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Kriton Arsenis A7-0317/2012 

Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjani ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 

serra li jirriŜultaw mill-attivitajiet relatati mal-uŜu tal-art, mat-tibdil fl-uŜu tal-art u mal-

forestrija 

 

Proposta għal deëiŜjoni (COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emenda  1 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Is-settur tal-uŜu tal-art, tat-tibdil fl-uŜu 

tal-art u tal-forestrija (is-settur tal-

"LULUCF") tal-Unjoni huwa bir nett li 

jneħħi l-gassijiet serra mill-atmosfera 

f'ammont li huwa ekwivalenti għal sehem 

sinifikanti mill-emissjonijiet totali tal-

Unjoni. Dan jirriŜulta f'emissjonijiet 

antropoāeniëi u f’assorbimenti tal-gassijiet 

serra b'konsegwenza tal-bidliet fil-kwantità 

ta’ karbonju maħŜun fil-veāetazzjoni u fil-

ħamrija. L-emissjonijiet u l-assorbimenti 

tal-gassijiet serra li jirriŜultaw mis-settur 

tal-LULUCF ma jgħoddux għall-miri tal-

Unjoni għall-2020 li l-emissjonijiet tal-

gassijiet serra jitnaqqsu b'20 % skont id-

DeëiŜjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 

dwar l-isforz tal-Istati Membri biex 

inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-

gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-

(1) Is-settur tal-uŜu tal-art, tat-tibdil fl-uŜu 

tal-art u tal-forestrija (is-settur tal-

"LULUCF") tal-Unjoni huwa bir nett li 

jneħħi l-gassijiet serra mill-atmosfera 

f'ammont li huwa ekwivalenti għal sehem 

sinifikanti mill-emissjonijiet totali tal-

Unjoni. Dan jirriŜulta f'emissjonijiet 

antropoāeniëi u f’assorbimenti tal-gassijiet 

serra b'konsegwenza tal-bidliet fil-kwantità 

ta’ karbonju maħŜun fil-veāetazzjoni u fil-

ħamrija. L-uŜu sostenibbli miŜjud ta’ 

prodotti tal-injam maħsud jista’ jillimita l-

emissjonijiet b’mod sostanzjali u jsaħħaħ 

l-assorbimenti mill-atmosfera. L-

emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 

serra li jirriŜultaw mis-settur tal-LULUCF 

ma jgħoddux għall-miri tal-Unjoni għall-

2020 li l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

jitnaqqsu b'20 % skont id-DeëiŜjoni 

Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew 
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Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

gassijiet serra sal-2020 u d-

Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 

għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra āewwa l-Komunità u li 

temenda d-Direttiva 96/61/KE, għalkemm 

jgħoddu parzjalment għall-mira 

kkwantifikata tal-Unjoni għal-limitazzjoni 

u t-tnaqqis tal-emissjonijiet skont l-

Artikolu 3(3) tal-Protokoll ta' Kjoto ("il-

Protokoll ta' Kjoto") għall-Konvenzjoni 

Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 

fil-Klima (il-"UNFCCC"), li āie approvat 

bid-DeëiŜjoni tal-Kunsill 2002/358/KE. 

u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-

isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-

emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 

biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

sal-2020 u d-Direttiva 2003/87/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 

għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra āewwa l-Komunità u li 

temenda d-Direttiva 96/61/KE, għalkemm 

jgħoddu parzjalment għall-mira 

kkwantifikata tal-Unjoni għal-limitazzjoni 

u t-tnaqqis tal-emissjonijiet skont l-

Artikolu 3(3) tal-Protokoll ta' Kjoto ("il-

Protokoll ta' Kjoto") għall-Konvenzjoni 

Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 

fil-Klima (il-"UNFCCC"), li āie approvat 

bid-DeëiŜjoni tal-Kunsill 2002/358/KE. 

 

Emenda  2 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 1a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Skont il-Pjan Direzzjonali għal 

ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ 

emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, huwa 

meħtieā li jiāi kkunsidrat l-uŜu kollu tal-

art b’mod olistiku u li jiāi indirizzat is-

settur tal-LULUCF fi ħdan il-politika tal-

Unjoni dwar it-tibdil fil-klima. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-Artikolu 9 tad-DeëiŜjoni 

Nru 406/2009/KE jesiāi li l-Kummissjoni 

tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-

emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 

serra li jirriŜultaw mill-attivitajiet relatati 

mal-uŜu tal-art, mat-tibdil fl-uŜu tal-art u 

(2) L-Artikolu 9 tad-DeëiŜjoni 

Nru 406/2009/KE jesiāi li l-Kummissjoni 

tivvaluta l-modalitajiet biex tinkludi l-

emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 

serra li jirriŜultaw mill-attivitajiet relatati 

mal-uŜu tal-art, mat-tibdil fl-uŜu tal-art u 
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mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 

filwaqt li tiŜgura l-permanenza u l-integrità 

ambjentali tal-kontribut tas-settur u 

tipprovdi għal monitoraāā u kontabilità 

preëiŜi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

rilevanti. Din id-DeëiŜjoni għandha, 

għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 

r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-

emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 

serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 

sabiex jiāu Ŝgurati l-preservazzjoni u t-

tisħiħ tal-ħaŜniet tal-karbonju, għandha 

tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 

il-Pjani ta' Azzjoni għas-settur tal-

LULUCF li jistabbilixxu l-miŜuri biex l-

emissjonijiet jiāu llimitati jew imnaqqsa u 

biex l-assorbimenti jinŜammu jew jiŜdiedu 

fis-settur tal-LULUCF. 

mal-forestrija fl-impenn tal-Unjoni li 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, 

filwaqt li tiŜgura l-permanenza u l-integrità 

ambjentali tal-kontribut tas-settur u 

tipprovdi għal monitoraāā u kontabilità 

preëiŜi tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

rilevanti. Din id-DeëiŜjoni għandha, 

għalhekk, bħala l-ewwel pass, tistabbilixxi 

r-regoli tal-kontabilità applikabbli għall-

emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet 

serra mis-settur tal-LULUCF. Sadanittant, 

sabiex jiāu Ŝgurati l-preservazzjoni u t-

tisħiħ tal-ħaŜniet tal-karbonju, għandha 

tipprovdi wkoll li l-Istati Membri jadottaw 

il-Pjani ta' Azzjoni għas-settur tal-

LULUCF bħala dokument separat jew, 

fejn ikun disponibbli, bħala parti mill-

istrateāiji ta' Ŝvilupp tagħhom b’livell 

baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju biex l-

emissjonijiet jiāu llimitati jew imnaqqsa u 

biex l-assorbimenti jinŜammu jew jiŜdiedu 

fis-settur tal-LULUCF. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 2a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Din id-DeëiŜjoni tistabbilixxi l-

obbligi tal-Istati Membri fl-

implimentazzjoni ta’ dawk ir-regoli ta’ 

kontabilità u l-pjani ta’ azzjoni. Ma 

tistabbilixxi l-ebda obbligu ta’ kontabilità 

jew rapportar għal partijiet privati inkluŜi 

l-bdiewa u l-forestiera. 

 

Emenda  5 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-

UNFCCC, li saret f'Durban f'Diëembru 

2011, adottat id-DeëiŜjoni -/CMP.7 tal-

(3) Is-17-il Konferenza tal-Partijiet tal-

UNFCCC, li saret f'Durban 

f'Diëembru 2011, adottat id-
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Konferenza tal-Partijiet li sservi bħala l-

laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto 

(‘id-DeëiŜjoni -/CMP.7’). Dik id-deëiŜjoni 

stabbilixxiet ir-regoli għall-kontabilità 

għas-settur tal-LULUCF mit-tieni perjodu 

ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto. Din id-

DeëiŜjoni għandha tkun skont dik id-

deëiŜjoni, sabiex jiāi Ŝgurat livell xieraq 

ta' koerenza bejn ir-regoli interni tal-

Unjoni u l-metodoloāiji li jkun hemm qbil 

dwarhom fi ħdan l-UNFCCC. Din id-

DëeiŜjoni għandha tirrifletti wkoll il-

karatteristiëi speëifiëi tas-settur tal-

LULUCF fl-Unjoni. 

DeëiŜjoni 2/CMP.7 tal-Konferenza tal-

Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet 

għall-Protokoll ta' Kjoto ('id-

DeëiŜjoni 2/CMP.7'") u d-DeëiŜjoni 

16/CMP.1. Dawk id-deëiŜjonijiet 

stabbilixxew ir-regoli għall-kontabilità 

għas-settur tal-LULUCF mit-tieni perjodu 

ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto. Din id-

DeëiŜjoni għandha tkun għal kollox 

konsistenti ma' dawk id-deëiŜjonijiet, 

sabiex tiāi Ŝgurata koerenza bejn ir-regoli 

interni tal-Unjoni u l-metodoloāiji li jkun 

hemm qbil dwarhom fi ħdan l-UNFCCC 

sabiex tiāi evitata kwalunkwe 

duplikazzjoni ta' rapportar nazzjonali. Din 

id-DëeiŜjoni għandha tirrifletti wkoll il-

karatteristiëi speëifiëi tas-settur tal-

LULUCF fl-Unjoni u l-obbligi li joħorāu 

mill-Unjoni bħala Parti separata. 

 

Emenda  6 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 3a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Ir-regoli tal-kontabilità li japplikaw 

għas-settur LULUCF tal-Unjoni 

m’għandhomx joħolqu piŜ amministrattiv 

addizzjonali, għaldaqstant m’għandux 

ikun hemm bŜonn li r-rapporti mressqa 

skont dawk ir-regoli jinkludu 

informazzjoni li m’hemmx bŜonnha skont 

id-deëiŜjonijiet tal-Konferenza tal-Partijiet 

tal-UNFCCC u l-Laqgħa tal-Partijiet tal-

Protokoll ta’ Kjoto; 

 

 Emenda  7 

Proposta għal deëiŜjoni 

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-

(4) Il-kontijiet għall-attivitajiet tas-settur 

tal-LULUCF għandhom jirriflettu l-isforzi 

li jkunu saru fis-setturi tal-agrikoltura u tal-
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forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-

bidliet li jkunu saru fl-uŜu tar-riŜorsi tal-art 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-

DeëiŜjoni għandha tipprovdi għal regoli 

tal-kontabilità applikabbli fuq baŜi 

mandatarja għall-attivitajiet ta' 

afforestazzjoni, riforestazzjoni, 

deforestazzjoni u āestjoni tal-foresti tas-

settur tal-forestrija, u għall-attivitajiet tal-

āestjoni tal-imriegħi u tal-āestjoni tar-raba' 

tas-settur agrikolu. Għandha tipprovdi 

wkoll għal regoli tal-kontabilità applikabbli 

fuq baŜi volontarja għall-attivitajiet ta’ 

riveāetazzjoni u tal-ixxottar u t-tixrib mill-

ādid tal-art mistagħdra. 

forestrija biex jissaħħaħ il-kontribut tal-

bidliet li jkunu saru fl-uŜu tar-riŜorsi tal-art 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din id-

DeëiŜjoni għandha tipprovdi għal kontijiet 

għall-attivitajiet tal-LULUCF applikabbli 

fuq baŜi mandatarja għall-attivitajiet ta' 

afforestazzjoni, riforestazzjoni, 

deforestazzjoni u āestjoni tal-foresti tas-

settur tal-forestrija, għall-attivitajiet tal-

āestjoni tal-imriegħi u tal-āestjoni tar-raba' 

tas-settur agrikolu kif ukoll għall-ixxottar 

u t-tixrib mill-ādid tal-art mistagħdra fi 

Ŝmien sena wara l-pubblikazzjoni tal-

gwida relevanti tal-IPCCC. Għandha 

tipprovdi wkoll għal regoli tal-kontabilità 

applikabbli fuq baŜi volontarja għall-

attivitajiet ta’ riveāetazzjoni. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 5 

 

(5) Biex tiāi Ŝgurata l-integrità ambjentali 

tar-regoli tal-kontabilità applikabbli għas-

settur tal-LULUCF tal-Unjoni, dawn ir-

regoli għandhom ikunu bbaŜati fuq il-

prinëipji tal-kontabilità stipulati fid-

DeëiŜjoni -/CMP.7 u fid-

DeëiŜjoni 16/CMP.1 tal-Konferenza tal-

Partijiet li sservi bħala l-laqgħa tal-Partijiet 

għall-Protokoll ta' Kjoto. 

(5) Biex tiāi Ŝgurata l-integrità ambjentali 

tar-regoli tal-kontabilità applikabbli għas-

settur tal-LULUCF tal-Unjoni, dawn ir-

regoli għandhom ikunu bbaŜati fuq il-

prinëipji tal-kontabilità stipulati fid-

DeëiŜjoni 2/CMP.7, id-DeëiŜjoni 2/CMP.6 

u fid-DeëiŜjoni 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. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 5a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Regoli ta’ kontabilità bbaŜati fuq id-

DeëiŜjoni 2/CMP.7, u d-DeëiŜjoni 

16/CMP.1 ma jippermettux il-kontabilità 

tal-effett tas-sostituzzjoni tal-uŜu ta’ 

prodotti tal-injam maħsud għall-finijiet 
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tal-enerāija u tal-materjal, ladarba dan 

iwassal għal kontabilità doppja. 

Madankollu, dawk huma kontributi 

importanti tal-forestrija għall-mitigazzjoni 

tat-tibdil fil-klima. Għal dik ir-raāuni, u 

għal finijiet informattivi, l-Istati Membri 

jistgħu jikkalkolaw emissjonijiet evitati 

permezz tal-effetti tas-sostituzzjoni tal-

āestjoni tal-foresti. Dan iŜid il-koerenza 

tal-politika. 

 

Emenda  10 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 

jirrappreŜentaw b'mod preëiŜ il-bidliet 

ikkawŜati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-

assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-

DeëiŜjoni għandha tipprovdi għall-uŜu ta' 

metodoloāiji speëifiëi skont l-attivitajiet 

differenti tas-settur tal-LULUCF. L-

emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-

afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-

deforestazzjoni huma r-riŜultat dirett tal-

intervent tal-bniedem u għalhekk 

għandhom jiāu kkontabilizzati b'mod 

kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-

emissjonijiet u l-assorbimenti mill-āestjoni 

tal-foresti mhux kollha huma 

antropoāeniëi, ir-regoli tal-kontabilità 

rilevanti għandhom jipprovdu għall-uŜu ta' 

livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 

karatteristiëi naturali u ta’ karatteristiëi 

speëifiëi għal pajjiŜ partikolari. Il-livelli ta' 

referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 

tal-assorbimenti netti annwali li jirriŜultaw 

mill-āestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 

Membru għas-snin inkluŜi f'perjodu tal-

kontabilità, u għandhom jiāu stabbiliti 

b'mod trasparenti skont id-DeëiŜjoni -

/CMP.7. Għandhom jiāu aāāornati biex 

jirriflettu titjib fil-metodoloāiji jew fid-

dejta disponibbli fl-Istati Membri. Ir-regoli 

tal-kontabilità għandhom jipprovdu għal 

limitu massimu, applikabbli għall-

(6) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 

jirrappreŜentaw b'mod preëiŜ il-bidliet 

ikkawŜati mill-bniedem fl-emissjonijiet u l-

assorbimenti. F'dak ir-rigward, din id-

DeëiŜjoni għandha tipprovdi għall-uŜu ta' 

metodoloāiji speëifiëi skont l-attivitajiet 

differenti tas-settur tal-LULUCF. L-

emissjonijiet u l-assorbimenti relatati mal-

afforestazzjoni, ir-riforestazzjoni u d-

deforestazzjoni huma r-riŜultat dirett tal-

intervent tal-bniedem u għalhekk 

għandhom jiāu kkontabilizzati b'mod 

kumplessiv. Madankollu, minħabba li l-

emissjonijiet u l-assorbimenti mill-āestjoni 

tal-foresti mhux kollha huma 

antropoāeniëi, ir-regoli tal-kontabilità 

rilevanti għandhom jipprovdu għall-uŜu ta' 

livelli ta' referenza biex jeskludu l-effetti ta' 

karatteristiëi naturali u ta’ karatteristiëi 

speëifiëi għal pajjiŜ partikolari. Il-livelli ta' 

referenza huma stimi tal-emissjonijiet jew 

tal-assorbimenti netti annwali li jirriŜultaw 

mill-āestjoni tal-foresti fit-territorju ta' Stat 

Membru għas-snin inkluŜi f'perjodu tal-

kontabilità, u għandhom jiāu stabbiliti 

b'mod trasparenti skont id-

DeëiŜjoni 2/CMP.7. Għandhom jiāu 

sinkronizzati mad-deëiŜjonijiet tal-

UNFCCC u għandhom jiāu aāāornati biss 

jekk jiāu aāāornati l-livelli ta’ referenza 

adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew mill-
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emissjonijiet u għall-assorbimenti netti tal-

gassijiet serra mill-āestjoni tal-foresti, li 

jista' jiddaħħal fil-kontijiet, minħabba l-

inëertezzi marbuta mat-tbassir li fuqu huma 

bbaŜati l-livelli ta' referenza. 

Protokoll ta’ Kjoto. Ir-regoli tal-kontabilità 

għandhom jipprovdu għal limitu massimu, 

applikabbli għall-emissjonijiet u għall-

assorbimenti netti tal-gassijiet serra mill-

āestjoni tal-foresti, li jista' jiddaħħal fil-

kontijiet, minħabba l-inëertezzi marbuta 

mat-tbassir li fuqu huma bbaŜati l-livelli ta' 

referenza. Hija l-intenzjoni tal-Unjoni li 

tissostitwixxi l-approëë tal-livell ta’ 

referenza attwali b’approëë aktar 

komprensiv fil-perjodu ta’ kontabilità li 

jmiss u li tadatta din id-DeëiŜjoni kif 

xieraq. 

 

Emenda  11 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 6a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 

jirriflettu b’mod xieraq fuq il-kontribut 

poŜittiv għal ħaŜna ta’ gassijiet serra fl-

injam u fi prodotti bbaŜati fuq l-injam, kif 

ukoll jagħtu kontribut fiŜ-Ŝieda tal-uŜu 

tar-riŜorsi tal-foresti fil-qafas tal-āestjoni 

sostenibbli tal-foresti u fiŜ-Ŝieda tal-uŜu 

ta’ prodotti tal-injam. 

 

Emenda  12 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Ir-regoli tal-kontabilità għandhom 

jiŜguraw li l-Istati Membri 

jikkontabilizzaw b'mod preëiŜ fil-kontijiet 

tagħhom il-ħinijiet li fihom iseħħu l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-injam 

maħsud, biex jiāu pprovduti inëentivi 

għall-uŜu ta’ prodotti tal-injam maħsud 

b'ëikli twal tal-ħajja. Il-funzjoni ta' 

diŜintegrazzjoni tal-ewwel grad applikabbli 

għall-emissjonijiet li jirriŜultaw mill-

prodotti tal-injam maħsud għandha, 

(7) Ir-regoli tal-kontabilità għall-āestjoni 

tal-foresti għandhom jiŜguraw li l-Istati 

Membri jikkontabilizzaw b'mod preëiŜ fil-

kontijiet tagħhom il-ħinijiet li fihom iseħħu 

l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-injam 

maħsud, biex jiāu pprovduti inëentivi 

għall-uŜu ta’ prodotti tal-injam maħsud 

b'ëikli twal tal-ħajja. Il-funzjoni ta' 

diŜintegrazzjoni tal-ewwel grad applikabbli 

għall-emissjonijiet li jirriŜultaw mill-

prodotti tal-injam maħsud għandha, 
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għalhekk, tikkorrispondi għall-

ekwazzjoni 12.1 tal-Linji Gwida tal-2006 

tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar 

it-Tibdil fil-Klima (l-"IPCC”) għall-

Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet Serra, u 

l-valuri standard rilevanti ta’ nofs il-ħajja 

għandhom ikunu bbaŜati fuq it-

Tabella 3a.1.3 tal-Gwida tal-IPCC tal-2003 

għal Prattiki Tajbin għas-settur tal-uŜu tal-

art, tat-tibdil fl-uŜu tal-art u tal-forestrija. 

għalhekk, tikkorrispondi għall-ekwazzjoni 

12.1 tal-Linji Gwida tal-2006 tal-Grupp 

Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 

fil-Klima (l-‘IPCC’) għall-Inventarji 

Nazzjonali tal-Gassijiet Serra, u l-valuri 

standard rilevanti ta’ nofs il-ħajja 

għandhom ikunu bbaŜati fuq it-Tabella 

3a.1.3 tal-Gwida tal-IPCC tal-2003 għal 

Prattiki Tajbin għas-settur tal-uŜu tal-art, 

tat-tibdil fl-uŜu tal-art u tal-forestrija. L-

Unjoni għandha telabora kriterji ta’ 

sostenibbiltà għal bijomassa għall-

enerāija importata minn pajjiŜi terzi. 

 

Emenda  13 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 8a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) L-ixxottar u t-tixrib mill-ādid tal-art 

mistagħdra jkopru emissjonijiet minn 

artijiet tal-peat li jaħŜnu ammonti kbar 

ħafna tal-karbonju. Emissjonijiet minn 

artijiet tal-peat li qed jiddegradaw u 

jixxottaw jikkorrispondu għal xi 5 % tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra globali u 

rrappreŜentaw 3.5-4 % tal-emissjonijiet 

tal-Unjoni fl-2010. Sabiex ikollha 

trasparenza sħiħa u sabiex turi tmexxija 

f’settur fejn l-Unjoni hija t-tieni l-akbar 

emittent globalment, l-emissjonijiet u l-

assorbimenti mill-ixxottar u t-tixrib mill-

ādid tal-art mistagħdra għandhom jiāu 

inkluŜi wkoll fil-kontijiet tal-Istati Membri 

 

Emenda  14 

Proposta għal deëiŜjoni 

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 āeoloāiëi, jistgħu jirriŜultaw 

(9) Id-disturbi naturali, bħan-nirien fil-

foresti, l-infestazzjonijiet mill-insetti u 

mill-mard, l-avvenimenti estremi tat-temp 

u d-disturbi āeoloāiëi li mhumiex fil-
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f'emissjonijiet tal-gassijiet serra jew fi 

tnaqqis temporanju tagħhom fis-settur tal-

LULUCF, jew jistgħu jikkawŜaw 

inverŜjonijiet ta' assorbimenti preëedenti. 

Peress li inverŜjoni tista' tkun ukoll ir-

riŜultat ta' deëiŜjonijiet ta' āestjoni, bħad-

deëiŜjonijiet li jinħasdu jew li jitħawlu s-

siāar, din id-DeëiŜjoni għandha tiŜgura li 

inverŜjonijiet tal-assorbimenti kkawŜati 

mill-bniedem jiāu dejjem riflessi b'mod 

preëiŜ fil-kontijiet tas-settur tal-LULUCF. 

Barra minn hekk, din id-DeëiŜjoni għandha 

tipprovdi lill-Istati Membri bil-possibbiltà 

limitata li jeskludu mill-kontijiet tagħhom 

tas-settur tal-LULUCF l-emissjonijiet li 

jirriŜultaw minn disturbi li ma jkollhomx 

kontroll fuqhom. Madankollu, il-mod li 

bih l-Istati Membri japplikaw dawk id-

dispoŜizzjonijiet ma għandux iwassal għal 

sottokontabilizzazzjoni eëëessiva tal-

emissjonijiet. 

kontroll ta' Stat Membru, u mhumiex 

influwenzati b'mod materjali minnu, 

jistgħu jirriŜultaw f'emissjonijiet tal-

gassijiet serra jew fi tnaqqis temporanju 

tagħhom fis-settur tal-LULUCF, jew 

jistgħu jikkawŜaw inverŜjonijiet ta' 

assorbimenti preëedenti. Peress li 

inverŜjoni tista' tkun ukoll ir-riŜultat ta' 

deëiŜjonijiet ta' āestjoni, bħad-deëiŜjonijiet 

li jinħasdu jew li jitħawlu s-siāar, din id-

DeëiŜjoni għandha tiŜgura li inverŜjonijiet 

tal-assorbimenti kkawŜati mill-bniedem 

jiāu dejjem riflessi b'mod preëiŜ fil-

kontijiet tas-settur tal-LULUCF. Barra 

minn hekk, din id-DeëiŜjoni għandha 

tipprovdi lill-Istati Membri bil-possibbiltà 

limitata li jeskludu mill-kontijiet tagħhom 

tas-settur tal-LULUCF l-emissjonijiet li 

jirriŜultaw minn disturbi fl-afforestazzjoni, 

ir-riforestazzjoni u l-āestjoni tal-foresti li 

ma jkollhomx kontroll fuqhom permezz 

tal-uŜu ta' livelli u marāini ta' sfond skont 

id-DeëiŜjoni 2/CMP.7. 

 

Emenda  15 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ir-regoli tar-rapportar dwar l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra u dwar 

informazzjoni oħra rilevanti għat-tibdil fil-

klima, inkluŜa l-informazzjoni dwar is-

settur tal-LULUCF, jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tar-Regolament (UE) 

Nru .../... [il-proposta tal-Kummissjoni għal 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar mekkaniŜmu għall-

monitoraāā u r-rapportar ta' emissjonijiet 

ta’ gassijiet b'effett ta' serra u għar-

rapportar ta' informazzjoni oħra relatata 

mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u 

tal-Unjoni (COM(2011) 789 finali – 

2011/0372 (COD)], u għalhekk ma 

jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 

id-DeëiŜjoni. 

(10) Ir-regoli tar-rapportar dwar l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra u dwar 

informazzjoni oħra rilevanti għat-tibdil fil-

klima, inkluŜa l-informazzjoni dwar is-

settur tal-LULUCF, jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 

.../... [il-proposta tal-Kummissjoni għal 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar mekkaniŜmu għall-

monitoraāā u r-rapportar ta' emissjonijiet 

ta’ gassijiet b'effett ta' serra u għar-

rapportar ta' informazzjoni oħra relatata 

mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u 

tal-Unjoni (COM(2011) 789 finali – 

2011/0372 (COD)], u għandhom jiāu 

kkunsidrati mill-Istati Membri waqt il-

monitoraāā u r-rapportar, għalkemm ma 

jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
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id-DeëiŜjoni. 

 

Emenda  16 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Il-Pjani ta' Azzjoni tal-Istati Membri 

għas-settur tal-LULUCF għandhom 

jistabbilixxu miŜuri biex jillimitaw jew 

inaqqsu l-emissjonijiet u biex iŜommu jew 

iŜidu l-assorbimenti mis-settur tal-

LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni għas-settur 

tal-LULUCF għandu jinkludi ëerta 

informazzjoni, kif speëifikat f'din id-

DeëiŜjoni. Barra minn hekk, biex jiāu 

promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 

din id-DeëiŜjoni għandha tiāi stabbilita 

lista indikattiva tal-miŜuri li jistgħu jiāu 

inkluŜi wkoll f'dawk il-pjani. Il-

Kummissjoni għandha tevalwa 

perjodikament il-kontenut u l-

implimentazzjoni tal-Pjani ta' Azzjoni tal-

Istati Membri għas-settur tal-LULUCF u, 

fejn xieraq, tipprovdi rakkomandazzjonijiet 

biex jittejbu l-azzjonijiet tal-Istati Membri. 

(12) Il-Pjani ta' Azzjoni tal-Istati Membri 

għas-settur tal-LULUCF għandhom 

jistabbilixxu miŜuri nazzjonali xierqa biex 

jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 

biex iŜommu jew iŜidu l-assorbimenti mis-

settur tal-LULUCF. Kull Pjan ta' Azzjoni 

għas-settur tal-LULUCF għandu jinkludi 

ëerta informazzjoni, kif speëifikat f'din id-

DeëiŜjoni. Barra minn hekk, biex jiāu 

promossi l-aqwa prattiki, fl-Anness għal 

din id-DeëiŜjoni għandha tiāi stabbilita 

lista indikattiva tal-miŜuri li jistgħu jiāu 

inkluŜi wkoll f'dawk il-pjani. Il-

Kummissjoni għandha tipprovdi gwida u 

tadotta linji gwida strutturali għall-

preparazzjoni ta' dawk il-Pjani, u jiāi 

kostitwit grupp ta' ħidma ad hoc ta' 

esperti nazzjonali sabiex jevalwa l-

implimentazzjoni tal-Pjani ta' Azzjoni tal-

Istati Membri għas-settur tal-LULUCF 

flimkien mal-Kummissjoni. Fejn xieraq, il-

Kummissjoni tista' tippubblika 

rakkomandazzjonijiet prattiëi biex jittejbu 

l-azzjonijiet tal-Istati Membri. Il-

parteëipazzjoni tal-pubbliku matul il-

preparazzjoni, il-modifika u l-analiŜi ta’ 

dawn il-pjani għandha tkun prevista f’din 

id-DeëiŜjoni. 

 

 Emenda  17 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

(13) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
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Ewropea biex taāāorna d-definizzjonijiet 

stipulati fl-Artikolu 2 fid-dawl ta’ tibdil 

fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi tal-

UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto jew 

ta’ ftehim multilaterali ieħor rilevanti għat-

tibdil fil-klima konkluŜ mill-Unjoni, biex 

temenda l-Anness I biex jiŜdiedu l-perjodi 

ta’ kontabilità u tiāi Ŝgurata l-konsistenza 

bejn dawk il-perjodi tal-kontabilità u l-

perjodi rilevanti applikabbli għall-impenji 

tal-Unjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet 

f'setturi oħra, biex temenda l-Anness II 

b'livelli ta' referenza aāāornati skont il-

livelli ta' referenza proposti sottomessi 

mill-Istati Membri skont l-Artikolu 6 u 

suāāetti għall-korrezzjonijiet magħmula 

skont din id-DeëiŜjoni, biex tirrevedi l-

informazzjoni speëifikata fl-Anness III 

skont il-progress xjentifiku u biex tirrevedi 

l-kundizzjonijiet relatati mar-regoli tal-

kontabilità għad-disturbi naturali stipulati 

fl-Artikolu 9(2) fid-dawl tal-progress 

xjentifiku jew biex ikunu jirriflettu 

reviŜjonijiet għall-atti adottati mill-korpi 

tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto. 

Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, 

inkluŜ fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 

meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, 

għandha tiŜgura traŜmissjoni simultanja, 

f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.  

Ewropea biex taāāorna d-definizzjonijiet 

stipulati f'din id-DeëiŜjoni fid-dawl ta’ 

tibdil fid-definizzjonijiet adottati mill-korpi 

tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto 

jew ta’ ftehimiet multilaterali oħra 

rilevanti għat-tibdil fil-klima konkluŜ mill-

Unjoni, biex temenda l-Anness I biex 

jiŜdiedu l-perjodi ta’ kontabilità u tiāi 

Ŝgurata l-konsistenza bejn dawk il-perjodi 

tal-kontabilità u l-perjodi rilevanti adottati 

mill-korpi tal-UNFCCC, jew ftehim 

multilaterali ieħor relevanti għat-tibdil fil-

klima konkluŜ mill-Unjoni, biex temenda 

l-Anness II b'livelli ta' referenza aāāornati 

skont il-livelli ta' referenza proposti 

sottomessi mill-Istati Membri u suāāetti 

għall-korrezzjonijiet magħmula skont din 

id-DeëiŜjoni u fid-dawl tal-bidliet fil-livelli 

ta' referenza approvati mill-korpi tal-

UNFCCC jew il-Protokoll ta' Kjoto, biex 

tirrevedi l-informazzjoni speëifikata fl-

Anness III skont il-progress xjentifiku fid-

dawl tal-bidliet adottati mill-korpi tal-

UNFCCC jew il-Protokoll ta' Kjoto jew 

oqfsa suëëessuri oħra u biex tirrevedi l-

kundizzjonijiet relatati mar-regoli tal-

kontabilità għad-disturbi naturali stipulati 

f'din id-DeëiŜjoni fid-dawl tal-progress 

xjentifiku jew biex ikunu jirriflettu 

reviŜjonijiet għall-atti adottati mill-korpi 

tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto. 

Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, 

inkluŜ fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 

meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, 

għandha tiŜgura traŜmissjoni simultanja, 

f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Atti 

delegati għandhom jiāu adottati, filwaqt li 

jipproteāu d-dritt li joāāezzjona l-

Parlament Ewropew.  

 

Emenda  18 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 13a (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Il-Kummissjoni għandha teŜamina 

jekk fil-qafas tat-twaqqif u l-

implimentazzjoni tal-Pjani ta’ Azzjoni 

biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass 

serra, humiex possibbli l-inëentivi ta’ 

investiment fil-qasam agrikolu. 

 

Emenda  19 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni 

proposta, minħabba n-natura tagħhom, ma 

jistgħux jintlaħqu biŜŜejjed mill-Istati 

Membri waħedhom u, għalhekk, minħabba 

l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu 

jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista' tadotta miŜuri skont il-

prinëipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. Skont il-prinëipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, din id-DeëiŜjoni ma tmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieā sabiex 

jintlaħqu dawk l-għanijiet, 

(14) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni 

proposta, minħabba n-natura tagħhom, ma 

jistgħux jintlaħqu biŜŜejjed mill-Istati 

Membri waħedhom u, għalhekk, minħabba 

l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu 

jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista' tadotta miŜuri skont il-

prinëipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. Kwistjonijiet tas-settur tal-

LULUCF, bħall-politika dwar il-foresti, 

huma issa taħt il-kompetenza tal-Istati 

Membri. L-Unjoni m’għandhiex 

tintervjeni fir-rigward tal-politiki 

nazzjonali dwar il-foresti u għandha 

tirrispetta l-kompetenza tal-Istati Membri 

f’dan il-qasam. Skont il-prinëipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, din id-DeëiŜjoni ma tmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieā sabiex 

jintlaħqu dawk l-għanijiet, 

 

Emenda  20 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-DeëiŜjoni tistabbilixxi r-regoli tal-

kontabilità applikabbli għall-emissjonijiet u 

Din id-DeëiŜjoni tistabbilixxi r-regoli tal-

kontabilità għall-Istati Membri applikabbli 
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għall-assorbimenti li jirriŜultaw mill-

attivitajiet tal-uŜu tal-art, tat-tibdil fl-uŜu 

tal-art u tal-forestrija. Tipprovdi wkoll għal 

Pjani ta' Azzjoni tal-Istati Membri għas-

settur tal-LULUCF biex jiāu llimitati jew 

imnaqqsa l-emissjonijiet u biex jinŜammu 

jew jiŜdiedu l-assorbimenti, u għall-

evalwazzjoni ta' dawk il-pjani mill-

Kummissjoni. 

għall-emissjonijiet u għall-assorbimenti li 

jirriŜultaw mill-attivitajiet tal-uŜu tal-art, 

tat-tibdil fl-uŜu tal-art u tal-forestrija. Din 

id-DeëiŜjoni ma tistabbilixxix obbligi ta’ 

kontabilità jew ta’ rapportar għal partijiet 

privati. Tipprovdi wkoll għal Pjani ta' 

Azzjoni tal-Istati Membri għas-settur tal-

LULUCF biex jiāu llimitati jew imnaqqsa 

l-emissjonijiet u biex jinŜammu jew 

jiŜdiedu l-assorbimenti. 

 

 

 Emenda  21 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) "afforestazzjoni" tfisser il-konverŜjoni, 

li tirriŜulta minn azzjoni diretta tal-

bniedem, ta’ art li ma kinitx foresta għal 

perjodu ta' mill-anqas 50 sena għal foresta 

permezz tat-taħwil, taŜ-Ŝrigħ u/jew tal-

promozzjoni, li tirriŜulta minn azzjoni tal-

bniedem, ta' sorsi naturali taŜ-Ŝrieragħ, fejn 

il-konverŜjoni tkun seħħet wara l-

1 ta Jannar 1990; 

(c) "afforestazzjoni" tfisser il-konverŜjoni, 

li tirriŜulta minn azzjoni diretta tal-

bniedem, ta’ art li ma kinitx foresta għal 

perjodu ta' mill-anqas 50 sena għal foresta 

permezz tat-taħwil, taŜ-Ŝrigħ u/jew tal-

promozzjoni, li tirriŜulta minn azzjoni tal-

bniedem, ta' sorsi naturali taŜ-Ŝrieragħ, fejn 

seħħet il-konverŜjoni wara l-

1 ta' Diëembru 1989; 

 

 Emenda  22 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) "riforestazzjoni" tfisser kwalunkwe 

konverŜjoni, li tirriŜulta minn azzjoni 

diretta tal-bniedem, ta' art li mhijiex foresta 

għal foresta permezz tat-taħwil, taŜ-Ŝrigħ 

u/jew tal-promozzjoni, li tirriŜulta minn 

azzjoni tal-bniedem, ta' sorsi naturali taŜ-

Ŝrieragħ, fuq art li oriāinarjament kienet 

miksija b'foresta, iŜda li mbagħad kienet 

inbidlet f'art mingħajr foresta, fejn il-

konverŜjoni tkun seħħet wara l-

1 ta' Jannar 1990; 

(d) "riforestazzjoni" tfisser kwalunkwe 

konverŜjoni, li tirriŜulta minn azzjoni 

diretta tal-bniedem, ta' art li mhijiex foresta 

għal foresta permezz tat-taħwil, taŜ-Ŝrigħ 

u/jew tal-promozzjoni, li tirriŜulta minn 

azzjoni tal-bniedem, ta' sorsi naturali taŜ-

Ŝrieragħ, fuq art li oriāinarjament kienet 

miksija b'foresta, iŜda li mbagħad kienet 

inbidlet f'art mingħajr foresta, fejn il-

konverŜjoni tkun seħħet wara l-

31 ta' Diëembru 1989; 



 

 

 PE507.345/ 14 

 MT 

 

Emenda  23 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) "deforestazzjoni" tfisser il-konverŜjoni, 

li tirriŜulta minn azzjoni diretta tal-

bniedem, ta' foresta għal art li mhijiex 

foresta, fejn il-konverŜjoni tkun seħħet 

wara l-1 ta' Jannar 1990; 

(e) "deforestazzjoni" tfisser il-konverŜjoni, 

li tirriŜulta minn azzjoni diretta tal-

bniedem, ta' foresta għal art li mhijiex 

foresta, fejn il-konverŜjoni tkun seħħet 

wara l-31 ta' Diëembru 1989; 

 

Emenda  24 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) "ħaŜna tal-karbonju" tfisser il-kwantità 

tal-element karbonju maħŜun 

f'raggruppament tal-karbonju, mogħtija 

f'miljuni ta' tunnellati; 

(j) ‘ħaŜna tal-karbonju’ tfisser il-kwantità 

tal-element karbonju maħŜun 

f'raggruppament tal-karbonju; 

 

Emenda  25 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt p 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(p) "prodott tal-injam maħsud" tfisser 

kwalunkwe prodott tal-ħsad tal-injam, 

inkluŜ materjal tal-injam u qxur tas-siāar, 

li ma jkunx għadu fis-sit fejn jiāi maħsud l-

injam; 

(p) "prodott tal-injam maħsud" tfisser 

kwalunkwe materjal tal-injam, inkluŜ qxur 

tas-siāar, li ma jkunx għadu fis-sit fejn jiāi 

maħsud l-injam; 

 

Emenda  26 
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Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(t) "disturb naturali" tfisser kwalunkwe 

avveniment mhux antropoāeniku jew 

ëirkostanza mhux antropoāenika li 

jikkawŜa/tikkawŜa emissjonijiet sinifikanti 

fil-foresti jew fil-ħamrija agrikola u li l-

Istat Membru rilevanti ma jkollu l-ebda 

kontroll fuq l-okkorrenza tiegħu/tagħha, 

sakemm dak l-Istat Membru, b'mod 

oāāettiv, lanqas ma jkun jista' jillimita 

b'mod sinifikanti l-effett fuq l-

emissjonijiet ta’ dak l-avveniment jew ta’ 

dik ië-ëirkostanza, anke wara li dan 

jokkorri/li din tokkorri; 

(t) 'disturbi naturali' huma avvenimenti 

mhux antropoāeniëi jew ëirkostanzi mhux 

antropoāeniëi. Għall-finijiet ta' din id-

DeëiŜjoni, dawn l-avvenimenti jew 

ëirkostanzi huma dawk li jikkawŜaw 

emissjonijiet sinifikanti fil-foresti u li Stat 

Membru ma jkollu l-ebda kontroll fuqhom 

u ma jinfluwenzahomx b'mod materjali. 

Dawn jistgħu jinkludu nirien, 

infestazzjonijiet minn insetti u ta’ mard li 

jittieħed, avvenimenti ta’ temp estremi 

u/jew disturbi āeografiëi, li jmorru lil 

hinn mill-kontroll, u li mhumiex 

influwenzati b’mod materjali minn Stat 

Membru. Dawn jeskludu l-ħsad u l-ħruq 

preskritt; 

 

Emenda  27 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ta (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ta) 'livell ta' sfond' huwa l-medja ta' 

perjodu ta' Ŝmien konsistenti u 

inizjalment komplut li fih l-emissjonijiet 

tal-perjodu 1990-2009 assoëjati mad-

disturbi naturali wara l-applikazzjoni ta' 

proëess iterattiv biex jitneħħew il-valuri 

anormali, ibbaŜat fuq id-devjazzjoni 

standard għal darbtejn mill-medja 

sakemm ma jibqa' identifikat ebda valur 

anormali. B'mod alternattiv, l-Istati 

Membri jistgħu japplikaw approëë 

speëifiku għal kull pajjiŜ, li jkun 

trasparenti u kumparabbli, bl-uŜu ta' serje 

temporali konsistenti u inizjalment 

kompluta ta' data inkluŜ għal perjodu li 

jinkludi l2009-2009. L-approëëi kollha 

għandhom jevitaw l-istennija ta’ krediti 

netti tul il-perjodu ta’ impenn. Jekk il-

livell ta’ referenza tal-āestjoni tal-foresti 

ta’ Stat Membru ma tkunx tinkludi livell 
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baŜi ta’ emissjonijiet għall-applikazzjoni 

tal-livell baŜi kif imsemmi fl-Artikolu 9(2), 

il-valur tal-livell baŜi għandu jkun stmat 

bl-applikazzjoni tal-ewwel approëë 

imsemmi aktar kmieni. Fejn il-livell ta’ 

baŜi jkun definit kif jidher aktar kmieni, 

il-marāini għandu jkun id-doppju tal-

istandard ta’ devjazzjoni tas-serje 

temporali definita fil-livell ta’ baŜi. F’kaŜ 

li l-livell ta’ baŜi hu definit bl-uŜu ta’ 

approëë speëifiku għal pajjiŜ, jew f’kaŜ li 

l-livell ta’ referenza ta’ Stat Membru jkun 

Ŝero, l-Istat Membru għandu jinforma l-

mod li bih kien stabbilit il-marāini, meta 

jkun il-marāini jkun meħtieā. L-approëëi 

kollha għandhom jevitaw l-istennija ta’ 

krediti netti tul il-perjodu ta’ impenn. 

 

Emenda  28 

Proposta għal deëiŜjoni 

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-kwantità 

tal-karbonju maħŜun fi prodotti tal-injam 

maħsud fi ħdan waħda mill-kategoriji 

elenkati fl-Artikolu 7(2) tonqos għal nofs 

il-valur inizjali tiegħu; 

 

Emenda  29 

Proposta għal deëiŜjoni 

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 maħŜun fil-prodotti tal-injam 

maħsud iseħħ meta Stat Membru jinkludi 

dawk il-prodotti fil-kontijiet tiegħu skont 

din id-DeëiŜjoni; 

(v) "il-metodu ta' ossidazzjoni istantanja" 

tfisser metodu tal-kontabilità li jassumi li r-

rilaxx fl-atmosfera tal-kwantità sħiħa tal-

karbonju maħŜun fil-prodotti tal-injam 

maħsud iseħħ mal-ħsad; 
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 Emenda  30 

Proposta għal deëiŜjoni 

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 

taāāorna dawk id-definizzjonijiet fid-dawl 

ta’ tibdil fid-definizzjonijiet adotatti mill-

korpi tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' 

Kjoto jew ta' ftehim multilaterali ieħor 

rilevanti għat-tibdil fil-klima konkluŜ mill-

Unjoni. 

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 

biex temenda d-definizzjonijiet mogħtija 

fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex 

tiŜgura konsistenza bejn dawk id-

definizzjonijiet u kwalunkwe tibdil fid-

definizzjonijiet rilevanti adotatti mill-korpi 

tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta' Kjoto fi 

ħdan il-qafas tal-UNFCCC jew ta' ftehim 

multilaterali ieħor rilevanti għat-tibdil fil-

klima konkluŜ mill-Unjoni. 

 

 Emenda  31 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għal kull perjodu tal-kontabilità 

speëifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 

għandhom ifasslu u jŜommu kontijiet li 

jirriflettu b'mod preëiŜ l-emissjonijiet u l-

assorbimenti kollha li jirriŜultaw mill-

attivitajiet fit-territorju tagħhom li jaqgħu 

fil-kategoriji ta' attività li āejjin: 

1. Għal kull perjodu tal-kontabilità 

speëifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 

għandhom ifasslu u jŜommu kontijiet li 

jirriflettu b'mod preëiŜ l-emissjonijiet u l-

assorbimenti kollha li jirriŜultaw mill-

attivitajiet fit-territorju tagħhom li jaqgħu 

fil-kategoriji ta' attività li āejjin: 

(a) l-afforestazzjoni; (a) l-afforestazzjoni; 

(b) ir-riforestazzjoni; (b) ir-riforestazzjoni; 

(c) id-deforestazzjoni; (c) id-deforestazzjoni; 

(d) il-āestjoni tal-foresti; (d) il-āestjoni tal-foresti; 

(e) il-āestjoni tar-raba'; (e) il-āestjoni tar-raba'; 

(f) il-āestjoni tal-imriegħi. (f) il-āestjoni tal-imriegħi; 

 (g) ixxottar tal-art mistagħdra, fi Ŝmien 

sena wara l-pubblikazzjoni ta' gwida 

rilevanti ppubblikata mill-IPCCC. 

 (h) tixrib mill-ādid tal-art mistagħdra, fi 

Ŝmien sena wara l-pubblikazzjoni ta' 

gwida rilevanti ppubblikata mill-IPCCC. 
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L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jŜommu 

wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preëiŜ l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriŜultaw 

mir-riveāetazzjoni u mill-ixxottar u t-

tixrib mill-ādid tal-art mistagħdra. 

L-Istati Membri jistgħu jfasslu u jŜommu 

wkoll kontijiet li jirriflettu b'mod preëiŜ l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriŜultaw 

mir-riveāetazzjoni. 

 

 Emenda  32 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Regoli āenerali tal-kontabilità Kontijiet tal-Attivitajiet tas-settur tal-

LULUCF 

 

 Emenda  33 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-emissjonijiet u l-assorbimenti li 

jirriŜultaw minn kwalunkwe attività li taqa' 

f'waħda mill-kategoriji ta' attività 

msemmija fl-Artikolu 3(1) jew aktar 

għandhom jiāu kkontabilizzati taħt 

kategorija waħda biss. 

2. L-emissjonijiet u l-assorbimenti li 

jirriŜultaw minn kwalunkwe attività li taqa' 

f'waħda mill-kategoriji ta' attività 

msemmija fl-Artikolu 3(1) jew aktar 

għandhom jiāu kkontabilizzati taħt 

kategorija waħda biss biex tiāi evitata 

kontabilità doppja. 

 

 Emenda  34 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jagħmlu 

kwalunkwe korrezzjoni teknika u 

kwalunkwe rikalkolazzjoni neëessarja 

biex jinkludu fil-kontijiet eŜistenti 

tagħhom u dawk li għadhom kif āew 

stabbiliti, fejn ikunu b’mod ieħor eskluŜi, 

ir-ragruppamenti tal-karbonju msemmija 

f’dan il-paragrafu, u l-gassijiet serra 
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msemmija fl-Artikolu 3(2). 

 

 Emenda  35 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 

biex temenda l-Anness I biex iŜŜid il-

perjodi tal-kontabilità u tiŜgura l-

konsistenza bejn dawk il-perjodi tal-

kontabilità u l-perjodi rilevanti applikabbli 

għall-impenji tal-Unjoni li jitnaqqsu l-

emissjonijiet f'setturi oħra. 

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 

biex temenda l-Anness I biex iŜŜid il-

perjodi tal-kontabilità jekk ikun meħtieā 

sabiex tiŜgura l-konsistenza bejn dawk il-

perjodi tal-kontabilità u l-perjodi rilevanti 

adotatti mill-korpi tal-UNFCCC jew mill-

Protokoll ta' Kjoto fi ħdan il-qafas tal-

UNFCCC jew ta' ftehim multilaterali 

ieħor rilevanti għat-tibdil fil-klima 

konkluŜ mill-Unjoni.  

 

Emenda  36 

Proposta għal deëiŜjoni 

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 jirriŜultaw 

biss mit-tali attivitajiet li jseħħu fuq dawk 

l-artijiet li ma kinux foresta fil-

1 ta' Jannar 1990. 

1. Fil-kontijiet relatati mar-riforestazzjoni, 

l-Istati Membri għandhom jirriflettu l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriŜultaw 

biss mit-tali attivitajiet li jseħħu fuq dawk 

l-artijiet li ma kinux foresta fil-

31 ta' Diëembru 1989. 

 

Emenda  37 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw l-

emissjonijiet tal-metan (CH4) u tal-ossidu 

nitruŜ (N2O) li jirriŜultaw mill-attivitajiet 

tal-afforestazzjoni, tar-riforestazzjoni u 

tad-deforestazzjoni, it-tali emissjonijiet 

3. L-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw l-emissjonijiet tal-metan 

(CH4) u tal-ossidu nitruŜ (N2O) li 

jirriŜultaw mill-attivitajiet tal-

afforestazzjoni, tar-riforestazzjoni u tad-
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għandhom jirrappreŜentaw l-emissjonijiet 

totali għas-snin f'kull perjodu tal-

kontabilità speëifikat fl-Anness I, 

ikkalkulati billi jingħaddu l-emissjonijiet li 

jokkorru f'kull sena ta' dak il-perjodu tal-

kontabilità, abbaŜi ta' dejta trasparenti u 

verifikabbli. 

deforestazzjoni. Tali emissjonijiet 

għandhom jirrappreŜentaw l-emissjonijiet 

totali għas-snin f'kull perjodu tal-

kontabilità speëifikat fl-Anness I, 

ikkalkulati billi jingħaddu l-emissjonijiet li 

jokkorru f'kull sena ta' dak il-perjodu tal-

kontabilità, abbaŜi ta' dejta trasparenti u 

verifikabbli. 

 

Emenda  38 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom jibqgħu 

jfasslu u jikkontabilizzaw l-emissjonijiet u 

l-assorbimenti li jirriŜultaw 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 āew 

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. 

 

 Emenda  39 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fil-kontijiet relatati mal-āestjoni tal-

foresti, l-Istati Membri għandhom 

jikkontabilizzaw l-emissjonijiet u l-

assorbimenti li jirriŜultaw minn attivitajiet 

ta' dan it-tip, ikkalkulati bħala emissjonijiet 

u assorbimenti f'kull perjodu tal-kontabilità 

speëifikat 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 speëifikat fl-Anness II. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw l-emissjonijiet u l-

assorbimenti li jirriŜultaw minn attivitajiet 

ta' āestjoni tal-foresti, ikkalkulati bħala 

emissjonijiet u assorbimenti f'kull perjodu 

tal-kontabilità speëifikat 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 speëifikat fl-Anness II. 
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 Emenda  40 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta r-riŜultat tal-kalkolu msemmi fil-

paragrafu 1 għal perjodu tal-kontabilità 

partikulari jkun negattiv, l-Istat Membru 

kkonëernat għandu jdaħħal fil-kontijiet tal-

āestjoni tal-foresti tiegħu emissjonijiet u 

assorbimenti totali li ma jaqbŜux 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-DeëiŜjoni 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-riŜultat tal-kalkolu msemmi fil-

paragrafu 1 għal perjodu tal-kontabilità 

partikulari jkun negattiv, l-Istat Membru 

kkonëernat għandu jdaħħal fil-kontijiet tal-

āestjoni tal-foresti tiegħu emissjonijiet u 

assorbimenti totali li ma jaqbŜux 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-DeëiŜjoni 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. 

 

 Emenda  41 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 3 - parti tal-bidu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-

metodi tal-kalkolu li japplikaw għall-

kontijiet tagħhom għall-attivitajiet tal-

āestjoni tal-foresti jkunu konsistenti mal-

metodi tal-kalkolu applikati għall-kalkolu 

tal-livelli ta' referenza tagħhom speëifikati 

fl-Anness II fir-rigward tal-aspetti li āejjin: 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-

metodi tal-kalkolu li japplikaw għall-

kontijiet tagħhom għall-attivitajiet tal-

āestjoni tal-foresti jkunu bi qbil mal-

Appendiëi II tad-DeëiŜjoni 2/CMP.6 u 

konsistenti mal-metodi tal-kalkolu 

applikati għall-kalkolu tal-livelli ta' 

referenza tagħhom speëifikati fl-Anness II 

fir-rigward tal-aspetti li āejjin: 
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 Emenda  42 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-prodotti tal-injam maħsud; imħassar 

 

 Emenda  43 

Proposta għal deëiŜjoni 

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-metodoloāija mogħtija fid-DeëiŜjoni -

/CMP.7 għall-kalkolu tal-livelli ta' 

referenza stabbiliti f'dik id-deëiŜjoni. 

4. Il-livelli ta’ referenza għall-āestjoni tal-

foresti għandhom ikunu identiëi għal 

dawk stabbiliti permezz ta’ atti approvati 

mill-korpi tal-UNFCCC jew ta’ Kjoto. Sa 

mhux aktar tard minn sena qabel it-tmiem 

ta' kull perjodu tal-kontabilità, l-Istati 

Membri għandhom jikkomunikaw lill-

Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti 

għall-perjodu tal-kontabilità sussegwenti, 

ikkalkulati skont il-proëess u l-

metodoloāija mogħtija fid-

DeëiŜjonijiet 2/CMP.6 u 2/CMP.7 għall-

kalkolu tal-livelli ta' referenza stabbiliti fid-

DeëiŜjoni 2/CMP.7. 

 Għall-perjodu ta' wara l-2020 għandha 

tintuŜa kontabilità komprensiva abbaŜi 

tal-art. 

 

 Emenda  44 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-

dispoŜizzjonijiet rilevanti tad-DeëiŜjoni -

/CMP.7, l-Istati Membri għandhom 

jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-livelli ta' 

referenza riveduti proposti li jirriflettu 

dawk il-bidliet sa mhux aktar tard minn sitt 

5. Jekk ikun hemm xi bidliet fid-

dispoŜizzjonijiet rilevanti tad-DeëiŜjoni 

2/CMP.6. jew id-DeëiŜjoni 2/CMP.7, l-

Istati Membri għandhom jikkomunikaw 

lill-Kummissjoni l-livelli ta' referenza 

riveduti li jirriflettu dawk il-bidliet sa 

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

 

 Emenda  45 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Jekk isiru disponibbli metodoloāiji 

mtejba li jippermettu lil Stat Membru 

jikkalkula l-livelli ta' referenza b'mod ferm 

aktar preëiŜ jew fejn ikun hemm titjib 

sinifikanti fil-kwalità tad-dejta li Stat 

Membru jkollu għad-dispoŜizzjoni tiegħu, 

l-Istat Membru kkonëernat għandu 

jikkomunika mingħajr dewmien lill-

Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti 

proposti li jirriflettu dawk il-bidliet. 

6. Jekk isiru disponibbli metodoloāiji 

mtejba li jippermettu lil Stat Membru 

jikkalkula l-livelli ta' referenza b'mod ferm 

aktar preëiŜ jew fejn ikun hemm titjib 

sinifikanti fil-kwalità tad-dejta li Stat 

Membru jkollu għad-dispoŜizzjoni tiegħu, 

l-Istat Membru kkonëernat għandu jwettaq 

aāāustament tekniku b'segwitu għad-

dispoŜizzjonijiet tad-DeëiŜjoni 2/CMP.7 u 

jikkomunika mingħajr dewmien lill-

Kummissjoni l-livelli ta' referenza riveduti 

li jirriflettu dawk il-bidliet. 

 

 Emenda  46 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 7 

  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 6, l-

Istati Membri għandhom jispeëifikaw l-

ammont ta' emissjonijiet annwali li 

jirriŜultaw minn disturbi naturali li jkunu 

āew inkluŜi fil-livelli ta' referenza riveduti 

proposti minnhom u l-mod li bih ikunu 

stmaw dak l-ammont. 

7. Għall-finijiet tal-paragrafi 4, 5 u 6, l-

Istati Membri għandhom jispeëifikaw l-

ammont ta' emissjonijiet annwali li 

jirriŜultaw minn disturbi naturali li jkunu 

āew inkluŜi fil-livelli ta' referenza riveduti 

minnhom u l-mod li bih ikunu stmaw dak 

l-ammont. 

 

 Emenda  47 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 8 

  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-

preëiŜjoni tal-livelli ta' referenza riveduti 

8. Il-Kummissjoni għandha tuŜa l-livelli ta' 

referenza riveduti kif definit fil-proëess 



 

 

 PE507.345/ 24 

 MT 

proposti. tal-UNFCCC. 

 Għall-finijiet tal-paragrafu 4, u fin-

nuqqas ta’ atti speëifiëi adottati mill-korpi 

tal-UNFCCC jew ta’ Kjoto jew ta’ oqfsa 

suëëessuri oħra li jistabbilixxu l-livelli ta’ 

referenza għall-āestjoni tal-foresti, il-

Kummissjoni għandha tivverifika l-

preëiŜjoni tal-livelli ta’ referenza l-āodda. 

 

 Emenda  48 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 9 

  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 

biex taāāorna l-livelli ta' referenza 

mogħtija fl-Anness II kif ikun meħteā. 

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 

biex taāāorna l-livelli ta' referenza 

mogħtija fl-Anness II fid-dawl tat-tibdil fil-

livelli ta’ referenza approvati mill-korpi 

tal-UNFCCC jew tal-Protokoll ta’ Kjoto.  

 

 Emenda  49 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 10a (ādid) 

  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 10a. Sa mhux aktar tard minn sitt xhur 

qabel is-sottomissjoni tal-poŜizzjoni tal-

Unjoni quddiem l-UNFCCC, il-

Kummissjoni tikkonsulta mal-Istati 

Membri, kif inhu xieraq, sabiex tiŜgura l-

kompletezza tas-sottomissjoni tagħha.  

 

Emenda  50 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jikkontabilizzaw, skont l-Artikolu 3(1), l-

1. Il-prodotti tal-injam maħsud infushom 

m’għandhomx jitqiesu bħala emissjonijiet 
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emissjonijiet mill-prodotti tal-injam 

maħsud li, fl-1 ta' Jannar 2013, ikun fihom 

il-karbonju, anke meta l-prodotti tal-injam 

maħsud ta' dan it-tip ikunu nħasdu qabel 

din id-data. 

ta’ gassijiet serra. L-Istati Membri 

għandhom jikkontabilizzaw, skont l-

Artikolu 3(1), l-emissjonijiet mill-prodotti 

tal-injam maħsud li, fl-1 ta' Jannar 2013, 

ikun fihom il-karbonju, anke meta l-

prodotti tal-injam maħsud ta' dan it-tip 

ikunu nħasdu qabel din id-data u 

għandhom jiddistingwu bejn il-prodotti li 

joriāinaw mid-deforestazzjoni u dawk li 

joriāinaw mill-āestjoni tal-foresti. 

 

Emenda  51 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu juŜaw valuri ta’ 

nofs il-ħajja speëifiëi għal pajjiŜ partikolari 

minflok il-valuri ta’ nofs il-ħajja speëifikati 

fl-Anness III, sakemm dawk il-valuri jiāu 

ddeterminati mill-Istat Membru kkonëernat 

abbaŜi ta' dejta trasparenti u verifikabbli. 

L-Istati Membri jistgħu juŜaw valuri ta’ 

nofs il-ħajja speëifiëi għal pajjiŜ partikolari 

minflok il-valuri ta’ nofs il-ħajja speëifikati 

fl-Anness III, sakemm dawk il-valuri jiāu 

ddeterminati mill-Istat Membru kkonëernat 

abbaŜi ta' dejta trasparenti u verifikabbli u 

li huma mill-anqas iddettaljati daqs dawk 

fl-Anness III.  

 

Emenda  52 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-prodotti importati tal-injam maħsud, 

irrispettivament mill-oriāini tagħhom, 

m'għandhomx jiāu kkunsidrati mill-Istat 

Membru li jkun qed jimportahom. 

 

Emenda  53 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

juŜaw valuri ta’ nofs il-ħajja speëifiëi għal 

pajjiŜ partikolari minflok il-valuri ta’ nofs 

il-ħajja speëifikati fl-Anness III, sakemm 

dawk il-valuri jiāu ddeterminati mill-Istat 

Membru kkonëernat abbaŜi ta' dejta 

trasparenti u verifikabbli dwar l-uŜu ta' 

dawk il-prodotti tal-injam maħsud fil-pajjiŜ 

li qed jimportahom. 

maħsud esportati, l-Istati Membri jistgħu 

juŜaw valuri ta’ nofs il-ħajja speëifiëi għal 

pajjiŜ partikolari minflok il-valuri ta’ nofs 

il-ħajja speëifikati fl-Anness III, sakemm 

dawk il-valuri jiāu ddeterminati mill-Istat 

Membru kkonëernat abbaŜi ta' dejta 

trasparenti u verifikabbli dwar l-uŜu ta' 

dawk il-prodotti tal-injam maħsud fil-pajjiŜ 

li qed jimportahom u li huma mill-anqas 

iddettaljati jew preëiŜi daqs dawk fl-

Anness III. 

 

Emenda  54 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri li jagħŜlu l-uŜu ta' valuri 

ta’ nofs il-ħajja speëifiëi għal pajjiŜ għal 

prodotti esportati tal-injam maħsud 

għandhom javŜaw lill-Kummissjoni sena 

qabel tmiem il-perjodu tal-kontabilità 

għal reviŜjoni u approvazzjoni.  

 

Emenda  55 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri m'għandhomx juŜaw 

valuri ta’ nofs il-ħajja speëifiëi għal pajjiŜ 

għal prodotti tal-injam maħsud imqiegħda 

fis-suq tal-Unjoni li jiddevjaw fil-kontijiet 

tagħhom minn dawk uŜati mill-Istat 

Membru li jimporta skont l-Artikolu 3(1).  
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Emenda  56 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3c (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw 

l-emissjonijiet li jirriŜultaw mill-prodotti 

tal-injam maħsud li jirriŜultaw mid-

deforestazzjoni fuq il-baŜi tal-ossidazzjoni 

istantanja.  

 

Emenda  57 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Meta l-Istati Membri jikkontabilizzaw, 

l-emissjonijiet li jirriŜultaw mill-prodotti 

tal-injam maħsud li jkunu nħasdu għall-

finijiet tal-enerāija, huma għandhom 

jagħmlu dan ukoll abbaŜi tal-metodu ta' 

ossidazzjoni istantanja. 

4. L-Istati Membri jikkontabilizzaw, l-

emissjonijiet li jirriŜultaw mill-prodotti tal-

injam maħsud li jkunu nħasdu jew āew 

importati għall-finijiet tal-enerāija, huma 

għandhom jagħmlu dan ukoll abbaŜi tal-

metodu ta' ossidazzjoni istantanja. 

 

Emenda  58 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom iŜommu 

rendikont tal-prodotti tal-injam maħsud li 

nħasad barra mill-Unjoni u li jintuŜa 

għall-finijiet tal-enerāija fl-Istati Membri, 

bl-għan li jiāi provdut sommarju tal-

emissjonijiet filwaqt li jiāi indikat il-pajjiŜ 

tal-ħsad tal-prodott tal-injam maħsud u 

jekk āiex maħsud b'mod sostenibbli. Għal 

skopijiet ta’ informazzjoni, l-emissjonijiet 

li jiāu evitati permezz tal-uŜu ta’ din il-

bijomassa jistgħu jiāu kkalkulati.  
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Emenda  59 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 

biex tirrevedi l-informazzjoni speëifikata 

fl-Anness III skont il-progress xjentifiku. 

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 12 

biex tirrevedi l-informazzjoni speëifikata 

fl-Anness III skont il-progress xjentifiku u 

fid-dawl tal-bidliet adottati mill-korpi tal-

UNFCCC jew il-Protokoll ta' Kjoto jew 

oqfsa suëëessuri oħra.  

 

Emenda  60 

Proposta għal deëiŜjoni 

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 antropoāeniëi minn sorsi li 

jirriŜultaw 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 antropoāeniëi minn 

sorsi li jirriŜultaw minn disturbi naturali li 

jkunu āew inkluŜi 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 jiāu 

eskluŜi. 

1. Meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-

paragrafu 3 jintlaħqu, l-Istati Membri 

jistgħu jeskludu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 

serra mhux antropoāeniëi minn sorsi li 

jirriŜultaw 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 antropoāeniëi minn 

sorsi li jirriŜultaw minn disturbi naturali li 

jkunu āew inkluŜi 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 jiāu 

eskluŜi. 
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Emenda  61 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ādid) 

 

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 

mad-DeëiŜjoni 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 jaqbŜu fi kwalunkwe sena 

waħda l-livell ta' sfond tal-afforestazzjoni 

u d-deforestazzjoni flimkien mal-marāini. 

 

Emenda  62 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 9 – paragrafu 1b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Għal attivitajiet tal-āestjoni tal-foresti 

msemmija f'punt (d) tal-Artikolu 3(1), l-

Istati Membri jistgħu jeskludu mill-

kontabilità, jew fuq baŜi annwali, jew 

inkella fl-aħħar tat-tieni perjodu ta’ 

impenn, l-emissjonijiet minn disturbi 

naturali li f’sena waħda tkun liema tkun 

jaqbŜu l-livell tal-isfond tal-āestjoni tal-

foresti, flimkien ma’ marāni, fejn ikun 

meħtieā marāni. 

 

Emenda  63 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri jistgħu jeskludu l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra mhux 

antropoāeniëi minn sorsi skont il-paragrafu 

2. L-Istati Membri jistgħu jeskludu l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra mhux 

antropoāeniëi minn sorsi skont il-paragrafu 
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1 mill-kalkoli rilevanti għall-obbligi ta’ 

kontabilizzazzjoni tagħhom skont il-punti 

(a), (b) u (d) tal-Artikolu 3(1) meta dawk l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra mhux 

antropoāeniëi minn disturbi naturali ta’ dan 

it-tip f’sena waħda jaqbŜu 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-DeëiŜjoni 13/CMP.1, minbarra 

l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-

attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1), 

dejjem jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet li 

āejjin: 

1 mill-kalkoli rilevanti għall-obbligi ta’ 

kontabilizzazzjoni tagħhom skont il-punti 

(a), (b) u (d) tal-Artikolu 3(1). 

(a) jekk l-Istat Membru jidentifika Ŝ-Ŝoni 

kollha tal-art eskluŜi mill-kontijiet tal-

Istati Membri skont il-punti (a), (b) u (d) 

tal-Artikolu 3(1), fosthom billi jindikahom 

skont iŜ-Ŝona āeografika tagħhom, u 

skont it-tipi ta' disturbi naturali u s-sena 

meta dawn ikunu seħħew; 

 

(b) jekk l-Istat Membru jagħmel stima tal-

emissjonijiet annwali tal-gassijiet serra 

mhux antropoāeniëi minn sorsi li 

jirriŜultaw minn disturbi naturali u tal-

assorbimenti sussegwenti fiŜ-Ŝoni tal-art 

eskluŜi; 

 

(c) jekk ma jkun seħħ l-ebda tibdil fl-uŜu 

tal-art fiŜ-Ŝoni tal-art eskluŜi u l-Istat 

Membru juŜa metodi u kriterji trasparenti 

u verifikabbli biex jidentifika t-tibdil fl-

uŜu tal-art f’dawn iŜ-Ŝoni tal-art; 

 

(d) jekk l-Istat Membru, fejn ikun 

prattikabbli, iwettaq miŜuri biex 

jimmaniāāja jew jikkontrolla l-impatt tad-

disturbi naturali; 

 

(e) jekk l-Istat Membru, fejn ikun 

possibbli, iwettaq miŜuri biex jirriabilita Ŝ-

Ŝoni tal-art eskluŜi; 

 

(f) jekk l-emissjonijiet li jirriŜultaw mill-

prodotti tal-injam maħsud irkuprat 

permezz tal-qtugħ ta' salvataāā ma kinux 

eskluŜi mill-kontabilità. 

 

 L-Istati Membri għandhom, megħjuna 

mill-Kummissjoni fejn hu xieraq, jagħmlu 
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kwalunkwe korrezzjoni jew rikalkolu 

tekniëi għal-livell ta' referenza tal-

āestjoni tal-foresti speëifikat fl-Anness II 

biex jinkludi, jekk ma jkunx inkluŜ 

b'konformità ma' dan il-paragrafu, il-

livell ta' sfond tal-emissjonijiet assoëjati 

mad-disturbi naturali annwali. 

 

Emenda  64 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 9 – paragrafu 2a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri għandhom 

jikkalkolaw l-emissjonijiet u l-

assorbimenti netti suāāetti għall-

paragrafu 2 u għandhom jipprovdu 

informazzjoni trasparenti: 

 (a) billi jiāi indikat li l-artijiet kollha 

suāāetti għal eskluŜjoni huma identifikati, 

billi jindikahom skont iŜ-Ŝona 

āeoreferenzjata tagħhom, u skont it-tipi 

ta' disturbi naturali u s-sena meta dawn 

ikunu seħħew; 

 (b) billi juri kif inhuma stmati l-

emissjonijiet li jirriŜultaw minn disturbi 

naturali u l-assorbimenti sussegwenti 

f'dawk iŜ-Ŝoni; 

 (c) billi juri li ma jkun seħħ l-ebda tibdil 

fl-uŜu tal-art fl-artijiet li għalihom 

tapplika eskluŜjoni u billi jispjega l-metodi 

u l-kriterji għall-identifikazzjoni ta' 

kwalunkwe tibdil futur fl-uŜu tal-art għal 

dawk iŜ-Ŝoni tal-art matul il-perjodu tal-

kontabilità. 

 (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 jiāu evitati, 

āestiti jew ikkontrollati l-avvenimenti li 

għalihom jintalbu l-eskluŜjonijiet. 

 (e) billi juri l-isforzi li saru biex tiāi 

rijabilitata, fejn hu prattiku, l-art li 
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għaliha jintalbu l-eskluŜjonijiet. 

 (f) billi juri li l-emissjonijiet assoëjati mal-

qtugħ ta' salvataāā ma kinux eskluŜi mill-

kontabilità. 

 L-Istati Membri ma għandhomx jeskludu 

mill-kontabilità l-emissjonijiet mid-

disturbi naturali f'dawk l-artijiet li jkunu 

suāāetti għal bidliet fl-uŜu tal-art wara d-

disturbi. 

 

Emenda  65 

Proposta għal deëiŜjoni 

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 reviŜjonijiet għall-

atti adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew 

tal-Protokoll ta' Kjoto. 

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont 

l-Artikolu 12 biex tirrevedi l-

kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 

fid-dawl tal-progress xjentifiku jew biex 

dawn ikunu jirriflettu reviŜjonijiet għall-

atti adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew 

tal-Protokoll ta' Kjoto. 

 

Emenda  66 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara 

l-bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 

speëifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 

għandhom ifasslu u jittraŜmettu lill-

Kummissjoni abbozzi tal-Pjani ta' Azzjoni 

għas-settur tal-LULUCF maħsubin biex 

jillimitaw jew inaqqsu l-emissjonijiet u 

biex iŜommu jew iŜidu l-assorbimenti li 

jirriŜultaw mill-attivitajiet imsemmija fl-

Artikolu 3(1). L-Istati Membri għandhom 

jiŜguraw li tiāi kkonsultata firxa wiesgħa 

ta' partijiet interessati. 

1. Sa mhux aktar tard minn sena wara l-

bidu ta' kull perjodu tal-kontabilità 

speëifikat fl-Anness I, l-Istati Membri 

għandhom ifasslu u jittraŜmettu lill-

Kummissjoni l-Pjani ta' Azzjoni għas-

settur tal-LULUCF, bħala dokument 

separat jew, fejn tkun disponibbli, bħala 

parti li tista’ tiāi identifikata b’mod ëar 

mill-Istrateāiji nazzjonali tagħhom għall-

IŜvilupp b’Emissjonijiet Baxxi ta' 

Karbonju, maħsubin biex jillimitaw jew 

inaqqsu l-emissjonijiet u biex iŜommu jew 

iŜidu l-assorbimenti li jirriŜultaw mill-

attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1). L-
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Istati Membri għandhom jiŜguraw li tiāi 

kkonsultata firxa wiesgħa ta' partijiet 

interessati. 

L-abbozzi tal-Pjani ta' Azzjoni għas-settur 

tal-LULUCF għandhom ikopru l-perjodu 

kollu tal-kontabilità rilevanti speëifikat fl-

Anness I. 

Il-Pjani ta' Azzjoni għas-settur tal-

LULUCF għandhom ikopru l-perjodu kollu 

tal-kontabilità rilevanti speëifikat fl-

Anness I. 

 

Emenda  67 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jinkludu, fl-

abbozzi tagħhom tal-Pjani ta' Azzjoni 

għas-settur tal-LULUCF, l-informazzjoni li 

āejja b'rabta ma' kull waħda mill-attivitajiet 

imsemmija fl-Artikolu 3(1): 

2. Il-Pjani ta' Azzjoni għas-settur tal-

LULUCF jinkludu l-informazzjoni li āejja 

b'rabta ma' kull waħda mill-attivitajiet 

imsemmija fl-Artikolu 3(1): 

(a) deskrizzjoni tax-xejriet tal-emissjonijiet 

u tal-assorbimenti fil-passat; 

(a) deskrizzjoni tax-xejriet passati u 

reëenti tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti, 

inkluŜi x-xejriet storiëi sat-tali punt li 

dawk jistgħu jinbnew mill-ādid b'mod 

raāonevoli; 

(b) tbassir dwar l-emissjonijiet u l-

assorbimenti għall-perjodu tal-kontabilità 

rispettiv; 

(b) tbassir dwar l-emissjonijiet u l-

assorbimenti konsistenti max-xejriet fil-

popolazzjoni, l-iŜvilupp tal-infrastruttura, 

l-uŜu tal-enerāija, l-intensità tal-

agrikoltura u l-forestrija, għall-perjodu 

tal-kontabilità rispettiv; 

(c) analiŜi tal-potenzjal li jiāu llimitati jew 

li jitnaqqsu l-emissjonijiet u tal-potenzjal li 

jinŜammu jew jiŜdiedu l-assorbimenti; 

(c) analiŜi tal-potenzjal li jiāu llimitati jew 

li jitnaqqsu l-emissjonijiet u tal-potenzjal li 

jiŜdiedu l-assorbimenti, inkluŜ permezz 

tas-sostituzzjoni ta' materjal li jiāāenera 

gassijiet serra b'mod intensiv u ta' ħaŜniet 

li jikkonsmaw l-enerāija, filwaqt li tiŜdied 

il-kapaëità globali tar-reëipjent; 

(d) lista ta' miŜuri, inkluŜi, kif ikun xieraq, 

dawk speëifikati fl-Anness IV, li 

għandhom jiāu adottati biex jintlaħaq il-

potenzjal għall-mitigazzjoni, fejn dan ikun 

āie identifikat skont l-analiŜi msemmija fil-

punt (c); 

(d) lista tal-aktar miŜuri xierqa li 

jissodisfaw ië-ëirkustanzi nazzjonali, li 

trid tiāi adottata sabiex jintlaħaq il-

potenzjal għall-mitigazzjoni, fejn dan ikun 

āie identifikat skont l-analiŜi msemmija fil-

punt (c), inkluŜi, imma mhux limitat 

għalihom, dawk speëifikati b'mod 

indikattiv fl-Anness IV. L-Istati Membri 

jistgħu isaqsu lill-Kummissjoni biex 
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tipprovdi gwida teknika u operattiva dwar 

il-kwistjonijiet koperti minn dan il-punt; 

(e) il-politiki previsti biex jiāu 

implimentati l-miŜuri msemmija fil-

punt (d), inkluŜa deskrizzjoni tal-effett li 

dawk il-miŜuri mistennija jkollhom fuq l-

emissjonijiet u l-assorbimenti; 

(e) il-politiki previsti biex jiāu 

implimentati l-miŜuri msemmija fil-

punt (d), inkluŜa deskrizzjoni tal-effett li 

dawk il-miŜuri mistennija jkollhom fuq l-

emissjonijiet u l-assorbimenti; 

(f) skedi taŜ-Ŝmien għall-adozzjoni u l-

implimentazzjoni tal-miŜuri msemmija fil-

punt (d). 

(f) skedi taŜ-Ŝmien għall-adozzjoni u l-

implimentazzjoni tal-miŜuri msemmija fil-

punt (d). 

 

Emenda  68 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 2a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 

gwida operattiva u għajnuna teknika lill-

Istati Membri u tadotta linji gwida 

strutturali għall-Pjani ta' Azzjoni tal-

LULUCF biex jiāi Ŝgurat skambju ta' 

informazzjoni komparabbli u komplut.  

 L-Istati Membri jikkonformaw ma' dawn 

il-linji gwida u l-Kummissjoni ssaqsi lil 

Stat Membru jimmodifika jew 

jissuplementa dawn il-Pjani biex jiāi 

Ŝgurat li jikkonformaw mal-linji gwida. 

Dan il-paragrafu japplika mingħajr 

preāudizzju għall-kompetenza nazzjonali 

tal-Istati Membri dwar il-politika tal-

forestrija. 

 Jekk l-Istati Membri jkollhom programmi 

jew pjani ta’ azzjoni nazzjonali li 

jikkonëernaw is-settur tal-agrikoltura u l-

forestrija u dawn il-programmi 

jissodisfaw ir-rekwiŜiti tal-paragrafu 2 u 

dawk tal-linji gwida strutturali, l-Istati 

Membri jistgħu juŜaw dawn il-programmi 

u l-pjani ta’ azzjoni bħala programmi ta’ 

sostituzzjoni għall-Pjani ta’ Azzjoni għas-

settur tal-LULUCF.  

 Il-Kummissjoni tikkonsulta mal-Istati 

Membri dwar il-Pjani ta' Azzjoni tagħhom 

għas-settur tal-LULUCF u fi Ŝmien tliet 

xhur tippubblika s-sejbiet ta' dawk il-
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konsultazzjonijiet f'rapport ta' sintesi bil-

għan li jiāi ffaëilitat l-iskambju ta' 

għarfien u l-aħjar prattiki fost l-Istati 

Membri. 

 Il-Kummissjoni tista' toħroā 

b'rakkomandazzjonijiet prattikabbli, kif 

inhu xieraq, bil-għan li jiŜdiedu l-isforzi 

tal-UE biex jillimitaw jew inaqqsu l-

emissjonijiet u biex iŜommu jew iŜidu l-

assorbimenti. 

 L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 

xieraq il-konsultazzjonijiet mal-

Kummissjoni u għandhom jippubblikaw 

f'forma elettronika u jqiegħdu għad-

dispoŜizzjoni tal-pubbliku l-Pjani ta' 

Azzjoni tagħhom għas-settur tal-LULUCF 

fi Ŝmien tliet xhur minn meta jirëievu r-

rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  69 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-

abbozz tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Stat 

Membru partikolari għas-settur tal-

LULUCF fi Ŝmien tliet xhur minn meta 

tirëievi l-informazzjoni rilevanti kollha 

mingħand dak l-Istat Membru. Il-

Kummissjoni għandha tippubblika r-

riŜultati 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 iŜommu jew iŜidu l-

assorbimenti. 

imħassar 

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 

xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni u 

għandhom jippubblikaw f'forma 

elettronika u jqiegħdu għad-dispoŜizzjoni 

tal-pubbliku l-Pjani ta' Azzjoni tagħhom 

għas-settur tal-LULUCF fi Ŝmien tliet 

xhur minn meta jirëievu l-evalwazzjoni 

tal-Kummissjoni. 
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Emenda  70 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tippubblika 

rapport ta’ sintesi dwar il-progress li jkun 

sar fl-implimentazzjoni tal-Pjani ta’ 

Azzjoni tal-Istati Membri.  

 

Emenda  71 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 4a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Għandu jiāi ffurmat grupp ta’ ħidma 

ad hoc magħmul minn esperti nazzjonali, 

sabiex, flimkien mal-Kummissjoni, 

jivvaluta l-implimentazzjoni tal-pjani ta’ 

azzjoni nazzjonali. 

 L-implimentazzjoni tiāi vvalutata fi Ŝmien 

sitt xhur mir-riëeviment tar-rapporti 

msemmija fil-paragrafu 4, u l-

Kummissjoni tista' toħroā, bi ftehim 

komuni mal-grupp ta’ ħidma ad hoc 

magħmul minn esperti nazzjonali, 

b'rakkomandazzjonijiet prattikabbli, kif 

ikun xieraq, bil-għan li jiŜdiedu l-isforzi 

tal-Istati Membri biex jillimitaw jew 

inaqqsu l-emissjonijiet u biex iŜommu jew 

iŜidu l-assorbimenti. L-Istati Membri 

għandhom iqisu b'mod xieraq is-sejbiet 

tal-Kummissjoni u tal-grupp ta' esperti 

nazzjonali. 

 



 

 

 PE507.345/ 37 

 MT 

Emenda  72 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 4b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. Għandhom jiāu pprovduti 

opportunitajiet bikrija u effikaëi għall-

pubbliku biex jipparteëipa matul il-

preparazzjoni, il-modifika u r-reviŜjoni 

tal-Pjani 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-Pjani ta' Azzjoni u 

r-rapporti ta' sintesi għas-settur tal-

LULUCF bi qbil mal-obbligi rispettivi 

tagħhom skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1367/2006 u d-Direttiva 2003/4/KE. 

 

Emenda  73 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-

implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-

Pjani ta' Azzjoni tagħhom għas-settur tal-

LULUCF fi Ŝmien sitt xhur minn meta 

tirëievi r-rapporti msemmija fl-

paragrafu 4. 

imħassar 

Il-Kummissjoni għandha tippubblika 

dawk ir-rapporti u r-riŜultati 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 iŜommu jew iŜidu l-assorbimenti. 

L-Istati Membri għandhom iqisu b'mod 

xieraq is-sejbiet tal-Kummissjoni. 

 

 

Emenda  74 
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Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tanalizza r-regoli 

tal-kontabilità mogħtija f'din id-DeëiŜjoni 

sa mhux aktar tard minn sena wara t-tmiem 

tal-ewwel perjodu tal-kontabilità speëifikat 

fl-Anness I. 

Il-Kummissjoni għandha tanalizza r-regoli 

tal-kontabilità mogħtija f'din id-DeëiŜjoni 

sa mhux aktar tard minn sena wara t-tmiem 

tal-ewwel perjodu tal-kontabilità speëifikat 

fl-Anness I fid-dawl tan-negozjati 

internazzjonali u l-UNFCCC. 

 


