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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) jiddaħħal il-kapitolu li ġej:

"KAPITOLU IIA
MIŻURI TA' TNAQQIS FL-
EMISSJONIJIET
Artikolu 12a
L-allokazzjoni u l-ħruġ tal-kwoti futuri 
lill-operaturi marittimi

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw għall-ħruġ u l-
allokazzjoni ta' kwoti fir-rigward tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
bastimenti li jaslu fi, ġewwa, jew jitilqu 
minn portijiet taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat 
Membru kopert minn dan ir-Regolament 
tal-Kunsill. Fejn ikun hemm bidla tal-
kumpanija skont l-Artikolu 11(2) ta' dan 
ir-Regolament, il-kumpanija l-ġdida 
għandha tkun meħtieġa biss takkwista 
kwoti fir-rigward tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra relatati mal-perjodu li 
matulu l-attivitajiet tal-bastiment ikunu 
twettqu taħt ir-responsabbiltà tagħha.
 Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-
Kummissjoni għandha taġġorna l-
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valutazzjoni tal-impatt imwettqa fl-2013 u 
takkumpanja l-proposta tal-Kummissjoni 
għar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u 
tipproponi reviżjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE biex tinkludi l-ħruġ 
u l-allokazzjoni ta' kwoti fir-rigward tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra li jseħħu 
mill-1 ta' Jannar 2023 minn bastimenti li 
jaslu fi, ġewwa, jew jitilqu minn portijiet 
taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru 
kopert minn dan ir-Regolament. Il-
proposta għandha tkun ibbażata fuq l-
aħjar data disponibbli u fuq valutazzjoni 
tal-impatt ta' għażliet differenti, inkluż l-
impatt fuq l-emissjonijiet kif ukoll fuq l-
impatt ekonomiku. Sabiex tiġi żgurata l-
aħjar integrità ambjentali possibbli u tiġi 
ssalvagwardjata l-kompetittività tas-sidien 
u l-operaturi Ewropej tal-bastimenti, il-
proposta għandha tkun newtrali f'termini 
ta' bandiera.
2. Mill-inqas 50 % tad-dħul iġġenerat 
mill-irkantar tal-kwoti msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu 
jintuża mill-fond stabbilit skont l-
Artikolu 12b.
3. Id-dħul iġġenerat mill-irkantar ta' 
kwoti li ma jintużax permezz tal-Fond 
definit fl-Artikolu 12b għandu jintuża 
b'mod li jkun konsistenti mal-għanijiet 
tad-Direttiva 2003/87/KE, b'mod 
partikolari biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-
klima fl-Unjoni u f'pajjiżi terzi, biex jiġu 
protetti u jerġgħu jinkisbu mill-ġdid l-
ekosistemi tal-baħar milquta mit-tisħin 
globali, u biex tiġi appoġġjata tranżizzjoni 
ġusta fl-Istati Membri, jiġu appoġġjati r-
riallokazzjoni, it-taħriġ mill-ġdid u t-titjib 
tal-ħiliet tal-ħaddiema, l-edukazzjoni, l-
inizjattivi ta' tfittxija ta' impjieg u n-
negozji ġodda, fi djalogu mas-sħab 
soċjali. L-informazzjoni kollha dwar l-użu 
ta' dak id-dħul għandha ssir pubblika.
4. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
l-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu u x-
xejriet possibbli fir-rigward tal-kumpaniji 
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li jfittxu li jevitaw li jkunu marbuta bir-
rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE. Jekk 
ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miżuri għall-prevenzjoni ta' 
dan.
Artikolu 12b
Fond tal-Oċeani
1. Bħala parti mill-proposta biex tiġi 
riveduta d-Direttiva 2003/87/KE, it-
twaqqif tal-Fond tal-Oċeani (il-"Fond") 
għandu jiġi propost għall-perjodu mill-
2023 sal-2030 biex tittejjeb l-effiċjenza 
enerġetika tal-bastimenti u jiġi appoġġjat 
l-investiment f'teknoloġiji u infrastruttura 
innovattivi għad-dekarbonizzazzjoni tas-
settur tat-trasport marittimu, inkluż fit-
trasport marittimu fuq distanzi qosra u fil-
portijiet, u l-użu ta' fjuwils alternattivi 
sostenibbli, bħall-idroġenu u l-
ammonijaka, li huma prodotti minn sorsi 
rinnovabbli, u ta' teknoloġiji bi 
propulsjoni b'emissjonijiet żero, inklużi t-
teknoloġiji mir-riħ. 20 % tad-dħul taħt il-
Fond għandu jintuża biex jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni, il-kisba mill-ġdid u l-
ġestjoni aħjar tal-ekosistemi tal-baħar 
milquta mit-tisħin globali, bħal żoni 
protetti tal-baħar; u biex tiġi promossa 
ekonomija blu trasversali u sostenibbli 
bħall-enerġija tal-baħar rinnovabbli. L-
investimenti kollha appoġġjati mill-Fond 
għandhom jiġu ppubblikati u għandhom 
ikunu konsistenti mal-għanijiet tad-
Direttiva 2003/87/KE. 
2. B'deroga, jista' jkun previst il-ħlas ta' 
kontribuzzjoni annwali ta' sħubija lill-
Fond min-naħa tal-kumpaniji tat-trasport 
marittimu f'konformità mal-emissjonijiet 
totali tagħhom għas-sena kalendarja 
preċedenti skont dan ir-Regolament biex 
jiġi limitat il-piż amministrattiv għall-
kumpaniji, inklużi l-kumpaniji żgħar u ta' 
daqs medju u l-kumpaniji li mhumiex 
attivi frekwentement fil-qafas tal-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE. 
Il-Fond għandu jċedi l-kwoti 
kollettivament f'isem il-kumpaniji tat-
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trasport marittimu li jkunu membri tal-
Fond. Il-kontribuzzjoni tas-sħubija għal 
kull tunnellata ta' emissjonijiet għandha 
tiġi stabbilita mill-Fond sat-28 ta' Frar ta' 
kull sena, iżda għandha tkun mill-inqas 
ekwivalenti għall-ogħla prezz saldu 
primarju jew sekondarju reġistrat tas-suq 
għall-kwoti fis-sena preċedenti.
3. Il-Fond għandu jakkwista kwoti 
ekwivalenti għall-kwantità totali kollettiva 
ta' kontribuzzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu matul is-
sena kalendarja preċedenti u għandu 
jċedihom lir-reġistru stabbilit skont l-
Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/87/KE sat-
30 ta' April ta' kull sena biex 
sussegwentement jiġu kkanċellati. L-
informazzjoni kollha dwar dawn il-
kontribuzzjonijiet għandha ssir pubblika.
4. Il-Fond għandu jkun ġestit ċentralment 
permezz ta' korp tal-Unjoni li l-istruttura 
ta' governanza tiegħu tkun simili għall-
governanza tal-fond previst fl-
Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE. 
Il-proċess ta' governanza u l-proċess ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet tiegħu għandhom 
ikunu trasparenti u inklużivi, b'mod 
partikolari fl-istabbiliment ta' oqsma ta' 
prijorità, kriterji u proċeduri ta' 
allokazzjoni ta' għotjiet. Il-partijiet 
ikkonċernati rilevanti għandu jkollhom 
rwol konsultattiv xieraq. L-informazzjoni 
kollha dwar l-investimenti u kull 
informazzjoni oħra rilevanti dwar il-
funzjonament tal-Fond għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku.
5. Il-Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha 
ma' pajjiżi terzi fir-rigward ta' kif jistgħu 
jagħmlu użu mill-Fond ukoll.
6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 23 tad-Direttiva 2003/87/KE biex 
tissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE 
b'rabta mal-implimentazzjoni ta' dan l-
Artikolu.
Artikolu 12c
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Rappurtar u rieżami mill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-klima fi ħdan l-
Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali
1. Fi żmien 12-il xahar mill-adozzjoni 
mill-OMI ta' miżuri globali bbażati fuq is-
suq biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra minn bastimenti marittimi, 
u qabel ma dawk il-miżuri jsiru 
operazzjonali, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li fih għandha 
teżamina l-ambizzjoni u l-integrità 
ambjentali ġenerali ta' dawk il-miżuri, 
inkluż l-ambizzjoni ġenerali tagħhom 
b'rabta mal-miri skont il-Ftehim ta' 
Pariġi, u mal-mira tal-Unjoni għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
fl-ekonomija kollha għall-2030 u mal-
objettiv ta' newtralità klimatika kif definit 
fir-Regolament (UE).../... [il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima]. Dak ir-rapport għandu 
jqis b'mod partikolari l-livell ta' 
parteċipazzjoni f'dawk il-miżuri globali, l-
infurzabbiltà tagħhom, it-trasparenza, il-
penali għan-nuqqas ta' konformità, il-
proċessi għall-input pubbliku, l-użu ta' 
krediti ta' kumpens, il-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet, ir-
reġistri, l-obbligu ta' rendikont kif ukoll 
ir-regoli dwar l-użu tal-bijofjuwils.
2. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha 
takkumpanja r-rapport imsemmi fil-
paragrafu 1 bi proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
temenda d-Direttiva 2003/87/KE b'mod li 
jkun konsistenti mal-għan li tiġi 
ppreservata l-integrità ambjentali u l-
effikaċja tal-azzjoni klimatika tal-Unjoni, 
b'mod partikolari l-mira tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mal-
ekonomija kollha tal-Unjoni għall-2030 u 
l-objettiv tan-newtralità klimatika kif 
definit fir-Regolament (UE).../... [il-Liġi 
Ewropea dwar il-Klima].
__________________
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1a Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu 
għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-
rapportar ta' informazzjoni oħra relatata 
mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u 
tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013, 
p. 13). 

Or. en


