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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Għal tranżizzjoni b'suċċess ta' ekonomija b'livell baxx ta' CO2, hemm bżonn ta' qafas tal-

politika dwar il-klima stabbli. Sabiex jiġi attivat mekkaniżmu ta' dekarbonizzazzjoni u dan 

jiġi implimentat b'mod sostenibbli, is-setturi kollha jridu jagħtu kontribut korrispondenti. L-

inklużjoni tas-settur tal-LULUCF fil-politika ta' protezzjoni tal-klima tal-Unjoni Ewropea 

mill-2021’il quddiem hija għalhekk element importanti għal politika dwar il-klima li tħares 

’il quddiem.  

L-agrikoltura u l-forestrija jaqdu rwol ekoloġiku, ekonomiku u soċjali għas-soċjetà. Dan ir-

rwol multifunzjonali tal-agrikoltura u l-ġestjoni forestali sostenibbli fil-politika Ewropea tal-

klima għandu jiġi rikonoxxut. Inċentivi biex jitnaqqsu l-gassijiet b'effett serra jridu għalhekk 

ikunu konformi mal-garanzija tal-provvista u impenn ċar li l-Ewropa tinżamm bħala bażi ta' 

produzzjoni tal-ikel u tal-bijomassa sostenibbli. L-agrikoltura u l-użu sostenibbli tal-

bijomassa m'humiex f'kontradizzjoni mal-ambizzjonijiet tal-klima, iżda għandhom jitqiesu 

bħala parti mis-soluzzjoni.  

Sabiex tinħoloq pożizzjoni ta' tluq ġusta fi kwalunkwe każ għandhom jitqiesu l-

prestazzjonijiet inizjali. L-agrikoltura Ewropea mill-1990 ’l hawn naqqset l-emissjonijiet 

tagħha b'24 %.  

Fl-istess ħin, distinzjoni ċara bejn il-gassijiet b'effett serra fossili u bijoġeniċi hija ta' 

importanza ċentrali. L-agrikoltura u l-forestrija ma għandhomx jispiċċaw bjar tas-CO2 għal 

sorsi oħra ta' emissjonijiet. L-effett ta' sostituzzjoni tal-bijoenerġija, il-bijoekonomija u l-użu 

ta' prodotti tal-injam għandu jiġi rikonoxxut. Biex jintlaħqu l-għanijiet tal-klima, l-istimolu 

tal-"ekonomija ħadra" hija komponent importanti ħafna.  

Għalhekk, fil-proposta tal-Kummissjoni għandhom jiġu enfasizzati l-bidliet segwenti: 

1) Il-pijunieri tal-agrikoltura sostenibbli m'għandhomx jiġu penalizzati.  

L-Istati Membri li f'dawn l-aħħar snin diġà stabbilixxew miżuri dwar l-ambjent u l-klima 

għandu jkollhom il-possibbiltà li meta tiġi kkalkulata s-sena bażi għall-agrikoltura dawn 

jittieħdu inkunsiderazzjoni. 

2)  Jeżistu differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri dwar iż-żoni forestali u l-ġestjoni 

sostenibbli tal-foresti.  

Għalhekk huwa neċessarju mhux biss li wieħed jiffoka fuq l-effetti tal-protezzjoni tal-klima 

permezz ta' miżuri ta' afforestazzjoni, iżda speċjalment li wieħed jirrikonoxxi l-potenzjal 

għall-protezzjoni tal-klima permezz tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-użu tal-bijomassa;  

3) Meta jiġu stabbiliti l-livelli ta' referenza għall-foresti, għandha tiġi żviluppata sistema li 

tirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà.  

Il-kriterji li għandhom jiġu kkunsidrati mill-Istati Membri fid-determinazzjoni tal-livell ta' 

referenza għall-foresti għandhom jirrispettaw l-użu sostenibbli tal-bijomassa, l-

implimentazzjoni ta' strateġija bijoekonomika tal-UE u l-garanzija tal-provvista tal-enerġija. 
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Kif mitlub fir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar l-Istrateġija Forestali Ewropea Gdida1, il-

Kumitat Permanenti tal-Forestrija għandu jissaħħaħ u jiġi kkonsultat mill-Kummissjoni dwar 

assistenza teknika. 

4) L-atti delegati għandhom jintużaw esklużivament biex jemendaw l-elementi mhux 

essenzjali tal-att bażiku.   

                                                 
1 Rapport dwar "Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti" 

(2014/2223(INI)), 7 ta' April 2015  
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Fl-10 ta' Ġunju 2016 il-

Kummissjoni ppreżentat proposta għall-

UE biex tirratifika l-Ftehim ta' Pariġi. Din 

il-proposta leġiżlattiva tifforma parti mill-

implimentazzjoni tal-impenn tal-Unjoni 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-ekonomija 

kollha kif ikkonfermat fl-impenn għal 

kontribut maħsub determinat fil-livell 

nazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri 

tagħha ppreżentat lis-Segretarjat tal-

Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar it-Tibdil fil-Klima ("UNFCCC") fis-6 

ta' Marzu 2015.10 

(3) Il-Kunsill irratifika l-Ftehim ta' 

Pariġi fil-5 ta' Ottubru 2016, wara l-

approvazzjoni mogħtija mill-Parliament 

Ewropew fl-4 ta' Ottubru 2016. Il-Ftehim 

ta' Pariġi daħal fis-seħħ fl-

4 ta' Novembru 2016 u għandu l-għan li ż-

żieda fit-temperatura globali tinżamm sew 

taħt iż-2°C ogħla mill-livelli 

preindustrijali u li jitkomplew l-isforzi 

biex iż-żieda fit-temperatura tiġi limitata 

għal 1.5°C ogħla mil-livelli 

preindustrijali, u b'tali mod li ma jheddidx 

il-produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà 

alimentari. Il-Ftehim jenfasizza wkoll ir-

rwol tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti 

biex tintlaħaq il-mira li jiġu bbilanċjati l-

emissjonijiet u l-assorbimenti. Din il-

proposta leġiżlattiva tifforma parti mill-

implimentazzjoni tal-impenn tal-Unjoni 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-ekonomija 

kollha kif ikkonfermat fl-impenn għal 

kontribut maħsub determinat fil-livell 

nazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri 

tagħha ppreżentat lis-Segretarjat tal-

Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar it-Tibdil fil-Klima ("UNFCCC") fis-6 

ta' Marzu 2015.10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Ġustifikazzjoni 

Huwa essenzjali li jsir aġġornament tat-test wara r-ratifika tal-Ftehim ta' Pariġi. Il-
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Premessa 3 wkoll jeħtieġ li tiġi kkomplementata b'referenza għall-Artikolu 2.1b tal-Ftehim ta' 

Pariġi dwar il-produzzjoni tal-ikel u għall-Artikolu 5 dwar ir-rwol tal-ġestjoni sostenibbli tal-

foresti biex tintlaħaq il-mira tal-ibbilanċjar tal-emissjonijiet u l-assorbimenti. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-Ftehim ta' Pariġi, fost l-oħrajn, 

jistabbilixxi mira fit-tul f'konformità mal-

għan li ż-żieda fit-temperatura globali 

tinżamm sew taħt iż-2 °C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi 

biex tinżamm sal-1,5 °C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali. Sabiex tintlaħaq din il-

mira, il-Partijiet għandhom iħejju, 

jikkomunikaw u jżommu kontributi 

suċċessivi determinati fil-livell nazzjonali. 

Il-Ftehim ta' Pariġi jissostitwixxi l-approċċ 

meħud skont il-Protokoll ta' Kjoto tal-1997 

li mhux se jitkompla wara l-2020. Il-

Ftehim ta' Pariġi jitlob ukoll bilanċ bejn l-

emissjonijiet antropoġeniċi mis-sorsi u l-

assorbimenti minn bjar ta' gassijiet serra 

fit-tieni nofs ta' dan is-seklu, u jistieden 

lill-Partijiet biex jieħdu azzjoni sabiex 

jikkonservaw u jtejbu, kif xieraq, bjar u 

riżervi ta' gassijiet serra, inklużi foresti. 

(4) Il-Ftehim ta' Pariġi, fost l-oħrajn, 

jistabbilixxi mira fit-tul f'konformità mal-

għan li ż-żieda fit-temperatura globali 

tinżamm sew taħt iż-2 °C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi 

biex tinżamm sal-1,5 °C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali. Huwa jimmira wkoll li jżid 

il-kapaċità ta' adattament għall-impatti 

negattivi tat-tibdil fil-klima u li jrawwem 

ir-reżiljenza għall-klima u l-iżvilupp 

b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet serra, 

b'mod li ma jipperikolax il-produzzjoni 

tal-ikel. Sabiex jintlaħaq l-iskop tal-

Ftehim ta' Pariġi, jenħtieġ li l-Partijiet 

iħejju, jikkomunikaw u jżommu kontributi 

suċċessivi determinati fil-livell nazzjonali. 

Il-Ftehim ta' Pariġi jissostitwixxi l-approċċ 

meħud skont il-Protokoll ta' Kjoto tal-1997 

li mhux se jitkompla wara l-2020. Il-

Ftehim ta' Pariġi jitlob ukoll bilanċ bejn l-

emissjonijiet antropoġeniċi mis-sorsi u l-

assorbimenti minn bjar ta' gassijiet serra 

fit-tieni nofs ta' dan is-seklu, u jistieden 

lill-Partijiet biex jieħdu azzjoni sabiex 

jikkonservaw u jtejbu, kif xieraq, bjar u 

riżervi ta' gassijiet serra, inklużi foresti. Il-

Partijiet jirrikonoxxu li azzjoni ta' 

mitigazzjoni u ta' adattament jenħtieġ li 

ssegwi approċċ għalkollox trasparenti, 

filwaqt li jitqiesu l-ekosistemi, u jenħtieġ li 

tkun ibbażata fuq l-aqwa xjenza 

disponibbli u ggwidata minnha. 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li l-premessa li tirrigwarda l-Ftehim ta' Pariġi tiġi ssupplementata b'referenza għall-

Artikolu 2(1)(b) tiegħu sabiex jiġi enfasizzat li s-settur għandu diversi objettivi u sfidi, kif 
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ukoll għall-Artikolu 7 tiegħu. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Biex jinkisbu l-emissjonijiet 

negattivi rekwiżiti biex il-miri tal-Ftehim 

ta' Pariġi jintlaħqu, l-assorbimenti tal-

gassijiet serra mill-atmosfera permezz tal-

użu tal-art, tat-tibdil fl-użu tal-art u tal-

forestrija (LULUCF) iridu jkunu robusti, 

u jenħtieġ li ma jintużawx biss biex 

jikkumpensaw għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet minn sorsi oħra. Peress li l-

assorbimenti permezz tal-LULUCF huma 

riversibbli, jenħtieġ li ma jintużawx biex 

jikkumpensaw għall-emissjonijiet u 

jenħtieġ li jiġu trattati bħala pilastru 

separat fil-qafas tal-politika għall-klima 

tal-Unjoni. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-Kunsill Ewropew tat-23-24 ta' 

Ottubru 2014 irrikonoxxa wkoll l-għanijiet 

multipli tas-settur tal-agrikoltura u l-użu 

tal-art, bil-potenzjal ta' mitigazzjoni 

inferjuri kif ukoll il-ħtieġa ta' żgurar ta' 

koerenza bejn l-għanijiet tas-sigurtà 

alimentari u tat-tibdil fil-klima tal-Unjoni. 

Il-Kunsill Ewropew stieden lill-

Kummissjoni biex teżamina l-aħjar mod 

biex tħeġġeġ l-intensifikazzjoni sostenibbli 

tal-produzzjoni tal-ikel, filwaqt li 

tottimizza l-kontribut tas-settur għall-

mitigazzjoni u s-sekwestru tal-gassijiet 

serra, fosthom permezz tal-afforestazzjoni, 

u biex tistabbilixxi politika dwar kif jiġi 

(5) Il-Kunsill Ewropew tat-23-24 ta' 

Ottubru 2014 irrikonoxxa wkoll l-għanijiet 

multipli tas-settur tal-agrikoltura u l-użu 

tal-art, bil-potenzjal ta' mitigazzjoni 

inferjuri kif ukoll il-ħtieġa ta' żgurar ta' 

koerenza bejn l-għanijiet tas-sigurtà 

alimentari u tat-tibdil fil-klima tal-Unjoni. 

Barra minn hekk, l-implimentazzjoni ta' 

soluzzjonijiet teknoloġiċi fis-setturi tal-

agrikoltura u tal-forestrija 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-

produzzjoni u għat-tnaqqis tal-impronta 

ambjentali. Il-Kunsill Ewropew stieden 

lill-Kummissjoni biex teżamina l-aħjar 

mod biex tħeġġeġ l-intensifikazzjoni 
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inkluż l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u 

l-forestrija (“LULUCF”) fil-Qafas ta' 

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima għall-2030 

malli l-kundizzjonijiet tekniċi jippermettu 

dan u fi kwalunkwe każ qabel l-2020. 

sostenibbli tal-produzzjoni tal-ikel, filwaqt 

li tottimizza l-kontribut tas-settur għall-

mitigazzjoni u s-sekwestru tal-gassijiet 

serra, fosthom permezz tal-afforestazzjoni, 

u biex tistabbilixxi politika dwar kif jiġi 

inkluż l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u 

l-forestrija (“LULUCF”) fil-Qafas ta' 

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima għall-2030 

malli l-kundizzjonijiet tekniċi jippermettu 

dan u fi kwalunkwe każ qabel l-2020. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Is-settur tal-LULUCF jista' 

jikkontribwixxi b'diversi modi għall-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, b'mod 

partikolari billi jitnaqqsu l-emissjonijiet, u 

jinżammu u jiżdiedu r-riżervi u l-ħażniet 

tal-karbonju. Sabiex il-miżuri li għandhom 

l-għan li b'mod partikolari jżidu s-

sekwestru tal-karbonju jkunu effettivi, 

hemm bżonn tal-istabbiltà u l-adattabbiltà 

fit-tul tar-raggruppamenti tal-karbonju. 

(6) Fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, 

l-isfida hija li jitnaqqsu l-livelli attwali ta' 

CO2 fl-atmosfera u li jitnaqqsu l-

emissjonijiet. Is-settur tal-LULUCF jista' 

jikkontribwixxi b'diversi modi għall-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, b'mod 

partikolari billi jitnaqqsu l-emissjonijiet, u 

jinżammu u jiżdiedu r-riżervi u l-ħażniet 

tal-karbonju, billi l-enerġiji fossili jiġu 

ssostitwiti b'enerġiji rinnovabbli ġejjin 

mill-bijomassa forestali u billi jintuża l-

potenzjal ta' assorbiment tal-bijomaterjali 

ġejjin mill-ġestjoni sostenibbli tal-foresti 

kif ukoll il-potenzjal ta' sostituzzjoni 

tagħhom għall-materjali fossili, filwaqt li 

jitqies iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' dawn il-

materjali, mill-produzzjoni tal-materja 

prima sal-istadji tal-ipproċessar u tal-

manifattura. Il-bijoekonomija u l-

bijoenerġija huma triq indispensabbli lejn 

ekonomija ekoloġika u ħielsa mill-

karburanti fossili. Sabiex il-miżuri li 

għandhom l-għan li b'mod partikolari jżidu 

s-sekwestru tal-karbonju jkunu effettivi, 

hemm bżonn tal-istabbiltà u l-adattabbiltà 

fit-tul tar-raggruppamenti tal-karbonju. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Il-prattiki ta' ġestjoni avvanzati 

jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 

serra fis-settur tal-LULUCF. Il-

promozzjoni tal-iżvilupp ta' prattiki 

innovattivi u l-inkoraġġiment tas-sidien 

tal-artijiet biex dawn jużaw prattiki ta' 

ġestjoni avvanzati, bħalma huma l-

agrikoltura ta' preċiżjoni, il-forestrija ta' 

preċiżjoni u l-biedja intelliġenti, huma 

mezzi potenzjali kif l-Istati Membri jiġu 

megħjuna jilħqu l-miri tagħhom. 

Ġustifikazzjoni 

L-agrikoltura u l-forestrija ta' preċiżjoni jistgħu jnaqqsu l-emissjonijiet billi jottimizzaw l-użu 

ta', pereżempju, il-fjuwils, il-fertilizzanti u l-pestiċidi. Dan il-mod ta' biedja intelliġenti huwa 

ta' benefiċċju għall-bdiewa, għall-ġestjonarji tal-forestrija u għall-ambjent. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-miżuri tal-Politika Agrikola 

Komuni u l-politiki nazzjonali għandhom 

impatt fuq il-profil tal-emissjonijiet tar-

raba', tal-bwar u tal-artijiet mistagħdra. 

Fir-rigward tal-perjodu bażi għall-

kategoriji ta' kontabbiltà tal-art previsti 

f'dan ir-Regolament, il-kalkolu jenħtieġ li 

jieħu kont tal-miżuri agroambjentali 

implimentati mill-Istati Membri matul 

dan il-perjodu. 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rikonoxximent tal-miżuri agroambjentali huwa importanti ħalli dawk li huma pijunieri ma 

jiġux penalizzati. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-emissjonijiet u l-assorbimenti 

mill-foresti jiddependu fuq għadd ta' 

ċirkostanzi naturali, l-istruttura tal-klassi 

tal-età, kif ukoll il-prattiki ta' ġestjoni tal-

passat u tal-preżent. L-użu ta' sena bażi ma 

jagħmilhiex possibbli li dawk il-fatturi u l-

impatti ċikliċi li jirriżultaw jiġu riflessi fuq 

l-emissjonijiet u l-assorbimenti jew il-

varjazzjoni interannwali tagħhom. Ir-regoli 

tal-kontabbiltà rilevanti għandhom minflok 

jipprovdu għall-użu ta' livelli referenzjarji 

biex jiġu esklużi l-effetti ta' karatteristiċi 

naturali u speċifiċi għall-pajjiż. Fl-assenza 

tar-reviżjoni internazzjonali skont l-

UNFCCC u l-Protokoll ta' Kjoto, għandha 

tiġi stabbilita proċedura ta' reviżjoni biex 

tiġi żgurata t-trasparenza u titjieb il-

kwalità tal-kontabbiltà f'din il-kategorija. 

(9) L-emissjonijiet u l-assorbimenti 

mill-art forestali jiddependu minn għadd 

ta' ċirkostanzi naturali, l-istruttura tal-klassi 

tal-età, kif ukoll il-prattiki ta' ġestjoni tal-

passat u tal-preżent li jvarjaw 

sostanzjalment bejn Stat Membru u ieħor. 

L-użu ta' sena bażi ma jagħmilhiex 

possibbli li dawk il-fatturi u l-impatti 

ċikliċi li jirriżultaw jiġu riflessi fuq l-

emissjonijiet u l-assorbimenti jew il-

varjazzjoni interannwali tagħhom. Ir-regoli 

tal-kontabbiltà rilevanti għandhom minflok 

jipprovdu għall-użu ta' livelli referenzjarji 

biex jiġu indirizzati l-effetti ta' 

karatteristiċi naturali u speċifiċi għall-

pajjiż, bħalma hi l-inkapaċità li jiġu ġestiti 

l-foresti fil-Kroazja minħabba l-

okkupazzjoni tat-territorju tagħha, il-

Gwerra tal-Kroazja għall-Indipendenza, u 

ċ-ċirkostanzi ta' matul il-gwerra u ta' 

wara l-gwerra. Jenħtieġ li r-regoli tal-

kontabbiltà rilevanti jiddisponu wkoll 

għall-koerenza u għar-rekwiżiti għall-

ġestjoni sostenibbli tal-foresti ta' Forest 

Europe (Konferenza Ministerjali dwar il-

Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa). Fl-

assenza tar-reviżjoni internazzjonali skont 

l-UNFCCC u l-Protokoll ta' Kjoto, jenħtieġ 

li tiġi stabbilita proċedura trasparenti 

sabiex l-Istati Membri jtejbu l-kapaċità li 

jsir awditjar u l-kwalità tal-kontabbiltà 

f'din il-kategorija. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Meta l-Kummissjoni tagħżel li tiġi 

assistita min tim ta' reviżjoni espert skont 

id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

(C(2016)3301) fir-reviżjoni tal-pjanijiet 

tal-kontabbiltà forestali nazzjonali, din 

għandha tibni fuq il-prattika tajba u l-

esperjenza tar-reviżjonijiet esperti skont l-

UNFCCC, inkluż fir-rigward tal-

parteċipazzjoni ta' esperti nazzjonali u 

rakkomandazzjonijiet, u tagħżel numru 

suffiċjenti ta' esperti mill-Istati Membri. 

(10) Il-proċedura għall-iffissar tal-livell 

ta' referenza għall-foresti mill-Istati 

Membri jenħtieġ li tkun trasparenti u 

allinjata f'konformità mar-rekwiżiti għall-

ġestjoni sostenibbli tal-foresti ta' Forest 

Europe (Konferenza Ministerjali dwar il-

Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa)1a. Il-

Kummissjoni jenħtieġ li tassisti lill-Istati 

Membri billi tibni fuq il-prattika tajba u l-

esperjenza tar-reviżjonijiet esperti skont l-

UNFCCC. F'dan il-kuntest, huwa xieraq 

li l-Kummissjoni tipprovdi assistenza 

teknika dwar il-verifika tal-konformità 

mal-kriterji stabbiliti fl-Anness IV, wara l-

konsultazzjoni tal-Kumitat Forestrarju 

Permanenti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-

Kunsill 89/367/KEE1b. 

 __________________ 

 1a Forest Europe – Konferenza 

Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti 

fl-Ewropa, Kumitat ta' Negozjar 

Intergovernattiv għall-Konklużjoni ta' 

Ftehim Legalment Vinkolanti dwar il-

Foresti fl-Ewropa: 

http://www.foresteurope.org/. 

 1b Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/367/KEE 

tad-29 ta' Mejju 1989 li tistabbilixxi 

Kumitat Forestrarju Permanenti (ĠU 

L 165, 15.6.1989, p. 14). 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-Linji Gwida tal-IPCC miftiehma 

fuq livell internazzjonali jiddikjaraw li l-

emissjonijiet mill-kombustjoni ta' 

bijomassa jistgħu jiġu kontabilizzati bħala 

żero fis-settur tal-enerġija bil-kondizzjoni 

li dawn l-emissjonijiet jittieħed kont 

tagħhom fis-settur tal-LULUCF. Fl-UE, l-

(11) Il-Linji Gwida tal-IPCC miftiehma 

fuq livell internazzjonali jiddikjaraw li l-

emissjonijiet mill-kombustjoni ta' 

bijomassa jistgħu jiġu kontabilizzati bħala 

żero fis-settur tal-enerġija bil-kondizzjoni 

li dawn l-emissjonijiet jittieħed kont 

tagħhom fis-settur tal-LULUCF. Fl-
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emissjonijiet mill-kombustjoni ta' 

bijomassa huma kontabilizzati bħala żero 

skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 

Nru 601/2012 u d-dispożizzjonijiet 

stabbiliti fir-Regolament (UE) 

Nru 525/2013, b'hekk il-konsistenza mal-

Linji Gwida tal-IPCC tiġi żgurata biss jekk 

dawn l-emissjonijiet ikunu koperti b'mod 

preċiż skont dan ir-Regolament. 

Unjoni, l-emissjonijiet mill-kombustjoni ta' 

bijomassa huma kontabilizzati bħala żero 

skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 

Nru 601/2012 u d-dispożizzjonijiet 

stabbiliti fir-Regolament (UE) 

Nru 525/2013, b'hekk il-konsistenza mal-

Linji Gwida tal-IPCC tiġi żgurata biss jekk 

dawn l-emissjonijiet ikunu koperti b'mod 

preċiż skont dan ir-Regolament. Jenħtieġ li 

r-regoli tal-kontabbiltà għall-bijoenerġija 

stabbiliti f'dan ir-Regolament preżenti ma 

jimpedixxux l-użu ta' bijomassa 

sostenibbli fis-settur tal-enerġija permezz 

tal-ġenerazzjoni ta' emissjonijiet fis-settur 

tal-LULUCF. 

Ġustifikazzjoni 

Il-potenzjal ta' Bijoenerġija għas-sostituzzjoni tal-fjuwils fossili jrid jiġi rifless b'mod korrett. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) L-użu sostenibbli miżjud ta' 

prodotti tal-injam maħsud jista' jillimita 

b'mod sostanzjali l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra fl-atmosfera u jsaħħaħ l-

assorbimenti ta' gassijiet serra mill-

atmosfera. Ir-regoli tal-kontabbiltà 

għandhom jiżguraw li l-Istati Membri 

jirriflettu b'mod preċiż fil-kontijiet 

tagħhom il-bidliet fir-raggruppament tal-

prodotti tal-injam maħsud meta dawn 

iseħħu, biex jiġu pprovduti inċentivi għall-

użu msaħħaħ ta' prodotti tal-injam maħsud 

b'ċikli twal tal-ħajja. Il-Kummissjoni 

għandha tipprovdi gwida dwar 

kwistjonijiet metodoloġiċi relatati mal-

kontabbiltà għal prodotti tal-injam 

maħsud. 

(12) L-użu sostenibbli miżjud ta' 

prodotti tal-injam maħsud jista' jillimita 

b'mod sostanzjali l-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra permezz tal-effett ta' 

sostituzzjoni (meta titqies l-intensità 

enerġetika u tas-CO2 ta' setturi oħra, eż. 

il-produzzjoni tas-siment tammonta għal 

madwar 8 % tal-emissjonijiet tas- CO2 

globali), u jsaħħaħ l-assorbimenti ta' 

gassijiet serra mill-atmosfera. Ir-regoli tal-

kontabbiltà għandhom jiżguraw li l-Istati 

Membri jirriflettu b'mod preċiż fil-kontijiet 

tagħhom il-bidliet fir-raggruppament tal-

prodotti tal-injam maħsud meta dawn 

iseħħu, u li jirrikonoxxu, jilqgħu u 

jinċentivizzaw l-użu msaħħaħ ta' prodotti 

tal-injam maħsud b'ċikli twal tal-ħajja, u 

b'hekk inaqqsu l-użu ta' materjali oħra 

mhux bijodegradabbli, bħalma hu l-

plastik. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 

gwida dwar kwistjonijiet metodoloġiċi 
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relatati mal-kontabbiltà għall-prodotti tal-

injam maħsud. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

foresti, l-infestazzjonijiet mill-insetti u 

mill-mard, l-avvenimenti estremi tat-temp 

u d-disturbi ġeoloġiċi li mhumiex fil-

kontroll ta' Stat Membru, u mhumiex 

influwenzati b'mod materjali minnu, 

jistgħu jirriżultaw f'emissjonijiet ta' 

gassijiet serra ta' natura temporanja fis-

settur tal-LULUCF, jew jistgħu jikkawżaw 

inverżjonijiet ta' assorbimenti preċedenti. 

Peress li inverżjoni tista' tkun ukoll ir-

riżultat ta' deċiżjonijiet ta' ġestjoni, bħad-

deċiżjonijiet li jinħasdu jew li jitħawlu 

siġar, dan ir-Regolament għandu jiżgura li 

inverżjonijiet tal-assorbimenti kkawżati 

mill-bniedem jiġu dejjem riflessi b'mod 

preċiż fil-kontijiet tas-settur tal-LULUCF. 

Barra minn hekk, dan ir-Regolament 

għandu jipprovdi lill-Istati Membri bil-

possibbiltà limitata li jeskludu mill-

kontijiet tagħhom tas-settur tal-LULUCF l-

emissjonijiet li jirriżultaw minn disturbi li 

ma jkollhomx kontroll fuqhom. 

Madankollu, il-mod li bih l-Istati Membri 

japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet ma 

għandux iwassal għal 

sottokontabilizzazzjoni eċċessiva. 

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

foresti, l-infestazzjonijiet mill-insetti u 

mill-mard, l-avvenimenti estremi tat-temp 

u d-disturbi ġeoloġiċi li mhumiex fil-

kontroll ta' Stat Membru, u mhumiex 

influwenzati b'mod materjali minnu, 

jistgħu jirriżultaw f'emissjonijiet ta' 

gassijiet serra ta' natura temporanja fis-

settur tal-LULUCF, jew jistgħu jikkawżaw 

inverżjonijiet ta' assorbimenti preċedenti. 

Peress li inverżjoni tista' tkun ukoll ir-

riżultat ta' deċiżjonijiet ta' ġestjoni, bħad-

deċiżjonijiet li jinħasdu jew li jitħawlu 

siġar, dan ir-Regolament għandu jiżgura li 

inverżjonijiet tal-assorbimenti kkawżati 

mill-bniedem jiġu dejjem riflessi b'mod 

preċiż fil-kontijiet tas-settur tal-LULUCF. 

Barra minn hekk, jenħtieġ li dan ir-

Regolament jipprovdi lill-Istati Membri 

bil-possibbiltà li jeskludu mill-kontijiet 

tagħhom tas-settur tal-LULUCF l-

emissjonijiet li jirriżultaw minn disturbi li 

ma jkollhomx kontroll fuqhom. 

Madankollu, jenħtieġ li l-mod li bih l-Istati 

Membri japplikaw dawk id-

dispożizzjonijiet ma jwassalx għal 

sottokontabilizzazzjoni eċċessiva u 

jenħtieġ li ma jiskoraġġixxix lill-Istati 

Membri milli jieħdu miżuri preventivi biex 

inaqqsu r-riskju ta' disturbi naturali. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Skont il-preferenzi nazzjonali, l-

Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 

jagħżlu politiki nazzjonali xierqa għall-

kisba tal-impenji tagħhom fil-LULUCF, 

inkluża l-possibbiltà ta' emissjonijiet 

kumpensaturi minn waħda mill-kategoriji 

tal-art mill-assorbimenti minn kategorija 

tal-art oħra. Għandhom ikunu jistgħu wkoll 

jakkumulaw assorbimenti netti tul il-

perjodu ta' bejn l-2021 u l-2030. In-

negozjar fost l-Istati Membri għandu 

jkompli bħala għażla addizzjonali għall-

għajnuna tal-konformità. Wara l-prattika 

fit-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' 

Kjoto, għandu jkun hemm possibbiltà għal 

Stat Membru biex juża s-superament tal-

objettivi tiegħu skont ir-Regolament [] 

dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra annwali vinkolanti mill-2021 u l-

2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u 

biex jintlaħqu l-impenji skont il-Ftehim ta' 

Pariġi u li jemenda r-Regolament 

Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-

monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet 

ta' gassijiet serra u informazzjoni oħra 

rilevanti għat-tibdil fil-klima sabiex 

jiżgura l-konformità tiegħu mal-impenn 

tiegħu skont dan ir-Regolament. 

(14) Skont il-preferenzi nazzjonali, l-

Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 

jagħżlu politiki nazzjonali xierqa għall-

kisba tal-impenji tagħhom fil-LULUCF, 

inkluża l-possibbiltà ta' emissjonijiet 

kumpensaturi minn waħda mill-kategoriji 

tal-art mill-assorbimenti minn kategorija 

tal-art oħra. Għandhom ikunu jistgħu wkoll 

jakkumulaw assorbimenti netti tul il-

perjodu ta' bejn l-2021 u l-2030. L-

iskambju fost l-Istati Membri għandu 

jkompli bħala għażla addizzjonali biex tiġi 

megħjuna l-konformità. Wara l-prattika 

fit-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' 

Kjoto, jenħtieġ li jkun hemm il-possibbiltà 

li Stat Membru juża s-superament tal-

objettivi tiegħu skont ir-Regolament (UE) 

Nru .../...  dwar it-tnaqqis annwali 

vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-

2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u 

biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-

Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-

Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu 

għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta' 

emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' 

informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-

klima filwaqt li tiġi ggarantita distinzjoni 

ċara bejn l-emissjonijiet u l-assorbimenti 

tal-gassijiet serra ta' oriġini fossila minn 

naħa u dawk ta' oriġini bijoġenika min-

naħa l-oħra. Għalhekk, l-assorbimenti 

annwali netti minn art deforestata, art 

forestali, art forestali ġestita, raba' ġestit 

u bwar ġestiti għandhom jiġu limitati 

għall-agrikoltura. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jużaw sa 

425 miljun tunnellata ta' kwalunkwe 

assorbiment nett li jirriżulta mid-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, 

bil-ħsieb li jissodisfaw l-obbligi tagħhom 

fil-qafas tar-Regolament dwar il-

Kondiviżjoni tal-Isforzi.  
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex jipprovdi għal kontabbiltà 

xierqa tat-tranżazzjonijiet skont dan ir-

Regolament, inkluż l-użu ta' flessibbiltajiet 

u konformità tat-traċċar, is-setgħa li tadotta 

atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-

rigward tal-adattament tekniku ta' 

definizzjonijiet, valuri, listi ta' gassijiet 

serra u raggruppamenti ta' karbonju, l-

aġġornament tal-livelli referenzjarji, il-

kontabbiltà tat-tranżazzjonijiet u r-reviżjoni 

tar-rekwiżiti ta' metodoloġija u 

informazzjoni. Dawn il-miżuri għandhom 

iqisu d-dispożizzjonijiet fir-Regolament 

tal-Kummissjoni Nru 389/2013 li 

jistabbilixxi Reġistru tal-Unjoni. Id-

dispożizzjonijiet meħtieġa għandhom 

ikunu fi strument legali uniku li 

jikkombina d-dispożizzjonijiet ta' 

kontabbiltà skont id-Direttiva 2003/87/KE, 

ir-Regulament (UE) Nru 525/2013, ir-

Regolament [] dwar it-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra annwali 

vinkolanti mill-2021 u l-2030 għal Unjoni 

tal-Enerġija reżiljenti u dan ir-Regolament. 

Hija ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

anke fil-livell ta' esperti jitwettqu 

f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija ta' atti delegati. 

(18) Sabiex tiġi prevista l-kontabbiltà 

xierqa tat-tranżazzjonijiet skont dan ir-

Regolament, inkluż l-użu ta' flessibbiltajiet 

u konformità tat-traċċar, is-setgħa li tadotta 

atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-

rigward tal-adattament tekniku ta' 

definizzjonijiet, valuri, listi ta' gassijiet 

serra u raggruppamenti ta' karbonju, l-

aġġornament tal-kategoriji fir-

raggruppament tal-prodotti tal-injam 

maħsub, il-kontabbiltà tat-tranżazzjonijiet 

u r-reviżjoni tar-rekwiżiti ta' metodoloġija 

u informazzjoni bl-għan li jiġu riflessi l-

bidliet li jinsabu fil-Linji Gwida tal-IPCC, 

kif adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew 

tal-Ftehim ta' Pariġi. Dawn il-miżuri 

għandhom iqisu d-dispożizzjonijiet fir-

Regolament tal-Kummissjoni 

Nru 389/2013 li jistabbilixxi Reġistru tal-

Unjoni. Id-dispożizzjonijiet meħtieġa 

għandhom ikunu fi strument legali uniku li 

jikkombina d-dispożizzjonijiet ta' 

kontabbiltà skont id-Direttiva 2003/87/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

13 ta' Ottubru 20131a, ir-Regulament (UE) 

Nru 525/2013, ir-Regolament 

Nru (UE) .../...         dwar it-tnaqqis 

annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra mill-Istati Membri mill-

2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija 

reżiljenti, u dan ir-Regolament preżenti. 

Hija ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

anke fil-livell ta' esperti jitwettqu 

f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 20161b. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
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delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija ta' atti delegati. 

 ________________ 

 1a Id-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 ġewwa l-Komunità u li 

temenda d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 

25.10.2003, p. 32). 

 1b ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Dan ir-Regolament għandu jiġi 

rivedut mill-2024 u sussegwentement kull 

5 snin sabiex jiġi vvalutat il-funzjonament 

kumplessiv tiegħu. Din ir-reviżjoni tista' 

tiġi informata mir-riżultati tal-inventarju 

globali tal-Ftehim ta' Pariġi. 

(19) Fid-dawl tad-Djalogu ta' 

Faċilitazzjoni tal-2018, il-Kummissjoni 

għandha tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill sat-

28 ta' Frar 2019 dwar l-adegwatezza tal-

livell ta' ambizzjoni ta' dan ir-

Regolament. Dan ir-Regolament għandu 

jiġi rivedut fl-2023 u sussegwentement kull 

3 snin sabiex jiġi vvalutat il-funzjonament 

kumplessiv tiegħu. Din ir-reviżjoni tista' 

tiġi informata mir-riżultati tal-inventarju 

globali tal-Ftehim ta' Pariġi. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dan ir-Regolament japplika għall- 1. Dan ir-Regolament japplika għall-
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emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet 

serra elenkati fit-Taqsima A tal-Anness I, 

kif rapportati skont l-Artikolu 7 tar-

Regolament (UE) Nru 525/2013 li jseħħu fi 

kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' 

kontabbiltà tal-art fit-territorji tal-Istati 

Membri tul il-perjodu ta' bejn l-2021 u l-

2030 

emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet 

serra elenkati fit-Taqsima A tal-Anness I, 

kif rapportati skont l-Artikolu 7 tar-

Regolament (UE) Nru 525/2013 li jseħħu fi 

kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' 

kontabbiltà tal-art, li jidhru hawn taħt, fit-

territorji tal-Istati Membri u kategoriji 

oħra ta' kontabbiltà tul il-perjodu ta' bejn 

l-2021 u l-2030: 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) il-prodotti tal-injam maħsud 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) Livell ta' referenza għall-foresti 

huwa stima tal-emissjonijiet jew l-

assorbimenti netti annwali medji li 

jirriżultaw mill-foresti ġestiti fi ħdan it-

territorju tal-Istat Membru tul il-perjodi 

ta' bejn l-2021 u l-2025 u bejn l-2026 u l-

2030. 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta' livell ta' referenza għall-foresti mogħtija fl-Artikolu 8(1) jenħtieġ li titniżżel 

fl-Artikolu 3 mad-definizzjonijiet l-oħra. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati biex 

timplimenta l-paragrafu 1 skont l-Artikolu 

14 biex tadatta d-definizzjonijiet fil-

paragrafu 1 għal żviluppi xjentifiċi jew 

progress tekniku u biex tiżgura l-

konsistenza bejn dawk id-definizzjonijiet u 

kwalunkwe bidla f'definizzjonijiet rilevanti 

fil-Linji Gwida għall-Inventarji Nazzjonali 

tal-Gassijiet Serra tal-IPCC tal-2006 (il-

"Linji Gwida tal-IPCC"). 

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati biex 

timplimenta l-paragrafu 1 skont l-Artikolu 

14 biex tadatta d-definizzjonijiet fil-

paragrafu 1 biex tiżgura l-konsistenza bejn 

dawk id-definizzjonijiet u kwalunkwe bidla 

f'definizzjonijiet rilevanti fil-Linji Gwida 

għall-Inventarji Nazzjonali tal-Gassijiet 

Serra tal-IPCC tal-2006 (il-"Linji Gwida 

tal-IPCC"), kif adottati mill-korpi tal-

UNFCCC jew il-Ftehim ta' Pariġi. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 u 

bejn l-2026 u l-2030, waqt li jqis il-

flessibbiltajiet previsti fl-Artikolu 11, kull 

Stat Membru għandu jiżgura li l-

emissjonijiet ma jaqbżux l-assorbimenti, 

ikkalkulata bħala s-somma tal-emissjoniijet 

u l-assorbimenti totali fit-territorju 

tagħhom fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art 

imsemmija fl-Artikolu 2 kombinat, kif 

kontabilizzati skont dan ir-Regolament. 

Għall-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 u 

bejn l-2026 u l-2030, waqt li jqis il-

flessibbiltajiet previsti fl-Artikolu 11, kull 

Stat Membru għandu jiżgura li l-

emissjonijiet ma jaqbżux l-assorbimenti, 

ikkalkulata bħala s-somma tal-emissjoniijet 

u l-assorbimenti totali fit-territorju 

tagħhom fil-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art 

u fil-kategoriji l-oħra msemmija fl-

Artikolu 2 kombinat, kif kontabilizzati 

skont dan ir-Regolament. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu jħejji u 

żjomm kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 

mill-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art 

imsemmija fl-Artikolu 2. L-Istat Membru 

għandu jiżgura l-preċiżjoni, il-

1. Kull Stat Membru għandu jħejji u 

żjomm kontijiet li jirriflettu b'mod preċiż l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 

mill-kategoriji ta' kontabbiltà tal-art u l-

kategoriji l-oħra msemmija fl-Artikolu 2 

skont il-gwida ta' rapportar adottat mill-
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kompletezza, il-konsistenza, il-

komparabilità u t-trasparenza tal-kontijiet 

tagħhom u ta' dejta oħra pprovduta skont 

dan ir-Regolament. L-Istati Membri 

għandhom jindikaw l-emissjonijiet b'sinjal 

pożittiv (+) u l-assorbimenti b'sinjal 

negattiv (-). 

korpi tal-UNFCCC jew tal-Ftehim ta' 

Pariġi għall-perjodu bejn l-2021 u l-2030. 

L-Istat Membru għandu jiżgura l-

preċiżjoni, il-kompletezza, il-konsistenza, 

il-komparabilità u t-trasparenza tal-

kontijiet tagħhom u ta' dejta oħra 

pprovduta skont dan ir-Regolament. L-

Istati Membri għandhom jindikaw l-

emissjonijiet b'sinjal pożittiv (+) u l-

assorbimenti b'sinjal negattiv (-). 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jipprevjenu kwalunkwe għadd doppju ta' 

emissjonijiet jew assorbimenti b'mod 

partikolari bil-kontabbiltà għal 

emissjonijiet jew assorbimenti li jirriżultaw 

minn aktar minn kategorija ta' kontabbiltà 

tal-art waħda taħt kategorija waħda biss. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jipprevjenu kwalunkwe għadd doppju ta' 

emissjonijiet jew assorbimenti b'mod 

partikolari bil-kontabbiltà għal 

emissjonijiet jew assorbimenti li jirriżultaw 

minn aktar minn kategorija ta' kontabbiltà 

waħda taħt kategorija waħda biss. 

Ġustifikazzjoni 

Qed jiġi propost li l-Prodotti tal-Injam Maħsud jiġu inklużi bħala inventarju separat u 

kategorija kontabilizzata. Dan ikun konsistenti mal-Linji Gwida tal-IPCC tal-2006 u l-

prattika ta' rapportar tal-UNFCCC. Dan imbagħad iwassal għal tibdil fil-paragrafi 5.1, 5.2 u 

5.4. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri, fil-kontijiet 

tagħhom għal kull kategorija ta' kontabbiltà 

tal-art, għandhom jinkludu kwalunkwe 

bidla fil-ħażna ta' karbonju tar-

raggruppament ta' karbonju elenkati fit-

Taqsima B tal-Anness I. Stati Membri jista' 

jagħżel li ma jinkludix fil-kontijiet 

4. L-Istati Membri, fil-kontijiet 

tagħhom għal kull kategorija ta' 

kontabbiltà, għandhom jinkludu 

kwalunkwe bidla fil-ħażna ta' karbonju tar-

raggruppament ta' karbonju elenkati fit-

Taqsima B tal-Anness I. Stati Membri jista' 

jagħżel li ma jinkludix fil-kontijiet 
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tagħhom bidliet fil-ħażna ta' karbonju tar-

raggruppamenti ta' karbonju fejn ir-

raggruppament ta' karbonju mhux sors, 

ħlief għall-bijomassa tal-wiċċ u l-prodotti 

tal-injam maħsud f'foresti ġestiti. 

tagħhom bidliet fil-ħażna ta' karbonju tar-

raggruppamenti ta' karbonju fejn ir-

raggruppament ta' karbonju mhux sors, 

ħlief għall-bijomassa tal-wiċċ u l-prodotti 

tal-injam maħsud f'foresti ġestiti. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 14 biex temenda l-Anness I 

sabiex jiġu riflessi l-bidliet fil-Linji Gwida 

tal-IPCC. 

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 14 biex temenda l-Anness I 

sabiex jiġu riflessi l-bidliet fil-Linji Gwida 

tal-IPCC, kif adottati mill-korpi tal-

UNFCCC jew tal-Ftehim ta' Pariġi. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 

rendikont tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

li jirriżultaw mir-raba' ġestita kkalkulata 

bħala l-emissjonijiet u l-assorbimenti tul il-

perjodi ta' bejn l-2021 u l-2025 u bejn l-

2026 u l-2030 u jitnaqqas il-valur miksub 

bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-

emissjonijiet u l-assorbimenti medji 

annwali tal-Istati Membri li jirriżultaw mir-

raba' ġestita fil-perjodu bażi tiegħu 2005-

2007. 

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 

rendikont tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

li jirriżultaw mir-raba' ġestita kkalkulata 

bħala l-emissjonijiet u l-assorbimenti tul il-

perjodi ta' bejn l-2021 u l-2025 u bejn l-

2026 u l-2030 u jitnaqqas il-valur miksub 

bil-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-

emissjonijiet u l-assorbimenti medji 

annwali tal-Istati Membri li jirriżultaw mir-

raba' ġestita fil-perjodu bażi tiegħu jew is-

sena bażi tiegħu determinata skont l-

UNFCCC. L-għażla ta' referenza tal-

kontabbiltà għandha tiġi kkomunikata 

lill-Kummissjoni Ewropea sal-

31 ta' Diċembru 2018. L-Istati Membri 

jistgħu jikkumpensaw għall-miżuri 

agroambjentali implimentati matul il-

perjodu bażi. 
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Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 

rendikont tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

li jirriżultaw mill-bwar ġestiti kkalkulata 

bħala l-emissjonijiet u l-assorbimenti tul il-

perjodi ta' bejn l-2021 sal-2025 u bejn l-

2026 u l-2030 u jitnaqqas il-valur miksub 

permezz tal-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-

emissjonijiet u assorbimenti medji annwali 

tal-Istati Membri li jirriżultaw mill-bwar 

ġestiti fil-perjodu bażi tiegħu 2005-2007. 

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 

rendikont tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

li jirriżultaw mill-bwar ġestiti kkalkulati 

bħala l-emissjonijiet u l-assorbimenti tul il-

perjodi ta' bejn l-2021 u l-2025 u bejn l-

2026 u l-2030 u jitnaqqas il-valur miksub 

permezz tal-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-

emissjonijiet u assorbimenti medji annwali 

tal-Istati Membri li jirriżultaw mill-bwar 

ġestiti fil-perjodu bażi tiegħu jew is-sena 

bażi tiegħu determinata skont l-UNFCCC. 

L-għażla ta' referenza tal-kontabbiltà 

għandha tiġi kkomunikata lill-

Kummissjoni Ewropea sal-

31 ta' Diċembru 2018. L-Istati Membri 

jistgħu jikkumpensaw għall-miżuri 

agroambjentali implimentati matul il-

perjodu bażi. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fejn miżuri agroambjentali huma 

inklużi fil-perjodu bażi kif imsemmi fil-

paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri jistgħu 

jinkorporaw miżuri bħalma huma: 

 -  il-miżuri relatati mat-tibdil fil-

klima u l-ħarsien tal-klima; 

 -  il-promozzjoni tad-diversità 

bijoloġika u ġenetika; 

 -  il-promozzjoni tal-fertilità tal-

ħamrija;  u 

 -  il-miżuri ta' protezzjoni tal-ilma. 
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Ġustifikazzjoni 

Dan ir-regolament m'għandux jippenalizza l-Istati Membri li diġà implimentaw għadd ta' 

miżuri agroambjentali f'konformità mal-programmi tal-PAK. Dawk l-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prestazzjoni tajba tagħhom f'dan il-perjodu. Meta 

jiġu kkalkulati l-emissjonijiet u l-assorbimenti tagħhom f'perjodu bażi, għandhom jitqiesu l-

miżuri agroambjentali li jkunu diġà ġew implimentati. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri li għażlu li 

jinkludu l-art mistagħdra ġestita fil-kamp 

ta' applikazzjoni tal-impenn tagħhom skont 

l-Artikolu 2 għandhom jagħtu rendikont l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 

mill-art mistagħdra ġestita, ikkalkulata 

bħala l-emissjonijiet u l-assorbimenti tul il-

perjodi ta' bejn l-2021 u l-2025 u bejn l-

2026 sal-2030 u jitnaqqas il-valur miksub 

permezz tal-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-

emissjonijiet u l-assorbimenti medji 

annwali li jirriżultaw mill-art mistagħdra 

ġestita fil-perjodu bażi tiegħu 2005-2007. 

4. L-Istati Membri li għażlu li 

jinkludu l-art mistagħdra ġestita fil-kamp 

ta' applikazzjoni tal-impenn tagħhom skont 

l-Artikolu 2 għandhom jagħtu rendikont 

tal-emissjonijiet u l-assorbimenti li 

jirriżultaw mill-art mistagħdra ġestita, 

ikkalkulata bħala l-emissjonijiet u l-

assorbimenti tul il-perjodi ta' bejn l-2021 u 

l-2025 u/jew bejn l-2026 u l-2030 u 

jitnaqqas il-valur miksub permezz tal-

multiplikazzjoni b'ħamsa tal-emissjonijiet u 

l-assorbimenti medji annwali tal-Istat 

Membru li jirriżultaw mill-art mistagħdra 

ġestita fil-perjodu bażi tiegħu jew is-sena 

bażi tiegħu determinata skont l-UNFCCC. 

L-għażla ta' referenza tal-kontabbiltà 

għandha tiġi kkomunikata lill-

Kummissjoni Ewropea sal-

31 ta' Diċembru 2018. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 

rendikont tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

li jirriżultaw mill-foresti ġestiti, kkalkulat 

bħala l-emissjonijiet u l-assorbimenti tul il-

perjodi ta' bejn l-2021 u l-2025 u bejn l-

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 

rendikont tal-emissjonijiet u l-assorbimenti 

li jirriżultaw mill-foresti ġestiti, kkalkulat 

bħala l-emissjonijiet u l-assorbimenti tul il-

perjodi ta' bejn l-2021 u l-2025 u bejn l-
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2026 u l-2030 u jitnaqqas il-valur miksub 

permezz tal-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-

livell ta' referenza għall-foresti. Livell ta' 

referenza għall-foresti huwa stima tal-

emissjonijiet jew l-assorbimenti netti 

annwali medji li jirriżultaw mill-foresti 

ġestiti fi ħdan it-territorju tal-Istat 

Membru tul il-perjodi ta' bejn l-2021 u l-

2025 u bejn l-2026 u l-2030. 

2026 u l-2030 u jitnaqqas il-valur miksub 

permezz tal-multiplikazzjoni b'ħamsa tal-

livell ta' referenza għall-foresti. 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta' livell ta' referenza għall-foresti mogħtija fl-Artikolu 8(1) jenħtieġ li titniżżel 

fl-Artikolu 3 mad-definizzjonijiet l-oħra. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta r-riżultat tal-kalkolu msemmi 

fil-paragrafu 1 jiġi negattiv fir-rigward 

tal-livell ta' referenza għall-foresti, Stat 

Membru għandu jinkludi l-assorbimenti 

netti totali fil-kontijiet tal-foresta ġestita 

ta' mhux aktar minn ekwivalenti ta' 3,5 % 

tal-emissjonijiet tal-Istat Membru fis-sena 

jew perjodu bażi tiegħu kif speċifikat fl-

Anness III, multiplikat b'ħamsa. 

imħassar 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiddereminaw 

il-livell ta' referenza għall-foresti l-ġdid 

abbażi tal-kriterji stabbiliti fit-Taqsima A 

tal-Anness IV. Huma għandhom 

jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan tal-

kontabbiltà forestali nazzjonali inkluż livell 

ġdidta' referenza għall-foresti, sal-

31 ta' Diċembru 2018 għall-perjodu ta' bejn 

L-Istati Membri għandhom jiddereminaw 

il-livell ta' referenza għall-foresti l-ġdid 

abbażi tal-kriterji stabbiliti fit-Taqsima A 

tal-Anness IV. Huma għandhom 

jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport tal-

kontabbiltà forestali nazzjonali inkluż livell 

ġdid ta' referenza għall-foresti, sal-

31 ta' Diċembru 2018 għall-perjodu ta' bejn 
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l-2021 u l-2025 u sat-30 ta' Ġunju 2023 

għall-perjodu ta' bejn l-2026 u l-2030. 

l-2021 u l-2025 u sat-30 ta' Ġunju 2023 

għall-perjodu ta' bejn l-2026 u l-2030. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pjan tal-kontabbiltà forestali nazzjonali 

għandu jkun fih l-elementi kollha elenkati 

fit-Taqsima B tal-Anness IV u jinkludi 

livell ta' referenza għall-foresti ġdid 

propost ibbażat fuq il-kontinwazzjoni tal-

prattika u l-intensità tal-ġestjoni forestali 

attwali, kif dokumentat bejn l-1990 u l-

2009 għal kull tip ta' foresta u għal kull 

klassi ta' età fil-foresti nazzjonali, espressi 

f'ekwivalenti ta' tunnellati ta' CO2 fis-

sena. 

Ir-rapport tal-kontabbiltà forestali 

nazzjonali għandu jkun fih l-elementi 

kollha elenkati fit-Taqsima B tal-Anness 

IV u jinkludi livell ta' referenza għall-

foresti ġdid propost ibbażat fuq il-

kontinwazzjoni tal-prattika attiva u 

sostenibbli tal-ġestjoni  forestali skont l-

aħjar dejta disponibbli u l-programmi u l-

politiki forestali nazzjonali adottati, 

espressi f'ekwivalenti ta' tunnellati ta' 

CO2 fis-sena u, fuq il-politiki u l-miżuri 

attwali tal-Istat Membru dwar il-ġestjoni 

sostenibbli tal-foresti. Din għandha tkun 

ibbażata wkoll fuq il-prinċipji tal-ġestjoni 

sostenibbli tal-foresti u l-istrateġiji 

nazzjonali ppubblikati mill-Istati Membri 

f'dan il-qasam sad-data tas-sottomissjoni 

tal-livell ta' referenza għall-foresti u fuq 

analiżi fit-tul imwettaq bil-ħsieb li 

jintlaħaq l-objettiv stabbilit fl-Artikolu 4.1 

tal-Ftehim ta' Pariġi, jiġifieri li jinkiseb 

bilanċ bejn l-emissjonijiet antropoġeniċi 

minn sorsi u l-assorbiment minn bjar tal-

gassijiet serra fit-tieni nofs ta' dan is-

seklu. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pjan tal-kontabbiltà forestali nazzjonali 

għandu jsir pubbliku u għandu jkun soġġett 

għal konsultazzjoni pubblika. 

Ir-rapport tal-kontabbiltà forestali 

nazzjonali għandu jsir pubbliku u għandu 

jkun soġġett għal konsultazzjoni pubblika. 
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Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom juru 

konsistenza bejn il-metodi u d-dejta użata 

biex jistabbilixxu l-livell ta' referenza 

għall-foresti fil-pjan tal-kontabbiltà 

forestali nazzjonali u dawk użati fir-

rapportar għall-foresti ġestiti. L-aktar tard 

li Stat Membru għandu jippreżenta lill-

Kummissjoni korrezzjoni teknika tal-livell 

referenzjarju tiegħu, jekk ikollu bżonn li 

jiżgura l-konsistenza ,huwa fl-aħħar tal-

perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 jew bejn l-

2026 u l-2030. 

4. L-Istati Membri għandhom juru 

konsistenza bejn il-metodi u d-dejta użata 

biex jistabbilixxu l-livell ta' referenza 

għall-foresti fir-rapport tal-kontabbiltà 

forestali nazzjonali u dawk użati fir-

rapportar għall-foresti ġestiti. L-aktar tard 

li Stat Membru għandu jippreżenta lill-

Kummissjoni korrezzjoni teknika tal-livell 

referenzjarju tiegħu, jekk ikollu bżonn li 

jiżgura l-konsistenza ,huwa fl-aħħar tal-

perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 jew bejn l-

2026 u l-2030. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi 

l-pjanijiet tal-kontabbiltà forestali 

nazzjonali u l-korrezzjonijiet tekniċi u 

tivvaluta l-punt sa fejn il-livelli ta' 

referenza għall-foresti ġodda proposti jew 

ikkoreġuti ġew determinati skont il-

prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti fil-

paragrafu (3) u (4) kif ukoll fl-

Artikolu 5(1).   Il-punt sa fejn dan huwa 

meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-konformità 

mal-prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti fil-

paragrafu (3) u (4) kif ukoll fl-Artikolu 

5(1), il-Kummissjoni tista' tikkalkula mill-

ġdid il-llivelli ta' referenza għall-foresti 

ġodda proposti jew ikkoreġuti. 

5. Kif speċifikat fl-Anness IV, il-

Kummissjoni għandha tiffaċilita l-

valutazzjoni teknika tar-rapport tal-

kontabbiltà forestali nazzjonali mressaq 

minn Stat Membru u ta' kwalunkwe 

korrezzjoni jew aġġustament tekniċi, bil-

ħsieb li tivvaluta l-punt sa fejn il-livelli ta' 

referenza  għall-foresti ġodda proposti jew 

ikkoreġuti jkunu ġew determinati skont il-

prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti fil-

paragrafi (3) u (4) kif ukoll fl-

Artikolu 5(1). Il-Kummissjoni għandha 

tipprovdi rakkomandazzjonijiet tekniċi 

lill-Istati Membri u tikkompila rapport ta' 

sinteżi. 
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Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 

delegati skont l-Artikolu 14 biex temenda 

l-Anness II fid-dawl tar-reviżjoni mwettqa 

skont il-paragrafu (5) biex taġġorna l-livelli 

ta' referenza għall-foresti tal-Istati Membri 

bbażati fuq il-pjanijiet tal-kontabbiltà 

forestali nazzjonali jew il-korrezzjonijiet 

tekniċi ppreżentati, u kwalunkwe kalkolu 

mill-ġdid li jkun sar fil-kuntest tar-

reviżjoni. Sad-dħul fis-seħħ tal-atti 

delegati, il-livelli ta' referenza għall-foresti 

ta' Stat Membru kif speċifikati fl-Anness 

II għandhom ikomplu japplikaw għall-

perjodu ta' bejn l-2021 u l-2025 u/jew bejn 

l-2026 u l-2030. 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 

delegati skont l-Artikolu 14 biex temenda 

l-Anness II fid-dawl tal-valutazzjoni 

teknika mwettqa skont il-paragrafu (5) 

biex taġġorna l-livelli ta' referenza għall-

foresti tal-Istati Membri bbażati fuq ir-

rapporti tal-kontabbiltà forestali nazzjonali 

jew il-korrezzjonijiet tekniċi ppreżentati, u 

kwalunkwe kalkolu mill-ġdid magħmul 

mill-Istat Membru fil-kuntest tal-

valutazzjoni teknika. Jekk jagħti l-każ li 

Stat Membru ma jkunx aġġorna l-livell ta' 

referenza għall-foresti tiegħu, il-valur kif 

speċifikat fl-Anness II għandu jkompli 

japplika għall-perjodu ta' bejn l-2021 u l-

2025 u/jew bejn l-2026 u l-2030. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fil-kontijiet skont l-Artikolu 6(1) u 8(1) 

relatati mal-prodotti tal-injam maħsud, l-

Istati Membri għandhom jirriflettu l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 

mill-bidliet fir-raggruppament ta' prodotti 

tal-injam maħsud li jaqgħu fil-kategoriji li 

ġejjin bl-użu tal-funzjoni ta' 

diżintegrazzjoni tal-ewwel grad, il-

metodoloġiji u skont il-valuri prestabbiliti 

ta' nofs il-ħajja speċifikati fl-Anness V: 

L-Istati Membri għandhom jirriflettu l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 

mill-bidliet fir-raggruppament ta' prodotti 

tal-injam maħsud li jaqgħu fil-kategoriji li 

ġejjin bl-użu tal-funzjoni ta' 

diżintegrazzjoni tal-ewwel grad, il-

metodoloġiji u skont il-valuri prestabbiliti 

ta' nofs il-ħajja speċifikati fl-Anness V: 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jagħtu 

rendikont tal-emissjonijiet u l-

assorbimenti li jirriżultaw mill-bidliet fir-

raggruppament ta' prodotti tal-injam 

maħsud, bħala t-total tal-emissjonijiet u 

tal-assorbimenti għal kull sena tul il-

perjodi ta' bejn l-2021 u l-2025 u bejn l-

2026 u l-2030. 

Ġustifikazzjoni 

Il-prodotti tal-injam maħsud huma ġenwinament riżultat ta' attività kkawżata mill-

bniedem/antropoġenika, u għalhekk il-prodotti tal-injam maħsud jiġi kontabilizzat b'mod 

simili bħala art imsaġġra. Dan ifisser li l-bidliet reali fil-ħażniet tal-karbonju assoċjati mal-

prodotti tal-injam maħsud jiġu inklużi fil-kontabbiltà.  

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha, sal-

31 ta' Diċembru 2019, tadotta att delegat 

skont l-Artikolu 14 sabiex taġġorna l-

kategoriji fir-raggruppament tal-prodotti 

tal-injam maħsud bi prodotti addizzjonali 

bħalma huma l-prodotti b'bażi bijoloġika 

sostenibbli u innovattivi li jkollhom effett 

pożittiv ta' sostituzzjoni kif ukoll il-valuri 

prestabbiliti ta' nofs il-ħajja speċifikati fl-

Anness V. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġi rikonoxxut aħjar il-ħżin tal-karbonju tal-prodotti b'bażi bijoloġika sostenibbli u 

innovattivi tal-futur fil-kontabbiltà tal-LULUCF, jenħtieġ li l-Kummissjoni tissuġġerixxi 

kategoriji addizzjonali għar-raggruppament tal-Prodotti tal-Injam Maħsud. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati b'konformità 

mal-Artikolu 14 biex tirrevedi l-

metodoloġija u r-rekwiżiti ta' 

informazzjoni fl-Anness VI sabiex jiġu 

riflessi l-bidliet fil-Linji Gwida tal-IPCC. 

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati b'konformità 

mal-Artikolu 14 biex tirrevedi l-

metodoloġija u r-rekwiżiti ta' 

informazzjoni fl-Anness VI sabiex jiġu 

riflessi l-bidliet fil-Linji Gwida tal-IPCC, 

kif adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew 

tal-Ftehim ta' Pariġi. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta l-emissjonijiet totali jaqbżu l-

assorbimenti fi Stat Membru u dak l-Istat 

Membru ikun ħassar l-allokazzjonijiet tal-

emissjonijiet annwali skont ir-Regolament 

[ ] dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra annwali vinkolanti mill-2021 

u l-2030 din il-kwantità se jittieħed kont 

tagħha għall-konformità tal-Istat Membru 

mal-impenn tiegħu skont l-Artikolu 4. 

1. Meta l-emissjonijiet totali jaqbżu l-

assorbimenti fi Stat Membru u dak l-Istat 

Membru jkun għażel li jħassar l-

allokazzjonijiet tal-emissjonijiet annwali 

skont ir-Regolament Nru (UE) .../... dwar 

it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

annwali vinkolanti mill-2021 sal-2030, 

bħala waħda mill-għażliet ta' flessibbiltà, 
din il-kwantità għandu jittieħed kont 

tagħha għall-konformità tal-Istat Membru 

mal-impenn tiegħu skont l-Artikolu 4. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa li jkunu adottati atti 

delegati msemmija fl-Artikoli 3, 5, 8 sa 10 

u 13 għandha tingħata lill-Kummissjoni 

għal perjodu ta' żmien indeterminat minn 

[id-data tad-dħul fis-seħħ]. 

2. Is-setgħa li jkunu adottati atti 

delegati msemmija fl-Artikoli 3, 5, 8, 9, 10 

u 13 għandha tingħata lill-Kummissjoni 

għal perjodu ta' żmien indeterminat minn 

[id-data tad-dħul fis-seħħ]. 

Ġustifikazzjoni 

Tallinja l-artikolu mal-emenda dwar l-Artikolu 9. 
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Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-

28 ta' Frar 2024 u sussegwentement kull 

ħames snin dwar l-operazzjoni ta' dan ir-

Regolament, il-kontribut tagħha għall-mira 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra għall-2030 globali tal-UE u l-

kontribut tagħha għall-objettivi tal-Ftehim 

ta' Pariġi, u tista' tagħmel proposti jekk 

xieraq. 

Fid-dawl tad-Djalogu ta' Faċilitazzjoni 

tal-2018, il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill sat-28 ta' Frar 2019 dwar l-

adegwatezza tal-livell ta' ambizzjoni ta' 

dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 

għandha tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill sat-28 ta' Frar 2024 

u sussegwentement kull tliet snin dwar l-

operazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-

kontribut tagħha għall-mira globali tal-UE 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra għall-2030 u l-kontribut tagħha għall-

objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, bil-ħsieb li 

żżomm dan ir-Regolament allinjat mad-

deċiżjonijiet rilevanti adottati mill-korpi 

tal-UNFCCC jew tal-Ftehim ta' Pariġi, u 

għandha tagħmel proposti. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt B – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) għall-art afforestata u għall-art 

afforestata ġestita il-prodotti tal-injam 

maħsud. 

(f) il-prodotti tal-injam maħsud kemm 

minn art afforestata u kemm minn art 

afforestata ġestita. 

Ġustifikazzjoni 

Qed jiġi propost li l-prodotti tal-injam maħsub jiġu inklużi bħala kategorija separata, sabiex 

il-prodotti tal-injam maħsud jiġu esklużi mil-livell ta' referenza għall-foresti u, għaldaqstant 

bidla meħtieġa fit-test kif meħtieġ. 
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Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Anness II – tabella 2 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-livelli ta' referenza għall-foresti ta' Stat 

Membru, inkluż il-prodotti tal-injam 

maħsud 

Il-livelli ta' referenza għall-foresti ta' Stat 

Membru 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Il-livelli ta' referenza għandhom 

jiżguraw sistema robusta u kredibbli tal-

kontabbiltà, biex jiggarantixxu li l-

emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw 

mill-użu tal-bijomassa ssirilhom il-

kontabbiltà kif suppost; 

(c) Il-livelli ta' referenza għandhom 

jiżguraw sistema robusta u kredibbli tal-

kontabbiltà, biex jiggarantixxu li l-

emissjonijiet u l-assorbimenti ġejjin mill-

użu tal-art forestali ġestita ssirilhom il-

kontabbiltà kif suppost u li l-emissjonijiet 

jiġu bbilanċjati lejn l-assorbimenti; 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) Il-livelli ta' referenza għandhom 

jinkludu r-raggruppament tal-karbonju 

tal-prodotti tal-injam maħsud filwaqt li 

jipprovdu tqabbil bejn l-ossidazzjoni 

istantanja assunta u l-applikazzjoni tal-

funzjoni ta' diżintegrazzjoni tal-ewwel 

grad u l-valuri ta' nofs il-ħajja; 

imħassar 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt e 



 

AD\1126397MT.docx 31/35 PE597.534v02-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) Il-livelli ta' referenza għandhom 

iqisu l-objettiv li jsir kontribut għall-

konservazzjoni tal-bijodiversità u l-użu 

sostenibbli tar-riżorsi naturali, kif stabbilit 

fl-Istrateġija tal-UE għall-Foresti, il-

politiki dwar il-foresti nazzjonali tal-Istati 

Membri, u l-Istrateġija tal-UE għall-

Bijodiversità; 

(e) Il-livelli ta' referenza għandhom 

iqisu l-objettiv li jsir kontribut għall-

konservazzjoni tal-bijodiversità u l-użu 

sostenibbli tar-riżorsi naturali għall-

produzzjoni kemm tal-enerġija kif ukoll 

għal skopijiet oħra ta' sostituzzjoni ta' 

materjali fuq bażi fossili, kif stabbilit fl-

Istrateġija tal-Unjoni għall-Foresti, il-

programmi u l-politiki forestali nazzjonali 

tal-Istati Membri, u l-Istrateġiji tal-Unjoni 

għall-Bijoekonomija u l-Bijodiversità; 

Stat Membru li jkun reċentement daħħal, 

jew li jixtieq idaħħal, politika ġdida għall-

ġestjoni u l-isfruttament tal-foresti li 

tirriżulta f'żieda fil-ħsad tal-injam ma 

għandux jiġi penalizzat b'debiti skont dan 

ir-Regolament, bil-kundizzjoni li dik il-

politika tkun proattiva u sostenibbli u ma 

tkunx twassal għal tnaqqis fil-kapaċità ta' 

assorbiment fit-tul tal-foresti tal-Istat 

Membru. 

 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) Il-livelli ta' referenza għandhom 

ikunu konsistenti mal-inventarji tal-

gassijiet serra u mad-dejta storika rilevanti 

u għandhom ikunu bbażati fuq 

informazzjoni trasparenti, kompluta, 

konsistenti, komparabbli u preċiża. B'mod 

partikulari, il-mudell użat biex jitfassal il-

livell ta' referenza għandu jkun kapaċi 

jirripproduċi dejta storika mill-inventarju 

nazzjonali tal-gassijiet serra. 

(g) Il-livelli ta' referenza għandhom 

ikunu konsistenti mal-inventarji tal-

gassijiet serra u mad-dejta storika rilevanti 

u għandhom ikunu bbażati fuq 

informazzjoni trasparenti, kompluta, 

konsistenti, komparabbli u preċiża. L-

inventarji tal-gassijiet serra għandhom 

ikunu allinjati mad-deċiżjonijiet rilevanti 

adottati mill-korpi tal-UNFCCC jew tal-

Ftehim ta' Pariġi. B'mod partikulari, il-

mudell użat biex jitfassal il-livell ta' 

referenza għandu jkun kapaċi jirripproduċi 

dejta storika mill-inventarju nazzjonali tal-

gassijiet serra. 
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Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B. Elementi tal-pjan nazzjonali tal-

kontabbiltà għall-forestrija 

B. Elementi tar-rapport nazzjonali tal-

kontabbiltà għall-forestrija 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Anness IV – Parti B – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pjan nazzjonali tal-kontabbiltà għall-

forestrija mressaq skont l-Artikolu 8 ta' dan 

ir-Regolament għandu jkun fih l-elementi li 

ġejjin: 

Ir-rapport nazzjonali tal-kontabbiltà għall-

forestrija mressaq skont l-Artikolu 8 ta' dan 

ir-Regolament għandu jkun fih l-elementi li 

ġejjin: 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – paragrafu 1 – punt f – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-emissjonijiet u l-assorbimenti 

mill-foresti u mill-prodotti tal-injam 

maħsud kif jidher fl-inventarji tal-gassijiet 

serra u fid-dejta storika rilevanti, 

(2) L-emissjonijiet u l-assorbimenti 

mill-foresti kif jidher fl-inventarji tal-

gassijiet serra u fid-dejta storika rilevanti, 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – paragrafu 1 – punt f – punt 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Karatteristiċi tal-foresti, inkluża 

struttura tal-klassi tal-età, żidiet, it-tul ta' 

rotazzjoni u informazzjoni oħra dwar 

(3) Karatteristiċi tal-foresti, inkluża 

struttura tal-klassi tal-età, żidiet, it-tul ta' 

rotazzjoni u informazzjoni rilevanti oħra 
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attivitajiet ta' ġestjoni tal-foresti taħt 

“xenarju ta' żamma tal-istatus quo”; 

dwar attivitajiet ta' ġestjoni tal-foresti 
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