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Emenda 21
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’Lulju 2011, l-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali (OMI) adottat 
miżuri tekniċi u operazzjonali, b’mod 
partikolari l-Indiċi tal-Effiċjenza tal-
Enerġija (Energy Efficiency Design 
Index/EEDI) għall-bastimenti ġodda u l-
Pjan dwar il-Ġestjoni tal-Effiċjenza 
Enerġetika tal-Bastimenti (Ship Energy 
Efficiency Management Plan/SEEMP), li 
se jġibu titjib f’termini tat-tnaqqis fiż-żieda 
mistennija fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra, iżda li waħedhom ma jistgħux 
iwasslu għat-tnaqqis assolut meħtieġ fl-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra mit-trasport 
marittimu internazzjonali biex jinżammu l-
isforzi skont l-għan globali li ż-żidiet fit-
temperaturi globali jiġu limitati għal 2 °C.

(2) F’Lulju 2011, l-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali (OMI) adottat 
miżuri tekniċi u operazzjonali, b’mod 
partikolari l-Indiċi tal-Effiċjenza tal-
Enerġija (Energy Efficiency Design 
Index/EEDI) għall-bastimenti ġodda u l-
Pjan dwar il-Ġestjoni tal-Effiċjenza 
Enerġetika tal-Bastimenti (Ship Energy 
Efficiency Management Plan/SEEMP), li 
se jġibu titjib f’termini tat-tnaqqis fiż-żieda 
mistennija fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra, iżda li waħedhom ma jistgħux 
iwasslu għat-tnaqqis assolut meħtieġ fl-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra mit-trasport 
marittimu internazzjonali.

Or. lv

Emenda 22
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
diossidu tal-karbonju mit-trasport 
marittimu fil-livell tal-Unjoni, l-aqwa 
alternattiva possibbli tibqa’ t-twaqqif ta’ 
sistema għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-
verifika (MRV) tal-emissjonijiet ta' CO2
ibbażati fuq il-konsum tal-fjuwil tal-
bastimenti bħala l-ewwel pass ta' approċċ fi 
stadji għall-inklużjoni tal-emissjonijiet tat-

(4) Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
diossidu tal-karbonju mit-trasport 
marittimu fil-livell tal-Unjoni, l-aqwa 
alternattiva possibbli tibqa’ l-
implimentazzjoni ta' miżura abbażi tas-
suq, li tesiġi t-twaqqif ta’ sistema għall-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika 
(MRV) tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra
bbażati fuq il-konsum tal-fjuwil tal-
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trasport marittimu fl-impenn tal-Unjoni 
għat-tnaqqis tal-gassijiet serra.

bastimenti bħala l-ewwel pass ta' approċċ fi 
stadji għall-inklużjoni tal-emissjonijiet tat-
trasport marittimu fl-impenn tal-Unjoni 
għat-tnaqqis tal-gassijiet serra. L-aċċess 
pubbliku għad-dejta tal-emissjonijiet se 
jikkontribwixxi biex jitneħħew il-ħafna 
ostakli li jżommu milli jittieħdu għadd ta' 
miżuri li ma jiswewx flus u li jistgħu 
jnaqqsu l-emissjonijet mis-settur.

Or. en

Emenda 23
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sistema MRV tal-Unjoni speċifika 
għall-bastimenti għandha tkun ibbażata fuq 
il-kalkolu ta’ emissjonijiet mill-fjuwil 
ikkunsmat fuq vjaġġi minn portijiet tal-
Unjoni u lejhom għaliex id-dejta dwar il-
bejgħ tal-fjuwil ma tistax tipprovdi stimi 
preċiżi b’mod xieraq dwar il-konsum tal-
fjuwil f'dan il-kamp ta' applikazzjoni 
speċifiku minħabba l-kapaċitajiet kbar tat-
tankijiet tal-bastimenti.

(10) Sistema MRV tal-Unjoni speċifika 
għall-bastimenti għandha tkun ibbażata fuq 
il-kalkolu ta’ emissjonijiet mill-fjuwil 
ikkunsmat jew fuq ir-rappurtar preċiż ta' 
emissjonijiet reali fuq vjaġġi minn portijiet 
tal-Unjoni u lejhom għaliex id-dejta dwar 
il-bejgħ tal-fjuwil ma tistax tipprovdi stimi 
preċiżi b’mod xieraq dwar il-konsum tal-
fjuwil f'dan il-kamp ta' applikazzjoni 
speċifiku minħabba l-kapaċitajiet kbar tat-
tankijiet tal-bastimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bastimenti li jużaw monitoraġġ kontinwu jkollhom informazzjoni preċiża dwar l-
emissjonijiet tagħhom u m'għandhomx għalfejn jikkonvertu din l-informazzjoni fi fjuwil użat.

Emenda 24
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Is-sistema MRV tal-Unjoni għandha 
tkopri wkoll informazzjoni oħra rilevanti 
għall-klima li tippermetti d-
determinazzjoni tal-effiċjenza tal-
bastimenti jew l-analiżi ulterjuri tal-kawżi 
tal-iżvilupp tal-emissjonijiet. Dan il-kamp 
ta' applikazzjoni jallinja wkoll is-sistema 
MRV tal-Unjoni mal-inizjattivi 
internazzjonali għall-introduzzjoni ta' 
sistema ta’ standards ta’ effiċjenza għal 
bastimenti eżistenti, li jkopru wkoll miżuri 
operazzjonali, u jikkontribwixxi għat-
tneħħija tal-ostakli tas-suq relatati man-
nuqqas ta’ informazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 25
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv 
għas-sidien tal-bastimenti u għall-
operaturi, b’mod partikolari l-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju, u biex isir l-aħjar 
użu mill-proporzjon kostijiet-benefiċċji 
tas-sistema MRV mingħajr ma jiġi 
mhedded l-għan li jkun kopert sehem 
predominanti ħafna tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra mit-trasport marittimu, ir-
regoli għall-MRV għandhom japplikaw 
biss għal produtturi kbar. Intagħżel limitu 
ta’ 5000 tunnellaġġ gross (TG) wara 
analiżi dettaljata oġġettiva tal-qisien u l-
emissjonijiet tal-bastimenti li jmorru lejn 
portijiet tal-Unjoni u dawk li jiġu 
minnhom. Il-bastimenti b’aktar minn 
5000 TG jammontaw għal madwar 55 % 
tal-għadd tal-bastimenti li jidħlu 

(12) Sabiex tiġi żġurata koerenza mad-
dritt internazzjonali eżistenti, b’mod 
partikolari, mal-Anness VI tal-MARPOL, 
is-sistema MRV għandha tapplika għal 
bastimenti ta’ 400 TG u aktar.
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f’portijiet tal-Unjoni u jirrappreżentaw 
madwar 90 % tal-emissjonijiet relatati. 
Dan il-limitu mhux diskriminatorju 
għandu jiżgura li l-biċċa l-kbira tal-
emittenti rilevanti jiġu koperti. Limitu 
aktar baxx għandu jirriżulta f’iktar piż 
amministrattiv filwaqt li limitu ogħla 
jillimita l-kopertura tal-emissjonijiet u 
għalhekk l-effettività ambjentali tas-
sistema.

Or. en

Emenda 26
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli għandhom iqisu r-rekwiżiti 
eżistenti u d-dejta diġà disponibbli abbord 
il-bastimenti; għalhekk, is-sidien tal-
bastimenti għandhom jingħataw l-
opportunità li jagħżlu wieħed minn dawn l-
erba’ metodi ta’ monitoraġġ: l-użu tan-Noti 
ta' Kunsinna tal-Fjuwil tal-Banker, 
monitoraġġ tat-tank tal-fjuwil tal-Banker, 
miters tal-fluss għall-proċessi ta’ 
kombustjoni applikabbli jew għall-kejl 
dirett ta' emissjoni. Pjan ta’ monitoraġġ 
speċifiku tal-bastimenti għandu 
jiddokumenta l-għażla magħmula u għandu 
jipprovdi aktar dettalji dwar l-applikazzjoni 
tal-metodu magħżul.

(14) Ir-regoli għandhom iqisu r-rekwiżiti 
eżistenti u d-dejta diġà disponibbli abbord 
il-bastimenti; għalhekk, is-sidien tal-
bastimenti taħt il-5000 TG għandhom 
jingħataw l-opportunità li jagħżlu wieħed 
minn dawn l-erba’ metodi ta’ monitoraġġ: 
l-użu tan-Noti ta' Kunsinna tal-Fjuwil tal-
Banker, monitoraġġ tat-tank tal-fjuwil tal-
Banker, miters tal-fluss għall-proċessi ta’ 
kombustjoni applikabbli jew għall-kejl 
dirett ta' emissjoni. Pjan ta’ monitoraġġ 
speċifiku tal-bastimenti għandu 
jiddokumenta l-għażla magħmula u għandu 
jipprovdi aktar dettalji dwar l-applikazzjoni 
tal-metodu magħżul.

Or. en

Emenda 27
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Gassijiet serra oħra, aġenti b'impatti 
klimatiċi (climate forcers) jew sustanzi li 
jniġġsu l-arja ma għandhomx ikunu 
koperti mis-sistema MRV tal-Unjoni f’dan 
l-istadju sabiex jiġu evitati r-rekwiżiti 
għall-installazzjoni ta' tagħmir tal-kejl li
mhuwiex affidabbli biżżejjed u 
kummerċjalment disponibbli, ħaġa li tista' 
xxekkel l-implimentazzjoni tas-sistema 
MRV tal-Unjoni.

(16) Is-sistema MRV hija opportunità li 
tippermetti li tiġi żgurata 
regolamentazzjoni koerenti tas-settur tat-
trasport marittimu fir-rigward ta' 
monitoraġġ ta' emissjonijiet ta' sustanzi li 
jniġġsu bi qbil mal-Anness VI tal-
MARPOL, filwaqt li tillimita r-rekwiżit 
għal kejl dirett tal-emissjonijiet għal 
bastimenti 'l fuq minn 5000 TG mill-2020, 
u tiżgura li t-tagħmir tal-kejl ikun 
affidabbli biżżejjed u kummerċjalment 
disponibbli. Il-kombustjoni inkompleta ta' 
metanu (CH4) fiċ-ċilindri ta' magni ta' 
bastimenti li jiffunzjonaw bil-gass u l-
ħruġ ta' metanu li jirriżulta min-naħa tal-
egżost għandhom ikunu inklużi wkoll fl-
MRV ta' emissjonijiet ta' gass b'effett 
serra mit-trasport marittimu.

Or. en

Emenda 28
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-Kummissjoni għandha, sal-2015, 
tressaq proposti biex tesiġi monitoraġġ, 
rappurtar u verifika ta' sustanzi li jniġġsu 
l-arja oħra koperti mill-Anness VI tal-
MARPOL mill-1 ta' Jannar 2020.

Or. en

Emenda 29
Romana Jordan
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Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-Unjoni għadha ma stabbilietx 
miri ta' tnaqqis ta' CO2 għat-trasport 
marittimu internazzjonali minħabba li 
ftehim globali fil-qafas tal-IMO f'dan il-
qasam huwa preferut. Madankollu, fil-każ 
li ftehim fil-livell globali ma jkunx jista' 
jintlaħaq qabel tmiem l-2015, il-
Kummissjoni Ewropea għandha tevalwa 
l-possibbiltajiet li tinħoloq mira għall-
Unjoni kollha biex jitnaqqas is-CO2  mit-
trasport marittimu internazzjonali kif 
ukoll mekkaniżmi possibbli ta' appoġġ.

Or. en

Emenda 30
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Is-setturi kollha tal-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu biex jintlaħqu 
l-objettivi tal-klima u t-tnaqqis tal-
emissjonijet tal-Unjoni. Fil-każ li ma jkun 
qed jopera l-ebda ftehim internazzjonali li 
jinkludi emissjonijiet tat-trasport 
marittimu internazzjonali fil-miri ta' 
tnaqqis tiegħu konkluż permezz tal-
Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali qabel l-2019, għandha 
tapplika sistema ta' pprezzar għall-
emissjonijiet mit-trasport marittimu fir-
rigward ta' vjaġġi li jaslu fl-Unjoni, bir-
responsabbiltà tan-nofs l-ieħor titħalla 
f'idejn il-pajjiżi l-oħra.

Or. en
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Emenda 31
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex isir użu tal-aħjar prattiki 
disponibbli u tal-evidenza xjentifika, 
għandha tiġi iddelegata lill-Kummissjoni 
s-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-
eżami ta' ċerti aspetti tekniċi tal-
monitoraġġ u tar-rapportar tal-
emissjonijiet ta’ CO2 minn bastimenti u li 
jiġu speċifikati aktar ir-regoli għall-
verifika tar-rapporti tal-emissjonijiet u l-
akkreditazzjoni ta’ verifikaturi. Huwa 
ferm importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati waqt il-ħidma 
preparatorja, inkluż fil-livell tal-esperti. 
Meta tħejji u tfassal atti ta' delega, il-
Kummissjoni għandha tara li ssir 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.

imħassar

Or. fr

Emenda 32
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
uniformi għall-użu ta’ sistemi 
awtomatizzati u ta' mudelli elettroniċi 
standard għar-rappurtar koerenti tal-
emissjonijiet u ta' informazzjoni oħra 
rilevanti għall-klima lill-Kummissjoni u 

imħassar
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Stati involuti, għandhom jiġu kkonferiti 
setgħat ta' implimentazzjoni fuq il-
Kummissjoni. Dawk is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni23.
__________________
23 ĠU L 251, 18.9.2012, p. 49.

Or. fr

Emenda 33
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika 
preċiżi tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-
karbonju (CO2) u ta' informazzjoni oħra 
rilevanti għall-klima minn bastimenti li 
jaslu, jidħu jew joħorġu mill-portijiet taħt 
il-ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru sabiex 
jippromwovi t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
CO2 mit-trasport marittimu b'mod 
kosteffiċjenti.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika 
preċiżi tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-
karbonju (CO2) minn bastimenti li jaslu, 
jidħu jew joħorġu mill-portijiet taħt il-
ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru sabiex 
jippromwovi t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
CO2 mit-trasport marittimu b'mod 
kosteffiċjenti.

Or. en

Emenda 34
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
bastimenti b’aktar minn 5000 tunnellata 
gross f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
emissjonijiet rilaxxati matul il-vjaġġi 
tagħhom minn l-aħħar port ta' waqfa lejn 
port taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru u 
minn port li jkun taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ 
Stat Membru għal port ta’ waqfa li jmiss 
tagħhom, kif ukoll fi ħdan il-portijiet taħt 
il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru.

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
bastimenti b’aktar minn 400 tunnellata 
gross f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
emissjonijiet rilaxxati matul il-vjaġġi 
tagħhom minn l-aħħar port ta' waqfa lejn 
port taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru u 
minn port li jkun taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ 
Stat Membru għal port ta’ waqfa li jmiss 
tagħhom, kif ukoll fi ħdan il-portijiet taħt 
il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru.

Or. en

Emenda 35
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
bastimenti b’aktar minn 5000 tunnellata 
gross f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
emissjonijiet rilaxxati matul il-vjaġġi 
tagħhom minn l-aħħar port ta' waqfa lejn 
port taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru 
u minn port li jkun taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ 
Stat Membru għal port ta’ waqfa li jmiss 
tagħhom, kif ukoll fi ħdan il-portijiet taħt 
il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru.

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
bastimenti b’aktar minn 5000 tunnellata 
gross f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
emissjonijiet rilaxxati matul il-vjaġġi 
tagħhom minn port li jkun taħt il-
ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru għal port
ieħor taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru.

Or. de

Emenda 36
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
bastimenti tal-gwerra, awżiljarji navali, 
bastimenti tal-qbid jew tal-ipproċessar tal-
ħut, vapuri b’binja primittiva, vapuri li ma 
jitħaddmux b’mezzi mekkaniċi u użati għal 
skopijiet mhux kummerċjali.

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
vapuri b’binja primittiva, vapuri li ma 
jitħaddmux b’mezzi mekkaniċi u użati għal 
skopijiet mhux kummerċjali. Fir-rigward 
ta' bastimenti tal-gwerra u awżiljarji 
navali dan hu limitat għall-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 37
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
bastimenti tal-gwerra, awżiljarji navali,
bastimenti tal-qbid jew tal-ipproċessar tal-
ħut, vapuri b’binja primittiva, vapuri li ma 
jitħaddmux b’mezzi mekkaniċi u użati għal 
skopijiet mhux kummerċjali.

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
bastimenti tal-qbid jew tal-ipproċessar tal-
ħut, vapuri b’binja primittiva, vapuri li ma 
jitħaddmux b’mezzi mekkaniċi u użati għal 
skopijiet mhux kummerċjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu diffiċli tiddefendi l-impożizzjoni mill-Unjoni Ewropea ta' miżuri ħorox fuq is-settur tat-
trasport marittimu ċivili filwaqt li teżenta fl-istess waqt il-flotta navali. L-Istati għandhom 
jagħtu l-eżempju.

Emenda 38
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "informazzjoni oħra rilevanti għall-
klima" tfisser informazzjoni relatata mal-

imħassar



AM\1012180MT.doc 13/30 PE524.759v01-00

MT

konsum tal-fjuwil, xogħol tat-trasport u l-
effiċjenza enerġetika ta’ bastimenti li 
jippermettu l-analiżi tax-xejriet fl-
emissjonijiet u l-valutazzjoni tal-
prestazzjonijiet tal-bastimenti;

Or. en

Emenda 39
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-monitoraġġ u r-rapportar għandhom
ikunu kompluti u għandhom ikopru l-
emissjonijiet kollha mill-kombustjoni tal-
fjuwils. Il-kumpaniji għandhom japplikaw 
miżuri xierqa sabiex jevitaw kwalunkwe 
nuqqas fid-dejta fil-perjodu ta’ rappurtar.

2. Il-monitoraġġ u r-rapportar għandhom 
ikopru l-emissjonijiet ta' CO2 mill-
kombustjoni tal-fjuwils. Il-kumpaniji 
għandhom japplikaw miżuri xierqa sabiex 
jevitaw kwalunkwe nuqqas fid-dejta fil-
perjodu ta’ rappurtar.

Or. lv

Emenda 40
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-monitoraġġ u r-rapportar għandhom 
ikunu kompluti u għandhom ikopru l-
emissjonijiet kollha mill-kombustjoni tal-
fjuwils. Il-kumpaniji għandhom japplikaw 
miżuri xierqa sabiex jevitaw kwalunkwe 
nuqqas fid-dejta fil-perjodu ta’ rappurtar.

2. Il-monitoraġġ u r-rapportar għandhom 
ikunu kompluti u għandhom ikopru l-
emissjonijiet ta' CO2 mill-kombustjoni tal-
fjuwils, kemm waqt li l-bastiment ikun fuq 
il-baħar kif ukoll fl-irmiġġ. Il-kumpaniji 
għandhom japplikaw miżuri xierqa sabiex 
jevitaw kwalunkwe nuqqas fid-dejta fil-
perjodu ta’ rappurtar.

Or. en
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Emenda 41
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-Artikolu 4(1), (2) u (3), il-
kumpanniji għandhom jiddeterminaw l-
emissjonijiet tagħhom u informazzjoni 
oħra rilevanti għall-klima għal kull wieħed 
mill-bastimenti tagħhom b’aktar minn 
5000 TG skont kwalunkwe mill-metodi
stabbiliti fl-Anness I.

Għall-finijiet tal-Artikolu 4(1), (2) u (3), il-
kumpaniji għandhom jiddeterminaw l-
emissjonijiet tagħhom u informazzjoni 
oħra rilevanti għall-klima għal kull wieħed 
mill-bastimenti tagħhom b’aktar minn 
400 TG skont il-metodi stabbiliti fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 42
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Awwissu 2017, il-kumpaniji 
għandhom jissottomettu lill-verifikaturi 
pjan ta’ monitoraġġ li jindika l-metodu 
magħżul sabiex jimmontorjaw u 
jirrappurtaw l-emissjonijiet u 
informazzjoni oħra relevanti għall-klima 
ta’ għal kull wieħed mill-bastimenti 
tagħhom b’aktar minn 5000 TG.

1. Sal-31 ta’ Awwissu 2015, il-kumpaniji 
għandhom jissottomettu lill-verifikaturi 
pjan ta’ monitoraġġ li jindika l-metodu 
magħżul sabiex jimmontorjaw u 
jirrappurtaw l-emissjonijiet u 
informazzjoni oħra relevanti għall-klima 
għal kull wieħed mill-bastimenti tagħhom 
b’aktar minn 400 TG.

Or. en

Emenda 43
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt h – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-proċeduri, ir-responsabbiltajiet u s-
sorsi tad-dejta għad-determinazzjoni u d-
dokumentazzjoni tad-distanza għal kull 
vjaġġ magħmul;

imħassar

Or. en

Emenda 44
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt h – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-proċeduri, ir-responsabbiltajiet, il-
formuli u s-sorsi tad-dejta biex jiġu 
determinati u rreġistrati l-merkanzija li 
nġarret u l-għadd ta’ passiġġieri kif 
applikabbli;

imħassar

Or. en

Emenda 45
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt h – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-proċeduri, ir-responsabbiltajiet, il-
formuli u s-sorsi tad-dejta biex jiġi 
ddeterminat u rreġistrat il-ħin iddedikat 
fuq il-baħar bejn il-port tat-tluq u l-port 
tal-wasla;

imħassar

Or. en
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Emenda 46
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammont u l-fattur ta’ emissjoni għal 
kull tip ta’ fjuwil ikkunsmat bħala total u 
ddifferenzjat bejn il-fjuwil użat ġewwa u 
barra ż-żoni ta’ kontroll tal-emissjonijiet;

(b) l-ammont u l-fattur ta’ emissjoni għal 
kull tip ta’ fjuwil ikkunsmat bħala total;

Or. en

Emenda 47
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) id-distanza vjaġġata: imħassar

Or. en

Emenda 48
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ħin iddedikat fuq il-baħar; imħassar

Or. en

Emenda 49
Romana Jordan
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-merkanzija li nġarret; imħassar

Or. en

Emenda 50
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ix-xogħol ta' trasport. imħassar

Or. en

Emenda 51
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel paragrafu, il-
bastimenti li joperaw esklużivament fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament huma eżentati mill-
monitoraġġ ta’ emissjonijiet abbażi ta’ 
kull vjaġġ.

Or. en

Emenda 52
Romana Jordan



PE524.759v01-00 18/30 AM\1012180MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont u l-fattur ta’ emissjoni għal 
kull tip ta’ fjuwil ikkunsmat bħala total u 
ddifferenzjat bejn il-fjuwil użat ġewwa u 
barra ż-żoni ta’ kontroll tal-emissjonijiet;

(a) l-ammont u l-fattur ta’ emissjoni għal
kull tip ta’ fjuwil ikkunsmat bħala total;

Or. en

Emenda 53
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) total tad-distanza vjaġġata: imħassar

Or. en

Emenda 54
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) total tal-ħin iddedikat fuq il-baħar; imħassar

Or. en

Emenda 55
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) totali tax-xogħol ta' trasport ; imħassar

Or. en

Emenda 56
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) medju tal-effiċjenza enerġetika. imħassar

Or. en

Emenda 57
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-2019, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, 
il-kumpaniji għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet tal-Istati 
tal-bandiera konċernati, rapport dwar l-
emissjonijiet li jikkonċerna l-emissjonijiet
u informazzjoni oħra rilevanti għall-klima
matul il-perijodu kollu ta’ rappurtar għal 
kull bastiment taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom, li jkun ġie vverifikat bħala 
sodisfaċenti minn verifikatur, skont ir-
rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 14.

1. Mill-2019, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, 
il-kumpaniji għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet tal-Istati 
tal-bandiera konċernati, rapport dwar l-
emissjonijiet li jikkonċerna l-emissjonijiet
ta' CO2 matul il-perijodu kollu ta’ 
rappurtar għal kull bastiment taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, li jkun ġie 
vverifikat bħala sodisfaċenti minn 
verifikatur, skont ir-rekwiżiti msemmija fl-
Artikolu 14.

Or. en
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Emenda 58
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. B’mod partikolari l-verifikatur għandu 
jiżgura li l-emissjonijiet u l-informazzjoni 
oħra rilevanti għall-klima inklużi fir-
rapport dwar l-emissjonijiet kienu ġew 
determinati f’konformità mal-Artikoli 8, 9 
u 10 u l-pjan ta’ monitoraġġ imsemmi fl-
Artikolu 6. Il-verifikatur għandu jiżgura 
wkoll li l-emissjonijiet u informazzjoni 
oħra rilevanti għall-klima ddikjarati fir-
rapporti huma konsistenti mad-dejta 
kkalkulata minn sorsi oħra f’konformità 
mal-Annessi I u II.

5. B’mod partikolari l-verifikatur għandu 
jiżgura li l-emissjonijiet ta' CO2 inklużi fir-
rapport dwar l-emissjonijiet kienu ġew 
determinati f’konformità mal-Artikoli 8, 9 
u 10 u l-pjan ta’ monitoraġġ imsemmi fl-
Artikolu 6. Il-verifikatur għandu jiżgura 
wkoll li l-emissjonijiet ta' CO2 iddikjarati
fir-rapporti huma konsistenti mad-dejta 
kkalkulata minn sorsi oħra f’konformità 
mal-Annessi I u II.

Or. en

Emenda 59
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-kalkoli li jwasslu sabiex tiġi 
stabbilita l-effiċjenza enerġetika;

imħassar

Or. en

Emenda 60
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Kapitolu IIIa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU IIIa
MIŻURI LI JNAQQSU L-IMPATT TAT-
TRASPORT MARITTIMU FUQ IL-
KLIMA

Or. en

Emenda 61
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Responsabbiltà għall-emissjonijiet

1. Mill-2019 'il quddiem, jekk ma jkunx 
qed jopera mekkaniżmu globali li jnaqqas 
l-impatt fuq il-klima tat-trasport 
marittimu, il-kumpaniji għandhom 
jgħaddu l-kwoti maħruġa skont id-
Direttiva 2003/87/KE lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri biex ikunu 
kanċellati b'mod ugwali skont l-
emissjonijiet tagħhom fuq vjaġġi lejn 
portijiet tal-UE matul is-sena kalendarja 
preċedenti, kif verifikat bi qbil mal-
Artikolu 15, sat-30 ta' April ta' kull sena.
2. B'deroga mill-paragrafu 1, il-
kumpaniji jistgħu minflok jagħmlu 
kontribuzzjoni ekwivalenti fir-rigward tal-
vjaġġi lejn portijiet tal-UE lill-Fond 
Ekoloġiku Għall-Klima stabbilit skont l-
INFCCC abbażi tal-prezz ta' 
€25/tunnellata ta' ekwivalenza ta' CO2 li 
tiżdied bi €3 kull sena b'mod lineari.
3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 24 sabiex tispeċifika aktar l-
obbligi skont il-paragrafu 1 u l-
modalitajiet għall-applikazzjoni tad-
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deroga skont il-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 62
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-medja annwali tal-konsum tal-fjuwil 
u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għal 
kull distanza vjaġġata għal vjaġġi li 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 63
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-medja annwali tal-konsum tal-fjuwil 
u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għal 
kull distanza vjaġġata u merkanzija għal 
vjaġġi li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 64
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-medja annwali tal-konsum tal-fjuwil 
u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għal kull 
distanza vjaġġata u merkanzija għal vjaġġi 
li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament;

(g) il-medja annwali tal-konsum tal-fjuwil 
u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għal kull 
distanza vjaġġata għal vjaġġi li jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament;

Or. de

Emenda 65
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-totali tal-ħin annwali ddedikat fuq 
il-baħar għal vjaġġi li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 66
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-totali tal-ħin annwali ddedikat fuq 
il-baħar għal vjaġġi li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament;

imħassar

Or. de

Emenda 67
Romana Jordan
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport annwali dwar l-emissjonijiet u 
informazzjoni oħra relevanti għall-klima
mit-trasport marittimu.

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport annwali dwar l-emissjonijiet ta' 
CO2 mit-trasport marittimu.

Or. en

Emenda 68
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn jintlaħaq ftehim internazzjonali 
dwar miżuri globali sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mit-trasport 
marittimu, il-Kummissjoni għandha
tirrevedi dan ir-Regolament u tista’, jekk 
ikun xieraq, tipproponi emendi għal dan 
ir-Regolament.

3. Fejn jintlaħaq ftehim internazzjonali 
dwar miżuri globali sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mit-trasport 
marittimu, il-Kummissjoni għandha 
timpenja ruħha li tipproponi 
immedjatament l-inkorporazzjoni ta' 
dispożizzjonijiet maqbula b'mod 
internazzjonali fid-dritt Komunitarju.

Or. de

Emenda 69
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 23 imħassar
Delega tas-setgħat
Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti ta' delega 
sabiex id-dispożizzjonijiet tal-Annessi I u 
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II jiġu ssupplimentati u emendati bil-għan 
li titqies l-evidenza xjentifika aġġornata 
disponibbli, flimikien mal-informazzjoni 
rilevanti li tkun disponibbli abbord il-
bastimenti u r-regoli internazzjonali 
rilevanti u l-istandards aċċettati 
internazzjonalment, għall-identifikzzjoni 
tal-aktar metodi preċiżi u effiċjenti għall-
monitoraġġ tal-emissjonijiet, u biex 
tittejjeb l-eżattezza tal-informazzjoni 
mitluba relatati mal-monitoraġġ u r-
rappurtar ta’ emissjonijiet, hija kkonferita 
lill-Kummissjoni suġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 24 
safejn dan jikkonċerna elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-istennija ta' ftehim internazzjonali dwar l-adozzjoni ta' miżuri globali, mhuwiex xieraq li l-
Kummissjoni tkun tista' taqbeż il-koleġiżlaturi permezz ta' setgħat delegati jew ta' 
implimentazzjoni eċċessivi.

Emenda 70
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 23 imħassar
Delega tas-setgħat
Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti ta' delega 
sabiex id-dispożizzjonijiet tal-Annessi I u 
II jiġu ssupplimentati u emendati bil-għan 
li titqies l-evidenza xjentifika aġġornata 
disponibbli, flimikien mal-informazzjoni 
rilevanti li tkun disponibbli abbord il-
bastimenti u r-regoli internazzjonali 
rilevanti u l-istandards aċċettati 
internazzjonalment, għall-identifikzzjoni 
tal-aktar metodi preċiżi u effiċjenti għall-
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monitoraġġ tal-emissjonijiet, u biex 
tittejjeb l-eżattezza tal-informazzjoni 
mitluba relatati mal-monitoraġġ u r-
rappurtar ta’ emissjonijiet, hija kkonferita 
lill-Kummissjoni suġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 24 
safejn dan jikkonċerna elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 71
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 24 imħassar
Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti ta' delega 
msemmija fl-Artikoli 15, 16 u 23 għandha 
tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin mill-1 ta' 
Lulju 2015.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 23 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa 
l-validità ta’ kwalunkwe att ta' delega li 
jkun diġà fis-seħħ.
3. Hekk kif tadotta att ta' delega, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
4. Att ta' delega adottat skont l-
Artikolu 23 għandu jidħol fis-seħħ biss
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jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament jew mill-Kunsill f'perjodu ta' 
xahrejn wara n-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew jew lill-Kunsill jew 
jekk, qabel id-data ta' skadenza ta' dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-Kunsill kienu għarrfu lill-
Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 
wara l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-istennija ta' ftehim internazzjonali dwar l-adozzjoni ta' miżuri globali, mhuwiex xieraq li l-
Kummissjoni tkun tista' taqbeż il-koleġiżlaturi permezz ta' setgħat delegati jew ta' 
implimentazzjoni eċċessivi.

Emenda 72
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 24 imħassar
Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti ta' delega
msemmija fl-Artikoli 15, 16 u 23 għandha 
tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin mill-1 ta' 
Lulju 2015.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 23 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa 
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l-validità ta’ kwalunkwe att ta' delega li 
jkun diġà fis-seħħ.
3. Hekk kif tadotta att ta' delega, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
4. Att ta' delega adottat skont l-
Artikolu 23 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament jew mill-Kunsill f'perjodu ta' 
xahrejn wara n-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew jew lill-Kunsill jew 
jekk, qabel id-data ta' skadenza ta' dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-Kunsill kienu għarrfu lill-
Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 
wara l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill.

Or. de

Emenda 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti ta' delega 
msemmija fl-Artikoli 15, 16 u 23 għandha 
tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin mill-1 ta' 
Lulju 2015.

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti ta' delega 
msemmija fl-Artikoli 15, 16 u 23 għandha 
tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin mill-1 ta' 
Lulju 2015.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux 
aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem 
tal-perjodu ta’ ħames snin. .Id-delega ta’ 
setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perijodu. 
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Emenda 74
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 25 imħassar
Atti ta’ implimentazzjoni
1. Il-Kummissjoni għandha tkun
megħjuna mill-Kumitat stabbilit bl-
Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 93/389/KE. Dak 
il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-
tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-istennija ta' ftehim internazzjonali dwar l-adozzjoni ta' miżuri globali, mhuwiex xieraq li l-
Kummissjoni tkun tista' taqbeż il-koleġiżlaturi permezz ta' setgħat delegati jew ta' 
implimentazzjoni eċċessivi.

Emenda 75
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti B – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal bastimenti 'l fuq minn 5000 TG il-
metodi (c) u (d) huma applikabbli sal-
2019 u kejl dirett ta' emissjonijiet ikun 
meħtieġ mill-1.1.2020.

Or. en
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Emenda 76
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Anness I – parti B – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kejl dirett tal-emissjonijiet jista' jintuża 
għal vjaġġi fi ħdan il-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u għal 
emissjonijiet li jseħħu fil-portijiet li jkunu 
jinsabu fil-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru. 
L-emissjonijiet ta' CO2 għandhom jinkludu 
l-emissjonijiet ta' CO2 li joħorġu mill-
magni prinċipali, magni awżiljari, bojlers u 
ġeneraturi tal-gass inert. Għal bastimenti li 
fuqhom r-rappurtar huwa bbażat fuq dan 
il-metodu, il-konsum tal-fjuwil għandu 
jiġi kkalkulat bl-użu tal-emissjonijiet 
imkejla ta’ CO2 u tal-fattur applikabbli 
ta’ emissjoni tal-fjuwils ikkonċernati.

Il-kejl dirett tal-emissjonijiet jista' jintuża 
għal vjaġġi fi ħdan il-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u għal 
emissjonijiet li jseħħu fil-portijiet li jkunu 
jinsabu fil-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru. 
L-emissjonijiet ta' CO2 għandhom jinkludu 
l-emissjonijiet ta' CO2 li joħorġu mill-
magni prinċipali, magni awżiljari, bojlers u 
ġeneraturi tal-gass inert.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bastimenti li jużaw monitoraġġ kontinwu jkollhom informazzjoni preċiża dwar l-
emissjonijiet tagħhom u m'għandhomx għalfejn jikkonvertu din l-informazzjoni fi fjuwil użat.

Emenda 77
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en


