tal-
kontabilità speċifikat fl-Anness I, 
ikkalkulati billi jingħaddu l-emissjonijiet li 
jokkorru f'kull sena ta' dak il-perjodu tal-
kontabilità, abbażi ta' dejta trasparenti u 
verifikabbli.



PR\907927MT.doc 19/42 PE491.221v02-00

MT

Or. en

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
jfasslu u jikkontabilizzaw l-emissjonijiet u 
l-assorbimenti li jirriżultaw minn art li 
kienet identifikata fil-kontijiet skont l-
Artikolu 4(3) fil-kategoriji tal-
afforestazzjoni, tar-riforestazzjoni u tad-
deforestazzjoni anke meta attività ta' dan it-
tip ma tkunx għadha qed titwettaq fuq dik 
l-art.

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkontabilizzaw l-emissjonijiet u l-
assorbimenti dwar l-artijiet li ġew
identifikati fil-kontijiet skont l-
Artikolu 4(3) fil-kategoriji tal-
afforestazzjoni, tar-riforestazzjoni u tad-
deforestazzjoni anke meta attività ta' dan it-
tip ma tkunx għadha qed titwettaq fuq dik 
l-art.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kontijiet relatati mal-ġestjoni tal-
foresti, 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 bil-livell ta’ 
referenza tagħhom speċifikat fl-Anness II.

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw l-emissjonijiet u l-
assorbimenti li jirriżultaw minn attivitajiet 
ta' ġestjoni tal-foresti, 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 bil-livell ta’ 
referenza tal-ġestjoni tal-foresti rispettiv 
tagħhom speċifikat fl-Anness II.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta r-riżultat tal-kalkolu msemmi fil-
paragrafu 1 għal perjodu tal-kontabilità 
partikulari jkun negattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jdaħħal fil-kontijiet tal-
ġestjoni tal-foresti tiegħu emissjonijiet u 
assorbimenti totali li ma jaqbżux l-
ekwivalenti ta' 3.5 % tal-emissjonijiet ta’ 
dak l-Istat Membru fis-sena ta’ referenza 
tiegħu, kif sottomessi lill-UNFCCC fir-
rapport inizjali analizzat tiegħu 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), 
immultiplikati bl-għadd ta' snin f'dak il-
perjodu tal-kontabilità.

2. Meta r-riżultat tal-kalkolu msemmi fil-
paragrafu 1 għal perjodu tal-kontabilità 
partikulari jkun negattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jdaħħal fil-kontijiet tal-
ġestjoni tal-foresti tiegħu emissjonijiet u 
assorbimenti totali li ma jaqbżux l-
ekwivalenti ta' 3.5 % tal-emissjonijiet ta’ 
dak l-Istat Membru fis-sena ta’ referenza 
jew perjodu ta' referenza tiegħu, kif 
sottomessi lill-UNFCCC fir-rapport inizjali 
analizzat tiegħu 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), 
immultiplikati bl-għadd ta' snin f'dak il-
perjodu tal-kontabilità.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
metodi tal-kalkolu li japplikaw għall-
kontijiet tagħhom għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-foresti jkunu konsistenti mal-
metodi tal-kalkolu applikati għall-kalkolu 
tal-livelli ta' referenza tagħhom speċifikati 
fl-Anness II fir-rigward tal-aspetti li ġejjin:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
metodi tal-kalkolu li japplikaw għall-
kontijiet tagħhom għall-attivitajiet tal-
ġestjoni tal-foresti jkunu bi qbil mal-
Appendiċi II tad-Deċiżjoni 2/CMP.6 u 
konsistenti mal-metodi tal-kalkolu 
applikati għall-kalkolu tal-livelli ta' 
referenza tagħhom speċifikati fl-Anness II 
fir-rigward tal-aspetti li ġejjin:

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-prodotti tal-injam maħsud; imħassar

Or. en

Emenda 32

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 proposti għall-perjodu tal-
kontabilità sussegwenti, ikkalkulati skont 
il-metodoloġija mogħtija fid-
Deċiżjonijiet 2/CMP.7 u 2/CMP.6 għall-
kalkolu tal-livelli ta' referenza stabbiliti 
f'dik id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 33

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 

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-
Deċiżjoni 2/CMP.6 jew fid-Deċiżjoni 
2/CMP.7, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 
referenza riveduti proposti li jirriflettu 
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dawk il-bidliet sa mhux aktar tard minn sitt 
xhur wara l-adozzjoni ta' dawk il-bidliet.

dawk il-bidliet sa mhux aktar tard minn sitt 
xhur wara l-adozzjoni ta' dawk il-bidliet.

Or. en

Emenda 34

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 
jikkunsidraw, 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

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-kontijiet miżmuma skont l-
Artikolu 3(1) relatati mal-prodotti tal-injam 
maħsud, l-Istati Membri għandhom 
jikkontabilizzaw l-emissjonijiet li 
jirriżultaw mill-prodotti tal-injam maħsud 
li ġejjin abbażi ta’ kalkoli magħmulin 
skont il-funzjoni ta' diżintegrazzjoni tal-
ewwel grad u skont il-valuri standard ta’ 
nofs il-ħajja speċifikati fl-Anness III:

2. Fil-kontijiet miżmuma skont l-
Artikolu 3(1) relatati mal-prodotti tal-injam 
maħsud, l-Istati Membri għandhom 
jinkludu l-emissjonijiet mill-prodotti tal-
injam maħsud li ġejjin abbażi ta’ kalkoli 
magħmulin skont il-funzjoni ta' 
diżintegrazzjoni tal-ewwel grad u skont il-
valuri standard ta’ nofs il-ħajja speċifikati 
fl-Anness III:

Or. en
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Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti importati tal-injam maħsud, 
irrispettivament mill-oriġini tagħhom, 
m'għandhomx jiġu kkunsidrati mill-Istat 
Membru li jkun qed jimportahom. 

Or. en

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jagħżlu l-użu ta' valuri 
ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għal pajjiż għal 
prodotti esportati tal-injam maħsud 
għandhom javżaw lill-Kummissjoni sena 
qabel tmiem il-perjodu tal-kontabilità 
għal reviżjoni u approvazzjoni.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri m'għandhomx jużaw 
valuri ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għal pajjiż 
għal prodotti tal-injam maħsud imqiegħda 
fis-suq tal-Unjoni li jiddevjaw fil-kontijiet 
tagħhom minn dawk użati mill-Istat 
Membru li jimporta skont l-Artikolu 3(1). 
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Or. en

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw 
l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-prodotti 
tal-injam maħsud li jirriżultaw mid-
deforestazzjoni fuq il-bażi tal-ossidazzjoni 
istantanja.

Or. en

Emenda 40

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. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw l-emissjonijiet li jirriżultaw 
mill-prodotti tal-injam maħsud li jkunu 
nħasdu għall-finijiet tal-enerġija, abbażi 
tal-metodu ta' ossidazzjoni istantanja. L-
Istati Membri għandhom iżommu 
rendikont tal-prodotti tal-injam maħsud li 
nħasad barra mill-Unjoni u li jintuża 
għall-finijiet tal-enerġija fl-Istati Membri, 
bl-għan li jiġi provdut sommarju tal-
emissjonijiet filwaqt li jiġi indikat il-pajjiż 
tal-ħsad tal-prodott tal-injam maħsud u 
jekk ġiex maħsud b'mod sostenibbli.

Or. en
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Emenda 41

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. Fil-kontijiet relatati mal-ġestjoni tar-
raba' u mal-ġestjoni tal-imriegħi, l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw 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 jew perjodu 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 42

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Fil-kontijiet relatati mal-ixxottar u t-tixrib 
mill-ġdid tal-art mistagħdra, l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw 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. en
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Emenda 43

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 6(5) jew l-
Artikolu 6(6) u kwalunkwe assorbiment 
sussegwenti fuq l-artijiet fejn ikunu 
seħħew id-disturbi naturali ma 
għandhomx jiġu esklużi.

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) 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. 

Or. en

Emenda 44

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-attivitajiet ta' afforestazzjoni u 
riforestazzjoni msemmija fil-punti (a) u 
(b) tal-Artikolu 3(1), l-Istati Membri 
għandhom jikkalkulaw livell ta' sfond tal-
emissjonijiet mid-disturbi naturali. Bi qbil 
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mad-Deċiżjoni 2/CMP.7, l-Istati Membri 
jistgħu jeskludu jew annwalment jew fi 
tmiem il-perjodu tal-kontabilità msemmi 
fl-Anness I, emissjonijiet mid-disturbi 
naturali li jaqbżu fi kwalunkwe sena 
waħda l-livell ta' sfond tal-afforestazzjoni 
u d-deforestazzjoni flimkien mal-marġini.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Għall-attivitajiet tal-ġestjoni tal-foresti 
msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 3(1), l-
Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
livell ta' sfond tal-emissjonijiet mid-
disturbi naturali. Bi qbil mad-Deċiżjoni 
2/CMP.7, l-Istati Membri jistgħu jeskludu 
mill-kontabilità, jew annwalment jew fi 
tmiem il-perjodu tal-kontabilità msemmi 
fl-Anness I, emissjonijiet mid-disturbi 
naturali li jaqbżu fi kwalunkwe sena 
waħda l-livell ta' sfond tal-ġestjoni tal-
foresti flimkien mal-marġini.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
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-



PE491.221v02-00 28/42 PR\907927MT.doc

MT

Artikoli 6(4), 6(5) jew 6(6) ma 
għandhomx jiġu esklużi.

Or. en

Emenda 47

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Istati Membri għandhom, megħjuna 
mill-Kummissjoni fejn hu xieraq, jagħmlu 
kwalunkwe korrezzjoni jew 
rikalkolazzjoni teknika għal-livell ta' 
referenza tal-ġestjoni tal-foresti speċifikat 
fl-Anness II biex jinkludi, jekk ma jkunx 
inkluż b'konformità ma' dan il-paragrafu, 
il-livell ta' sfond tal-emissjonijiet assoċjati 
mad-disturbi naturali annwali.

Or. en

Emenda 48

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 

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkolaw 
l-emissjonijiet u l-assorbimenti netti 
suġġetti għall-paragrafi 1a sa 1d u 
għandhom jipprovdu informazzjoni 
trasparenti:
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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. en

Emenda 49

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jekk l-Istat Membru jidentifika ż-żoni
kollha tal-art esklużi mill-kontijiet tal-
Istati Membri skont il-punti (a), (b) u (d)
tal-Artikolu 3(1), fosthom billi jindikahom 
skont iż-żona ġeografika tagħhom, u skont 
it-tipi ta' disturbi naturali u s-sena meta 
dawn ikunu seħħew;

a) billi jiġi indikat li l-artijiet kollha 
suġġetti għal esklużjoni huma identifikati,
billi jindikahom skont iż-żona 
ġeoreferenzjata tagħhom, u skont it-tipi ta' 
disturbi naturali u s-sena meta dawn ikunu 
seħħew;

Or. en

Emenda 50

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jekk l-Istat Membru jagħmel stima tal-
emissjonijiet annwali tal-gassijiet serra 
mhux antropoġeniċi minn sorsi li 
jirriżultaw minn disturbi naturali u tal-
assorbimenti sussegwenti fiż-żoni tal-art 
esklużi;

b) billi juri kif inhuma stmati l-
emissjonijiet li jirriżultaw minn disturbi 
naturali u l-assorbimenti sussegwenti 
f'dawk iż-żoni;

Or. en
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Emenda 51

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jekk ma jkun seħħ l-ebda tibdil fl-użu 
tal-art fiż-żoni tal-art esklużi u l-Istat 
Membru juża metodi u kriterji trasparenti 
u verifikabbli biex jidentifika t-tibdil fl-
użu tal-art f’dawn iż-żoni tal-art;

c) billi juri li ma jkun seħħ l-ebda tibdil fl-
użu tal-art fl-artijiet li għalihom tapplika 
esklużjoni u billi jispjega l-metodi u l-
kriterji għall-identifikazzjoni ta' 
kwalunkwe tibdil futur fl-użu tal-art għal 
dawk iż-żoni tal-art matul il-perjodu tal-
kontabilità;

Or. en

Emenda 52

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jekk l-Istat Membru, fejn ikun 
prattikabbli, iwettaq miżuri biex 
jimmaniġġja jew jikkontrolla l-impatt tad-
disturbi naturali;

d) billi juri li, matul il-perjodu tal-
kontabilità, l-avvenamenti ma kinux taħt 
il-kontroll tal-Istat Membru, u ma kinux 
influwenzati b'mod materjali minnu, billi 
juri l-isforzi prattikabbli biex jiġu evitati, 
ġestiti jew ikkontrollati l-avvenimenti li 
għalihom jintalbu l-esklużjonijiet;

Or. en

Emenda 53

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) jekk l-Istat Membru, fejn ikun 
possibbli, iwettaq miżuri biex jirriabilita ż-
żoni tal-art esklużi;

e) billi juri l-isforzi li saru biex tiġi 
rijabilitata, fejn hu prattiku, l-art li 
għaliha jintalbu l-esklużjonijiet;
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Or. en

Emenda 54

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) jekk l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
prodotti tal-injam maħsud irkuprat 
permezz tal-qtugħ ta' salvataġġ ma kinux 
esklużi mill-kontabilità.

f) billi juri li l-emissjonijiet assoċjati mal-
qtugħ ta' salvataġġ ma kinux esklużi mill-
kontabilità.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma għandhomx jeskludu 
mill-kontabilità l-emissjonijiet mid-
disturbi naturali f'dawk l-artijiet li jkunu 
suġġetti għal bidliet fl-użu tal-art wara d-
disturbi.

Or. en

Emenda 56

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’ 

imħassar
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kontabilizzazzjoni tagħhom skont il-
punti (e) u (f) 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 stipulati fl-Artikolu 9(2).

Or. en

Emenda 57

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 r-rekwiżiti tal-informazzjoni
msemmija fil-paragrafu 2 fid-dawl tal-
progress xjentifiku jew biex dawn ikunu 
jirriflettu reviżjonijiet għad-Deċiżjoni 
2/CMP.7 jew kwalunkwe att ieħor adottat
mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-Protokoll 
ta' Kjoto.

Or. en
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Emenda 58

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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.

1. 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 li 
jispjegaw l-isforzi tagħhom 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 59

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) deskrizzjoni tax-xejriet tal-emissjonijiet 
u tal-assorbimenti fil-passat;

a) deskrizzjoni tax-xejriet passati u reċenti
tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti, inklużi 
x-xejriet storiċi sat-tali punt li dawk 
jistgħu jinbnew mill-ġdid;

Or. en



PE491.221v02-00 34/42 PR\907927MT.doc

MT

Emenda 60

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) tbassir tal-emissjonijiet u l-
assorbimenti konsistenti max-xejriet fil-
popolazzjoni, l-iżvilupp tal-infrastruttura, 
l-użu tal-enerġija, l-intensità tal-
agrikoltura u l-forestrija;

Or. en

Emenda 61

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 jitnaqqsu l-
emissjonijiet u jiżdiedu l-assorbimenti 
filwaqt li tiżdied il-kapaċità globali tar-
reċipjent;

Or. en

Emenda 62

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;

e) il-politiki previsti biex jiġu implimentati 
l-miżuri msemmija fil-punt (d) u, kif inhu 
xieraq, biex jiġu integrati f'politiki oħrajn, 
inklużi pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali 
taerġija rinnovabbli, pjanijiet ta' azzjoni 
tal-foresti u pjanijiet ta' strateġija 
nazzjonali, b'deskrizzjoni dettaljata tal-
effett li dawk il-miżuri mistennija jkollhom 
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fuq l-emissjonijiet u l-assorbimenti;

Or. en

Emenda 63

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
u għajnuna teknika lill-Istati Membri u 
tadotta linji gwida speċifiċi għall-Pjanijiet 
ta' Azzjoni tal-LULUCF. L-Istati Membri 
għandhom jikkonformaw ma' dawn il-
linji gwida fil-preżentazzjoni tal-Pjanijiet 
ta' Azzjoni tal-LULUCF tagħhom u 
għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (a) sa (f) fl-ewwel 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 64

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

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.

3. Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha mingħand 
dak l-Istat Membru, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-abbozz tal-Pjan ta' 
Azzjoni ta' Stat Membru partikolari għas-
settur tal-LULUCF biex tiżgura li 
jikkonforma mal-linji gwida u r-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (a) sa (f) fil-
paragrafu 2. 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 
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inaqqsu l-emissjonijiet u biex iżommu jew 
iżidu l-assorbimenti.

Or. en

Emenda 65

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' titlob Stat Membru 
jimmodifika jew jissuplementa dawn il-
Pjanijiet biex jiġi żgurat li jikkonformaw 
mar-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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.

1. 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 u toħroġ, kif xieraq, 
rakkomandazzjoniijiet għal azzjoni 
ulterjuri. L-Istati Membri għandhom iqisu 
b'mod xieraq ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 67

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

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 tipprovdi, bl-
għajnuna tal-Istati Membri, 
opportunitajiet bikrija u effikaċi għall-
pubbliku biex jipparteċipa matul il-
preparazzjoni, il-modifika u r-reviżjoni 
tal-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-LULUCF 
skont l-Artikolu 9 tar-
Regolament (KE) Nru 1367/2006. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu disponibbli għall-pubbliku, 
f'forma elettronika, il-Pjanijiet ta' 
Azzjoni, l-evalwazzjonijiet u r-rapporti tal-
LULUCF bl-għan li jitqassmu b'mod attiv 
u sistematiku lill-pubbliku bi qbil mal-
obbligi rispettivi tagħhom skont ir-
Regolament (KE) Nru 1367/2006 u d-
Direttiva 2003/4/KE. 

Or. en

Emenda 68

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
mekkaniżmu ta' rieżami espert bl-għan li 
tiġi żgurata, fejn hu xieraq, il-konsistenza 
bejn ir-regoli tal-kontabilità tal-Unjoni u 
dawk miftiehma adottati mill-korpi tal-
UNFCCC jew mill-Protokoll ta' Kjoto, jew 
ftehim multilaterali ieħor relevanti għat-
tibdil fil-klima konkluż mill-Unjoni.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-kontabilità tal-użu tal-art, tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-forestrija (LULUCF) hija element 
ewlieni fil-politika tal-klima bil-potenzjal, fost affarijiet oħra, li tikkontribwixxi għall-
mitigazzjoni, l-adattament, il-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali. L-ewwel pass, favur l-inkorporazzjoni tas-setturi tal-LULUCF fl-isforzi tal-UE għat-
tnaqqis u l-iżgurar tal-komplementarjetà qalb il-politiki tal-Unjoni, huwa li jiġu stabbiliti 
regoli robusti biex jitqiesu l-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw minn attivitajiet tal-
LULUCF.

F'dan ir-rigward, il-kontabilità tal-LULUCF fl-Unjoni Ewropea għandha tkun motivata minn 
tliet objettivi predominanti:

 li tiġi ffaċilitata l-konformità mal-obbligi internazzjonali indipendenti tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni Ewropea bħala Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (l-UNFCCC) u l-Protokoll ta' Kjoto;

 li tiġi pprovduta koerenza politika mal-leġiżlazzjoni eżistenti u kontemplata tal-Unjoni 
għal koordinazzjoni u integrazzjoni futuri, inklużi, imma mhux limitati għalihom, il-
Politika Agrikola Komuni (il-PAK) u d-Direttiva tal-Enerġija Rinnovabbli; kif ukoll

 li jiġi żgurat li l-prattiki u l-metodoloġiji tal-kontabilità jikkonformaw mal-prinċipji 
aċċettati ta' trasparenza, konsistenza, komparabilità, kompletezza u preċiżjoni – mhux 
biss ġewwa l-Istati Membri imma wkoll bejniethom bħala membri tal-Unjoni 
Ewropea.

L-approċċ li ttieħed hawnhekk mir-Rapporteur huwa wieħed kirurġiku li jfittex li jissodisfa 
dawn l-objettivi filwaqt li jirrikonoxxi li ħafna mix-xogħol diġà sar fid-deċiżjonijiet meħuda 
waqt il-Konferenza tal-Partijiet tal-UNFCCC u l-Laqgħat tal-Partijiet tal-Protokoll ta' Kjoto, 
inklużi d-Deċiżjoni 16/CMP.1, id-Deċiżjoni 2/CMP.6 u d-Deċiżjoni 2/CMP.7. L-Unjoni 
Ewropea trid ukoll tkun konxja mir-rwol kritiku ta’ tmexxija li għandha fil-kwistjonijiet dwar 
il-klima u, meta l-armonizzazzjoni tkun ippreferuta jew meħtieġa, għandha timmira għall-
ogħla denominatur komuni fost l-Istati Membri tagħha.

Għalhekk ir-rapporteur jilqa' d-Deċiżjoni proposta imma jqis li f'ħafna aspetti għandha bżonn 
tiġi ċċarata u msaħħa.

Obbligi tal-Kontabilità

L-obbligu li jiġu stabbiliti u kkunsidrati l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-firxa sħiħa ta' 
kategoriji tal-attivitajiet relatati mal-art li jirrilaxxaw l-emissjonijiet huwa pass importanti 
biex dawn is-setturi jiġu inkorporati fl-isforzi ta' tnaqqis tal-Unjoni. F'Durban, l-ixxottar u t-
tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra baqgħu attività volontarja skont id-Deċiżjoni 2/CMP.7 li 
trid tkun ibbażata fuq metodoloġiji ta' stimi għal art mistagħdra, art maqluba f'art mistagħdra 
u l-użu tal-art fuq ħamrija organika mxarrba fil-linji gwida tal-Grupp Intergovernattiv ta' 
Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (l-IPCC) adottati jew imħeġġa dan l-aħħar mill-Konferenza 
tal-Partijiet u kwalunkwe kjarifika sussegwenti oħra li kien hemm qbil dwarha. Il-kontabilità 
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tal-ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art mistagħdra minn ċerti Stati Membri u mhux oħrajn 
twassal ukoll għal inkonsistenzi mal-Unjoni kollha. 

Għalhekk ir-Rapporteur jipproponi l-inklużjoni tal-ixxottar u t-tixrib mill-ġdid tal-art 
mistagħdra bħala kategorija tal-attivitajiet li għaliha tkun xierqa l-kontabilità obbligatorja.

Regoli Ġenerali tal-Kontabilità

Il-kontabilità preċiża tal-bidliet għall-istokk tal-karbonju għal kull kategorija tal-attvitajiet 
teħtieġ l-inklużjoni ta' ragruppamenti tal-karbonju u gassijiet b'effett ta' serra magħrufin.
Barra minn hekk, fl-interessi li tiġi żgurata l-armonizzazzjoni b'għajn mitfugħa fuq 
integrazzjoni ulterjuri fl-impenji tat-tnaqqis tal-Unjoni u mal-leġiżlazzjoni eżistenti u 
kkontemplata tal-Unjoni, l-Istati Membri kollha huma meħtieġa li jqisu l-istokk tal-karbonju li 
juża l-istess ragruppamenti tal-karbonju u gassijiet b'effett ta' serra. Fejn l-Istati Membri jkunu 
jeħtieġu għajnuna biex jagħmlu l-korrezzjonijiet u l-aġġustamenti tekniċi biex jitqiesu r-
ragruppamenti tal-karbonju u l-gassijiet b'effett ta' serra li ġew esklużi mill-kontabilità, il-
Kummissjoni għandha toffri l-għajnuna fejn ikun xieraq.

Għalhekk ir-rapporteur jipproponi li l-kontabilità tkun meħtieġa għar-ragruppamenti tal-
karbonju u l-gassijiet b'effett ta' serra għal kull kategorija tal-attivitajiet u jistieden lill-
Kummissjoni biex tipprovdi għajnuna.

Il-Prodotti tal-Injam Maħsud

F'Durban, ġie deċiż li l-prodotti tal-injam maħsud (HWP) għandhom jitqiesu abbażi tal-
ossidazzjoni istantanja – li jfisser li l-karbonju maħżun fl-injam jitqies li jiġi rilaxxat waqt il-
ħsad – sakemm id-data trasparenti u verifikabbli għal ċerti kategoriji tal-HWP tkun 
disponibbli, li f'dak il-każ għandha titqies billi tintuża l-funzjoni ta' diżintegrazzjoni tal-ewwel 
grad bi standards ta’ nofs il-ħajja speċifikati. L-Istati Membri huma wkoll permessi jużaw 
data speċifika għall-pajjiż biex tieħu post l-istandards ta’ nofs il-ħajja speċifikati. Din l-
istruttura tista' tirriżulta f'inkonsistenzi potenzjali ġewwa l-Unjoni, pereżempju: (i) żewġ Stati 
Membri li jużaw, għal pajjiż terz, standards ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għall-pajjiż li jvarjaw 
minn xulxin; jew (ii) Stat Membru wieħed li juża standards ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għall-
pajjiż għal Stat Membru ieħor li jvarja minn dak li juża għalih innifsu. Jeħtieġ li jiġu eliminati 
dawn l-inkonsistenzi potenzjali qabel ma jseħħu.

Għalhekk ir-Rapporteur jipproponi li l-ewwel l-Istati Membri jkunu meħtieġa javżaw lill-
Kummissjoni għal reviżjoni u approvazzjoni tal-għażla tagħha li jintużaw standards ta’ nofs 
il-ħajja speċifiċi għall-pajjiż għal HWP esportati 'l barra mill-Unjoni, u mbagħad li l-Istati 
Membri jkunu pprojbiti milli jużaw standards ta’ nofs il-ħajja speċifiċi għall-pajjiż għal HWP 
mqiegħda fis-suq tal-Unjoni li jiddevjaw minn dawk użati mill-Istat Membru li jkun qed 
jimporta.  

Barra minn hekk, il-qafas attwali għall-kontabilità għall-HWP joħloq differenzi fid-data meta 
dawk il-prodotti jintużaw għal raġunijiet ta' enerġija. Dan huwa partikolarment relevanti għal 
bijomassa tal-injam użata fil-bijoenerġija u s-suppożizzjoni ta' żero emissjonijiet li hija l-bażi 
tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet.
Filwaqt li l-Istati Membri huma meħtieġa jikkunsidraw HWP maħsud internament li jintuża 
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għal raġunijiet ta' enerġija abbażi tal-ossidazzjoni istantanja – għalhekk jiġu provduti 
mekkaniżmu fl-Unjoni u qafas legali li jikkunsidra dawk l-emissjonijiet – dan mhuwiex 
dejjem il-każ għal pajjiżi terzi. Id-dħul fis-seħħ li ġej tar-Regolament dwar l-Injam tal-UE, li 
jaħdem flimkien mal-modernizzazzjoni tal-Kodiċi tad-Dwana tal-Komunità, jipprovdi għodod 
fil-ħin biex jassistu fl-eliminazzjoni ta' din id-differenza fid-data.

Għalhekk ir-Rapporteur jipproponi li l-Istati Membri jinħtieġu jżommu rendikont u 
jikkunsidraw għal raġunijiet indikattivi l-emissjonijiet biss għall-HWP li nħasad barra mill-
Unjoni u intuża għal raġunijiet ta' enerġija fl-Istat Membri abbażi ta' ossidazzjoni istantanja 
filwaqt ukoll li tingħata informazzjoni dwar il-pajjiż ta' ħsad u jekk inħasadx b'mod 
sostenibbli.

Disturbi Naturali

F'Durban, l-emissjonijiet mid-disturbi naturali jistgħu, f'ċerti ċirkustanzi, ikunu esklużi mill-
attivitajiet ta' afforestazzjoni, riforestazzjoni u ġestjoni tal-foresti. L-approċċ jeħtieġ li l-Istati 
Membri jagħmlu stima tal-livelli u l-marġini ta' sfond sabiex jiġi stabbilit liema emissjonijiet 
jistgħu jkunu esklużi, u mbagħad jippermetti biss l-esklużjoni ta' dawk l-emissjonijiet meta 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet. Id-Deċiżjoni 2/CMP.7 teħtieġ ukoll li l-Istati Membri 
jużaw l-istess metodoloġiji applikati għall-ġestjoni tal-foresti, għall-afforestazzjoni u r-
riforestazzjoni. Il-bżonn ta' konsistenza, madankollu, mhuwiex limitat għall-kategoriji tal-
attivitajiet biss imma japplika wkoll għall-Istati Membri.  

Għalhekk ir-Rapporteur jipproponi li l-Istati Membri jikkalkulaw il-livelli u l-marġini ta' 
sfond u jikkonformaw mal-kundizzjonijiet skont id-Deċiżjoni 2/CMP.7, u biex jagħmlu 
korrezzjonijiet u aġġustamenti tekniċi korrispondenti, kif meħtieġ, biex il-kontabilità tagħhom 
tkun konformi.

Definizzjonijiet

Ħafna termini użati fid-dokument mhumiex definiti jew jeħtieġu kjarifika ulterjuri. Dawn it-
termini huma relevanti għall-fehim u l-applikazzjoni uniformi tal-obbligi identifikati fid-
Deċiżjoni.

Għalhekk ir-Rapporteur jipproponi li jiġu inklużi jew iċċarati d-definizzjonijiet għall-istokk 
tal-karbonju, ir-reforestazzjoni, l-afforestazzjoni, id-deforestazzjoni, il-prodotti tal-injam 
maħsud, il-livell u l-marġini ta' sfond, il-valur ta’ nofs il-ħajja, u l-ossidazzjoni istantanja.

Pjanijiet ta' Azzjoni għas-settur tal-LULUCF

L-Istati Membri għandhom jesploraw azzjonijiet li jnaqqsu l-emissjonijiet u jżommu jew iżidu 
l-assorbimenti mill-kategorija tal-attivitajiet koperti hawnhekk. B'mod partikolari, dawn l-
attivitajiet għandhom jidentifikaw xejriet u jesploraw l-integrazzjoni ulterjuri f'politiki oħrajn 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tkun inkarigata toffri gwida u għajnuna teknika lill-Istati 
Membri, kif xieraq, u inkarigata tippreżenta rakkomandazzjonijiet għal azzjoni ulterjuri. Il-
parteċipazzjoni pubblika u t-trasparenza għandhom ikunu pprovduti kif meħtieġ 
f'leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.
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Għalhekk ir-Rapporteur jipproponi li jiġi ċċarat il-kontenut tal-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-
LULUCF biex jiġu inklużi x-xejriet u t-tbassir reċenti tal-emissjonijiet u l-assorbimenti u l-
miżuri li jintegraw is-setturi tal-LULUCF f'politiki oħra tal-Unjoni. Barra minn hekk, huwa 
inkluż lingwaġġ li jiċċara r-rwol tal-Kummissjoni u l-obbligi biex jiġu pprovduti aċċess għall-
informazzjoni u parteċipazzjoni pubblika.


