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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-objettiv tal-UE li jitnaqqsu bi 30% l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) sal-
2020 jista' jiġi spjegat bis-sħiħ, dejjem jekk partijiet oħra żviluppati tad-dinja u pajjiżi li qed 
jiżviluppaw li huma ekonomikament aktar avvanzati jimpenjaw lilhom innifishom biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet proporzjonati kumparabbli. L-impenn li jitnaqqsu mill-anqas 20% 
tal-emissjonijiet ta' GHG sal-2020, irrispettivament minn kull ftehima internazzjonali jista' 
jiġi spjegat ukoll.

L-UE żviluppat Sistema ta' Skambju tal-Emissjonijiet (EU ETS) bħala l-punt kruċjali tal-
istrateġija biex jitnaqqsu l-gassijiet b'effett ta' serra (GHGs) b'mod li jkun effettiv f'sens ta' 
nfiq u effiċjenti ekonomikament. Strument ibbażat fuq is-suq huwa għodda imprezzabbli u l-
ħolqien mill-Ewropa tal-akbar suq dinja tal-karbonju, kif ukoll l-attribuzzjoni ta' spiża għall-
karbonju huwa sinjal b'potenzjal enormi. Madankollu, abbażi tal-esperjenza tal-passat, huwa 
rikonoxxut li hemm lok għal titjib fid-Direttiva tal-ETS, b'tali mod li l-proposta preżenti li 
temenda u testendi l-Iskema tal-Kwoti tal-Emissjonijiet tkun milqugħa tajjeb.

Il-kwalità tal-proposta tal-Kummissjoni trid tiġi enfasizzata; it-triq lejn limitu massimu wiesa' 
tal-UE se ttejjeb il-konsistenza u l-prevedibilità tal-EU ETS filwaqt li tagħti risposta għat-
tħassib serju dwar il-kompetizzjoni tas-sistema eżistenti. L-irkant huwa mod razzjonali u 
trasparenti li bih ikunu allokati r-responsabilitajiet. Il-proposta tal-Kummissjoni biex ikunu 
ċċarati l-kriterji għall-użu tal-krediti tas-CDMs u l-JIs trid tintlaqa' tajjeb ukoll. 

Dwar marġini possibbli ta' titjib tal-proposta preżenti:

Huwa meqjus li l-EU ETS għandha tkun stabbilita b'tali mod li jippermettilha li tkun marbuta 
mas-sistema globali ta' skambju tal-emissjonijiet fil-każ li jkun hemm ftehima internazzjonali. 
Madankollu, huwa importanti wkoll li l-iskema tkun tista' topera fin-nuqqas ta' ftehima 
internazzjonali.

Fin-nuqqas ta' ftehimiet internazzjonali li jorbtu, li jinkludu l-kompromessi kwantifikabbli 
settorjali, ir-riskju ta' "rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju", (i.e. ir-rilokazzjoni tal-
attivitajiet ta' emissjonijiet tal-GHG mill-UE għal pajjiżi terzi), li jżid l-emissjonijiet globali u 
jipperikola l-attivitajiet ekonomiċi bbażati fl-UE huwa problema ewlenija li teħtieġ soluzzjoni 
xierqa. 

Il-klassifikazzjoni tal-industriji fir-rigward tal-vulnerabilità tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju hija proċedura kumplessa u kritika; din għandha ssir bi trasparenza totali fl-anqas 
żmien possibbli sabiex tiżdied il-prevedibilità għall-industrija; għandu jitqies ukoll l-impatt 
dirett u indirett taż-żieda mistennija fil-prezzijiet ta' produzzjoni. Kwoti mingħajr ħlas 
għandhom ikunu assoċjati ma' livelli ta' riferiment ċari f'dawk iċ-ċirkostanzi kollha fejn il-
ftehimiet internazzjonali ma jiggarantux il-kompetittività newtrali tal-irkant.  Din il-
klassifikazzjoni teħtieġ ssir f'konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill kif ukoll 
mas-setturi u s-sottosetturi kollha involuti.

Il-prinċipju wara l-irkant tal-kwoti mill-Istati Membri lil min joffri l-aktar, inkluż is-settur 
finanzjarju, għadu mhuwiex ċar u jeħtieġ kjarifika b'mod dettaljat; minħabba l-interess ovvju 
ta' din l-opportunità ġdida tas-suq għall-operaturi fis-swieq finanzjarji, l-objettiv ġenerali tat-
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tnaqqis tal-GHGs għandu jinżamm amment, primarjament f'dak li jirrigwarda l-aċċessibilità 
għal prezzijiet adegwati għall-operaturi primarji (emittenti tas-CO2) It-tħaddim prattiku tal-
irkant huwa komponent essenzjali tal-proposta riveduta tal-ETS u għalhekk għandu jkun 
suġġett għall-proċedura ta' kodeċiżjoni.

Bl-istess mod, id-dħul mistenni mill-Istati Membri mill-irkant għandu jitqies mhux bħala sors 
ġdid ta' dħul għal kopertura tal-iżbilanċ attwali iżda bħala opportunità strateġika ġdida li 
tappoġġja l-iżvilupp sostenibbli, l-isforzi ta' mitigazzjoni, l-innovazzjoni u r-riċerka 
teknoloġika kif ukoll l-għajnuna għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikulari l-LDCs, 
fil-proċess ta' adattazzjoni. Dawn il-prijoritajiet se jeħtieġu trasparenza xierqa lejn il-PE u ċ-
ċittadini kif ukoll kontroll partikulari ħafna f'dak li jirrigwarda kwistjonjiet marbuta mal-
kompetizzjoni u l-għajnuna statali.

Apparti dan, l-esperjenzi mill-ewwel żewġ fażijiet juru t-tendenza li l-konsumatur aħħari 
jitgħabba bil-piż prinċipali tal-ispejjeż ta' bosta industriji, b'mod partikulari tal-enerġija. Irkant 
sħiħ fis-settur tal-enerġija se jeħtieġ kontroll xieraq kif ukoll sforzi ta' tnaqqis intern reali mill-
produtturi tal-enerġija. Ir-riskju stimat li l-prezzijiet tal-enerġija se jiżdiedu għall-konsumatur 
aħħari joħloq tħassib serju kemm għall-kontribut tagħhom għall-pressjonijiet inflazzjonarji fl-
Ewropa, għall-impatti soċjali u ekonomiċi għall-entitajiet domestiċi bi dħul baxx u medju, kif 
ukoll għall-impatt dirett tagħhom fl-ispejjeż ġenerali għall-utenti tal-enerġija f'setturi 
ekonomiċi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-
Komunità b'talanqas 20 % taħt il-livelli ta' 
l-1990, u bi 30 % sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin fi żvilupp
jikkontribwixxu b'mod xieraq skond ir-
responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet rispettivi 

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra 
tal-Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli 
ta' l-1990, u bi 30 % sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw l-aktar ekonomikament
jikkontribwixxu b'mod xieraq skond ir-
responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet rispettivi 
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tagħhom. Sa l-2050, l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra għandhom jonqsu 
b'talanqas 50 % taħt il-livelli tagħhom ta' l-
1990. Is-setturi kollha ta' l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għall-ksib ta' 
dan it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet.

tagħhom. Sa l-2050, l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra għandhom jonqsu 
b'talanqas 50 % taħt il-livelli tagħhom ta' l-
1990. Is-setturi kollha ta' l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għall-ksib ta' 
dan it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet, inklużi l-
avjazzjoni internazzjonali, it-trasport 
marittimu u l-industriji tas-siment. L-
emissjonijiet tat-trasport marittimu 
internazzjonali għandhom ikunu 
inkorporati fis-Sistema Ewropea tal-
Iskambju tal-Emissjonijiet (EU ETS) sal-
2015 jew inkella għandhom ikunu inklużi 
f'kull deċiżjoni dwar l-isforz tal-Istati 
Membri li jnaqqsu l-emissjonijiet b'effett 
ta' serra biex jirrispettaw l-impenji tal-
Komunità dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
b'effett ta' serra sal-2020. 

Emenda 2

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) It-tkabbir tas-siġar u l-injam kif ukoll 
id-derivattivi tiegħu, huma sors ewlieni 
tal-ġabra u l-ħażna tal-karbonju.  Apparti 
dan, l-injam jeħodha kontra l-effett ta' 
serra billi joħloq sostitut għall-fjuwil 
fossili. Il-foresti għalhekk huma riżervi 
naturali effettivi tal-karbonju. 
Madankollu, dan il-karbonju huwa 
rilaxxat fl-atmosfera meta l-foresti 
jinqatgħu jew jinħarqu. Għalhekk huwa 
importanti li jkunu introdotti mekkaniżmi 
għall-ħarsien tal-foresti sabiex titnaqqas 
il-bidla fil-klima.

Ġustifikazzjoni

Huwa kkalkulat li l-modifikazzjoni tal-art (pereżempju d-deforestazzjoni f'ambjenti tropikali) 
hija responsabbli għal 20% tal-emissjonijiet dinjija tal-gassijiet b'effett ta' serra. Id-
deforestazzjoni nnifisha jingħad li hija responsabbli għall-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra dinjija annwalment li jammontaw għal ekwivalenti ta' CO2 6 biljun tunnellata.
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Għal Franza biss il-ħażna nnifisha tirrappreżenta 15.6 miljun tunnellata ta' karbonju, bi qbid 
ta' 10% tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra. Is-sostituzzjoni hija stimata għal 14-il 
miljun tunnellata ta' karbonju. Mingħajr foresti u injam, Franza se temetti 180 miljun 
tunnellata oħra ta' karbonju i.e. madwar 20% aktar.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Fir-rigward tal-potenzjal prinċipali 
tas-settur tal-foresti biex jitnaqqas it-
tisħin globali, l-inċentivi għandhom ikunu 
pprovduti biex jitjieb u jiżviluppa s-settur 
waqt li jkunu rrispettati l-iskopijiet l-oħra 
kollha tal-foresti.  

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-IPCC fl-2007 jindika li, fuq medda twila ta' żmien huwa l-iżvilupp sostenibbli 
tal-foresti li jfittex li jmantni jew iżid il-ħażna tal-karbonju fil-foresti billi jipproduċu l-injam, 
il-popla tal-injam u d-dendroenerġija li se jipprovdi l-aktar benefiċċji f'termini ta' 
attenwazzjoni. Dan huwa wkoll l-objettiv imfittex fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
15 ta' Novembru 2007 li jistieden lill-Kummissjoni biex jinkludi ċerti attivitajiet tal-foresti fl-
ETS.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 20 % tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, għall-iżvilupp ta enerġiji 
rinovabbli biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE 

(15) Minħabba l-isforzi konsiderevoli 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għall-effetti inevitabbli 
tiegħu, huwa xieraq li talanqas 90 % tad-
dħul mill-irkant tal-kwoti jintużaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima, għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
iżvilupp tas-setturi fi ħdan l-ambitu ta' 
din id-Direttiva għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u l-adattament, għall-iżvilupp 
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li sa l-2020 jintużaw enerġiji rinovabbli ta' 
20 %, biex jintlaħaq l-impenn ta' l-UE li sa 
l-2020 tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija b'20 
%, għall-ġbir u l-ħżin ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, biex issir kontribuzzjoni 
għall-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
għal miżuri li jħarsu mid-deforestazzjoni u 
jiffaċilitaw l-adattament f'pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp, u biex jiġu indirizzati aspetti 
soċjali bħal żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' 
l-elettriku f'entitajiet domestiċi bi dħul 
baxx jew medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet. 
Barraminhekk, id-dħul mill-irkant tal-
kwoti għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant. 
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat. 

ta' enerġiji rinovabbli biex jintlaħaq l-
impenn ta' l-UE li sa l-2020 jintużaw 
enerġiji rinovabbli ta' 20 %, biex jintlaħaq 
l-impenn ta' l-UE li sa l-2020 tiżdied l-
effiċjenza fl-enerġija b'20 %, għall-qbid u 
l-ħażna ġeoloġika ta' gassijiet b'effett ta'
serra, biex issir kontribuzzjoni għall-Fond 
Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija u għall-
Enerġija Rinnovabbli, għal miżuri li jħarsu 
mid-deforestazzjoni u jiffaċilitaw l-
adattament f'pajjiżi li qegħdin fi żvilupp, u 
biex jiġu indirizzati aspetti soċjali bħal 
żidiet possibbli fil-prezzijiet ta' l-elettriku 
f'entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju. Dan il-proporzjon huwa 
notevolment taħt id-dħul nett mistenni 
mill-irkant min-naħa ta' l-awtoritajiet 
pubbliċi, meta wieħed iqis id-dħul 
potenzjalment imnaqqas li ġej mit-
tassazzjoni tal-korporazzjonijiet. Barra 
minn hekk, id-dħul mill-irkant tal-kwoti 
għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja. Għal dawn l-għanijiet 
għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet dwar 
il-monitoraġġ ta' l-użu tal-fondi mill-irkant. 
Tali notifika ma teżonerax lill-Istati 
Membri mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu notifika 
dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-Direttiva 
ma tippreġudikax ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċedura għall-għajnuna mill-Istat li tista' 
tittieħed fil-ġejjieni skond l-Artikolu 87 
u 88 tat-Trattat. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 

(16) Bħala konsegwenza, mill-2013 'l 
quddiem r-regola għandha tkun l-irkant 
sħiħ għas-settur ta' l-enerġija u għar-
raffineriji, minħabba l-kapaċità tagħhom li 
jgħaddu l-ispiża żejda tas-CO2, u għandha 
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tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
ġabra u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna. 
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
stallazzjonijiet f'setturi oħra kellha tingħata 
allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex jiġi 
evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

tingħata allokazzjoni bi ħlas biss għall-
qabda u l-ħażna tal-karbonju għaliex l-
inċentiv għal dan joħroġ mill-fatt li ma 
jkunux hemm il-ħtieġa li dawn jiġu ċeduti 
fir-rigward ta' l-emissjonijiet maħżuna. 
Ġeneraturi ta' l-elettriku jistgħu jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas għas-sħana prodotta 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
fil-każ li sħana bħal din minn 
installazzjonijiet f'setturi oħra kellha 
tingħata allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex 
jiġi evitat tagħwiġ tal-kompetizzjoni. Il-
produzzjoni tas-settur ta' l-elettriku 
għandha madankollu tkompli bi sforzi 
interni serji għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet. Kull trasferiment ta' l-
ispejjeż għandu jkun evalwat u analizzat, 
b'mod partikulari rigward il-kontribut 
tiegħu għall-inflazzjoni fl-Unjoni 
Ewropea, għall-impatti soċjali u 
ekonomiċi fuq il-familji bi dħul baxx u 
medju, u għall-impatt indirett fuq l-ispiża 
ġenerali ta' l-utenti ta' l-enerġija fis-
setturi ekonomiċi. L-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni għandhom ikunu attenti 
b'mod partikulari biex jirregolaw l-abbużi 
tal-poteri tas-suq b'żidiet eċċessivi u/jew 
mhux ibbilanċjati fil-prezzijiet ta' l-
enerġija.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandu jkun previst sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas fl-2013 tkun 80 % ta' l-ammont li 
jikkorrispondi mal-persentaġġ ta' l-
emissjonijiet globali madwar il-Komunità 
kollha matul il-perjodu 2005 sa 2007 fejn 
dawk l-istallazzjonijiet kienu sorsijiet ta' 
emissjoni imniżżla bħala proporzjon tal-

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, 100% tal-kwoti għandhom 
ikunu allokati mingħajr ħlas fil-każ li ma 
jintlaħaqx ftehim internazzjonali u/jew 
ftehim settorjali internazzjonali effettiv u
verifikabbli. Fil-każ li jkun hemm dan il-
ftehim, għandha tkun prevista sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni fl-2013 
tkun ta' 80 % ta' l-ammont li jikkorrispondi 
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kwantità annwali ta' kwoti madwar il-
Komunità kollha. Minn hemm 'il quddiem, 
l-allokazzjoni mingħajr ħlas għandha 
tonqos kull sena f'ammonti ugwali sakemm 
fl-2020 tintlaħaq allokazzjoni bi ħlas biss. 

mal-persentaġġ ta' l-emissjonijiet globali 
madwar il-Komunità kollha matul il-
perjodu 2005 sa 2007 fejn dawk l-
istallazzjonijiet kienu sorsijiet ta' emissjoni 
imniżżla bħala proporzjon tal-kwantità 
annwali ta' kwoti madwar il-Komunità 
kollha. Minn hemm 'il quddiem, l-
allokazzjoni mingħajr ħlas għandha tonqos 
kull sena f'ammonti ugwali sakemm fl-
2020 tintlaħaq allokazzjoni bi ħlas biss.

Ġustifikazzjoni

L-istess bħal fil-premessa 13. Meta jitqies li l-objettiv mistqarr tal-ETS huwa li jitnaqqsu l-
emissjonjiet tal-karbonju bl-anqas nefqa għall-ekonomija (Premessa 1) l-allokazzjoni ħielsa 
hija l-aktar metodu ta' allokazzjoni effiċjenti għall-industrija bl-eċċezzjoni ta' settur li 
jiġġenera l-enerġija. L-unika vantaġġ tal-irkant huwa li jkabbar is-sistema ta' tkenoloġiji 
ħielsa mis-CO2 li mhumiex inklużi fl-ETS, bħall-ġenerazzjoni nukleari, idrika u mir-riħ. L-
irkant għalhekk jista' jkollu l-mertu tiegħu fir-rigward tal-industrija tal-enerġija, iżda huwa 
anqas effiċjenti għal setturi industrijali oħra.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-ġassijiet serra. Kwalunkwe 
regola bħal din ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjoni dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat. 
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb. 

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal installazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli fil-Komunità kollha u 
"punti ta' riferiment" settorjali sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fil-Komunità. Dawn ir-
regoli u l-punti ta' riferiment għandhom 
iqisu t-tekniki li huma l-aktar effiċjenti fil-
gassijiet serra u fl-enerġija, is-sostituti, il-
proċessi ta' produzzjoni alternattivi, l-użu 
tal-bijomassa, l-enerġiji rinovabbli, il-
koġenerazzjoni u l-qabda u l-ħażna tal-
ġassijiet b'effett ta' serra. Kwalunkwe 
regola bħal din ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjon dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat. 
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
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Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal stallazzjonijiet industrijali. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk deħlin ġodda li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal stallazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq. 
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.

sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb. 
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal installazzjonijiet industrijali. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk deħlin ġodda li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal installazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq, 
bl-eċċezzjoni ta' l-elettriku prodott minn 
gassijiet ta' skart għall-konsum tagħhom 
stess minn proċessi ta' produzzjoni 
industrijali. Il-kwoti li jifdal fil-kategorija 
mwarrba apposta għal dawk li jidħlu ġodda 
fl-2020 għandhom jiġu rkantati.

Ġustifikazzjoni

Sakemm jinkiseb ftehim internazzjonali verament kwantifikabbli u verifikabbli, il-
Kummissjoni għandha tippermetti allokazzjoni ħielsa għall-industriji li għandhom riskju ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u din l-allokazzjoni għandha ssir mhux biss 
permezz ta' regoli armonizzati madwar il-Komunità kollha iżda, aktar importanti minn hekk, 
permezz ta' punti ta' riferiment settorjali diskussi minn qabel mas-setturi involuti.

Il-koġenerazzjoni hija proċess ta' produzzjoni effiċjenti enerġetikament u ma għandux ikun 
eskluż minn din il-lista. 

Gassijiet tal-iskart minn proċeduri ta' produzzjoni għandhom jintużaw malli jiġu ġenerati. 
Sabiex ikun żgurat l-irkupru effiċjenti tagħhom flessibilità massima għall-użu ta' dawn il-
gassijiet għandhom ikunu permessi. L-użu tal-gassijiet tal-iskart mill-proċeduri ta' 
produzzjoni għall-ħolqien tal-elettriku jikkontribwixxi għall-preservazzjoni tar-riżorsi u għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2. L-elettriku prodott taħt dawn iċ-ċirkostanzi speċjali għandu 
jiġi eskluż mill-irkant.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
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internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku. Dan jista' jiżvaluta 
l-integrità ambjentali u l-benefiċċju ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilaxx tal-
karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100 % għal setturi jew 
sotto setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilaxx tal-karbonju ma jistax jiġi evitat, 
fejn l-elettriku jikkostitwixxi proporzjoni 
għoli ta' spejjeż ta' produzzjoni u jiġi 
prodott b'mod effiċjenti, l-azzjoni li 
tittieħed tista' tqis il-konsum ta' l-elettriku 
fil-proċess tal-produzzjoni, mingħajr ma 
tinbidel il-kwantità tal-kwoti. 

internazzjonali u/jew ftehimiet settorjali 
internazzjonali ambizzjużi li jiksbu l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet b'effett ta' serra 
ma jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sottosetturi fil-Komunità 
li huma intensivi fl-enerġija u suġġetti għal 
kompetizzjoni internazzjonali bi żvantaġġ 
ekonomiku. Dan jista' jiżvaluta l-integrità 
ambjentali u l-benefiċċju tal-azzjonijiet li 
jsiru mill-Komunità. Sabiex jiġi indirizzat 
ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100 % għal setturi jew 
sottosetturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal evalwazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sottosetturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jistax jiġi evitat, fejn l-
elettriku jikkostitwixxi proporzjoni għoli 
ta' spejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott 
b'mod effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed tista' 
tqis il-konsum ta' l-elettriku fil-proċess tal-
produzzjoni, mingħajr ma tinbidel il-
kwantità tal-kwoti. 

Emenda 9
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn Ġunju 
2011 il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-
sitwazzjoni, tikkonsulta mal-isħab soċjali 
rilevanti kollha, u fid-dawl tar-riżultat tan-
negozjati internazzjonali, tippreżenta 
rapport akkumpanjat minn proposti 
adegwati. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tidentifika liema setturi jew sotto 
setturi ta' l-industrija intensivi fl-enerġija 
x'aktarx li jkunu suġġetti għar-rilaxx tal-
karbonju mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010. Għandha tibbaża l-analiżi tagħha fuq 
il-valutazzjoni dwar in-nuqqas ta' kapaċità 
tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-kwoti 
meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla telf 
sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Industriji intensivi fl-
enerġija determinati li jkunu esposti għal 
riskju sinifikanti tar-rilaxx tal-karbonju 
jistgħu jirċievu ammont ogħla ta' 
allokazzjoni mingħajr ħlas jew tista' tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu 
fl-istess livell stallazzjonijiet mill-
Komunità u dawk mill-pajjiżi terzi li 
jkollhom riskju sinifikanti ta' rilaxx tal-
karbonju. Sistema bħal din tkun tista' 
tapplika għal importaturi, rekwiżiti li 
jkunu xejn anqas favorevoli minn dawk 
applikabbli għal stallazzjonijiet ġewwa l-
UE, per eżempju billi tirrikjedi li kwoti 
jiġu ċeduti. Kull azzjoni li tittieħed jeħtieġ 
li tkun f'konformità mal-prinċipji ta' l-
UNFCCC, b'mod partikulari l-prinċipju 
tar-responsabbiltajiet komuni iżda varjati u 
l-kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikulari tal-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità mal-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn Ġunju 
2011 il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-
sitwazzjoni, tikkonsulta mal-isħab soċjali 
rilevanti kollha, u fid-dawl tar-riżultat tan-
negozjati internazzjonali, tippreżenta 
rapport akkumpanjat minn proposti 
adegwati. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tidentifika liema setturi jew 
sottosetturi tal-industrija intensivi fl-
enerġija x'aktarx li jkunu suġġetti għar-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
mhux aktar tard mit-30 ta' Jannar 2010. Il-
kriterji u l-identifikazzjoni ta' dawn is-
setturi u sottosetturi għandhom ikunu 
stabbiliti wara konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali u l-partijiet ikkonċernati 
milquta, fi proposta mressqa lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Din il-
proposta għandha tqis il-possibilità li ma 
jintlaħaqx ftehim internazzjonali bi 
tnaqqis mandatorju tal-emissjonijiet u 
għandhom jitqiesu alternattivi possibbli 
għal ftehim internazzjonali. Għandha 
tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-valutazzjoni 
tan-nefqa tal-installazzjonijiet fi u lil hinn 
mill-Unjoni Ewropea u dwar in-nuqqas ta' 
kapaċità tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-
kwoti meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla 
telf sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
installazzjonijiet barra l-UE li ma jeħdux
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Il-Kummissjoni għandha 
tissorvelja l-effetti fuq il-kompetittività u l-
impjiegi potenzjali għal produtturi bbażati 
fl-UE li huma suġġetti għal tnaqqis 
mandatorju tal-karbonju fil-proċess ta' 
produzzjoni tagħhom. Kull azzjoni li 
tittieħed jeħtieġ li tkun f'konformità mal-
prinċipji ta' l-UNFCCC, b'mod partikulari 
l-prinċipju tar-responsabbiltajiet 
differenzjati iżda komuni u l-kapaċitajiet 
rispettivi, filwaqt li titqies il-qagħda 
partikulari tal-Pajjiżi Lanqas Żviluppati. 
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Ikun hemm il-bżonn ukoll li tkun 
f'konformità mal-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità inkluż il-ftehim tad-WTO.

Ġustifikazzjoni

Kriterji għall-identifikazzjoni u l-klassifikazzjoni ta' setturi milquta mir-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju jeħtieġu jsiru ħafna aktar malajr mill-Kummissjoni sabiex l-
industriji milquta jkunu jafu x'jistennew; l-effetti diretti u indiretti għall-produtturi bbażati fl-
UE jridu jitqiesu.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ugwali ta' kompetizzjoni ġewwa l-
Komunità, għandu jiġi armonizzzat l-użu 
tal-krediti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
barra l-Komunità li għandhom jintużaw 
minn operaturi fi ħdan l-iskema 
Komunitarja. Il-Protokoll ta' Kyoto mal-
UNFCCC jistabbilixxi miri ta' emissjonijiet 
kwantifikati għal pajjiżi żviluppati għall-
perjodu 2008 sa 2012, u jipprovdi għall-
ħolqien ta' Tnaqqis Iċċertifikat ta' l-
Emissjonijiet Ċertifikat u Unitajiet ta' 
Tnaqqis ta' l-Emissjonijiet (ERUs) mill-
Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif (CDM) u 
l-proġetti ta' l-Implimentazzjoni Konġunta 
rispettivament u l-użu tagħhom minn 
pajjiżi żviluppati biex tintlaħaq parti minn 
dawn il-miri. Filwaqt li l-qafas ta' Kyoto 
ma jippermettix li jinħolqu l-ERUs mill-
2013 'il quddiem mingħajr ma jkunu fis-
seħħ il-miri kwantifikati ġodda ta' l-
emissjonijiet għall-pajjiżi ospitanti, il-
krediti tas-CDM jistgħu potenzjalment 
jibqgħu jiġu ġġenerati. Ladarba jkun hemm 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, għandu jiġi pprovdut l-użu 
addizzjonali tat-Tnaqqis Ċertifikat ta' l-
Emissjonijiet (CERs) u ta' l-Unitajiet ta' 

(21) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ugwali ta' kompetizzjoni ġewwa l-
Komunità, għandu jiġi armonizzzat l-użu 
tal-krediti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
barra l-Komunità li għandhom jintużaw 
minn operaturi fi ħdan l-iskema 
Komunitarja. Il-Protokoll ta' Kyoto mal-
UNFCCC jistabbilixxi miri ta' emissjonijiet 
kwantifikati għal pajjiżi żviluppati għall-
perjodu 2008 sa 2012, u jipprovdi għall-
ħolqien ta' Tnaqqis Ċertifikat tal-
Emissjonijiet u Unitajiet ta' Tnaqqis tal-
Emissjonijiet (ERUs) mill-Mekkaniżmu 
għal Żvilupp Nadif (CDM) u l-proġetti tal-
Implimentazzjoni Konġunta rispettivament 
u l-użu tagħhom minn pajjiżi żviluppati 
biex tintlaħaq parti minn dawn il-miri. 
Filwaqt li l-qafas ta' Kyoto ma jippermettix 
li jinħolqu l-ERUs mill-2013 'il quddiem 
mingħajr ma jkunu fis-seħħ il-miri 
kwantifikati ġodda tal-emissjonijiet għall-
pajjiżi ospitanti, il-krediti tas-CDM jistgħu 
potenzjalment jibqgħu jiġu ġġenerati. 
Ladarba jkun hemm ftehim internazzjonali 
dwar it-tibdil fil-klima, għandu jiġi 
pprovdut l-użu addizzjonali tat-Tnaqqis 
Ċertifikat tal-Emissjonijiet (CERs) u tal-
Unitajiet ta' Tnaqqis tal-Emissjonijiet 
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Tnaqqis ta' l-Emissjonijiet (ERUs) minn 
dawk il-pajjiżi li jkunu kkonkludew tali 
ftehim. Fl-assenza ta' tali ftehim, 
kundizzjonijiet li jippromwovu aktar użu 
ta' CSRs u l-ERUs inaqqas mill-effett ta' 
dan l-inċentiv u jagħmilha aktar diffiċli 
biex jinkisbu l-għanijiet Komunitarji dwar 
aktar użu ta' l-enerġija rinovabbli. L-użu 
tas-CSRs u ta' l-ERUs għandu jkun 
konsistenti mal-għan tal-Komunità li sa l-
2020 20 % ta' l-enerġija jiġi ġġenerat minn 
sorsijiet rinovabbli, u għal promozzjoni ta' 
l-effiċjenza fl-enerġija, l-innovazzjoni u l-
iżvilupp teknoloġiku. Fejn hemm 
konsistenza mal-ksib ta' dawn l-għanijiet, 
għandha tkun prevista l-possibbiltà li jiġu 
konklużi ftehimiet ma' pajjiżi terzi li 
jistimolaw investimenti favur it-tnaqqis ta' 
l-emissjonijiet f'dawn il-pajjiżi li 
jirriżultaw f'tnaqqis reali, addizzjonali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra filwaqt li 
jixprunaw l-innovazzjoni fil-kumpaniji 
stabbiliti fi ħdan il-Komunità u l-iżvilupp 
teknoloġiku f'pajjiżi terzi. Tali ftehimiet 
jistgħu jiġu ratifikati minn aktar minn 
pajjiżż wieħed. Mal-konklużjoni ta' ftehim 
internazzjonali sodisfaċenti mill-Komunità, 
l-aċċess għal krediti minn proġetti f'pajjiżi 
terzi għandu jiżdied flimkien maż-żieda 
simultanea fil-livell tat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet li għandhom jintlaħqu 
permezz ta' l-iskema Komunitarja.

(ERUs) minn dawk il-pajjiżi li jkunu 
kkonkludew tali ftehim. Fl-assenza ta' tali 
ftehim, kundizzjonijiet li jippromwovu 
aktar użu ta' CSRs u l-ERUs inaqqsu mill-
effett ta' dan l-inċentiv u jagħmluha aktar 
diffiċli biex jinkisbu l-għanijiet 
Komunitarji dwar użu akbar tal-enerġija 
rinovabbli. L-użu tas-CSRs u tal-ERUs 
għandu jkun konsistenti mal-għan tal-
Komunità li sal-2020 20 % tal-enerġija 
jkun iġġenerat minn sorsi rinovabbli, u 
għal promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija, 
l-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku. 
Fejn hemm konsistenza mal-ksib ta' dawn 
l-għanijiet, għandha tkun prevista l-
possibbiltà li jiġu konklużi ftehimiet ma' 
pajjiżi terzi li jistimulaw investimenti favur 
it-tnaqqis tal-emissjonijiet f'dawn il-pajjiżi 
li jirriżultaw fi tnaqqis reali u addizzjonali 
tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra filwaqt li jixprunaw l-innovazzjoni 
fil-kumpaniji stabbiliti fi ħdan il-Komunità 
u l-iżvilupp teknoloġiku f'pajjiżi terzi. Tali 
ftehimiet jistgħu jiġu ratifikati minn aktar 
minn pajjiż wieħed. Mal-konklużjoni ta' 
ftehim internazzjonali sodisfaċenti mill-
Komunità, l-aċċess għal krediti minn 
proġetti f'pajjiżi terzi għandu jiżdied 
flimkien maż-żieda simultanea fil-livell tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet li għandhom 
jintlaħqu permezz tal-iskema Komunitarja.
L-ebda kreditu m'għandu jkun 
disponibbli, madankollu, fir-rigward tal-
proġetti tal-Mekkaniżmu għal Żvilupp 
Nadif u tal-Implimentazzjoni Konġunta 
f'setturi li jkunu esposti għar-rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni l-avjazzjoni għandha tiġi 

(33) L-avjazzjoni hija settur industrijali li 
juża l-enerġija b'mod intensiv kif definit 
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ttrattata bl-istess mod bħal industriji oħra 
li jirċievu allokazzjoni tranżitorja 
mingħajr ħlas aktar milli bħala 
ġeneraturi ta' l-elettriku. Dan ifisser li 80 
% tal-kwoti għandhom jiġu allokati 
mingħajr ħlas fl-2013, u minn hemm 'il 
quddiem l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għall-avjazzjoni titnaqqas kull sena 
b'ammonti ugwali sakemm fl-2020 
tirriżulta f'allokazzjoni bi ħlas biss. Il-
Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom ikomplu jfittxu jilħqu ftehim 
dwar miżuri globali biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
avjazzjoni u għandhom jirrevedu s-
sitwazzjoni ta' dan is-settur bħala parti
mir-reviżjoni li jmiss ta' l-iskema 
Komunitarja.

fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-
27 ta' Ottubru 2003 li tagħmel 
ristrutturazzjoni tal-Qafas Komunitarju 
għat-tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija u 
l-elettriku1. Fin-nuqqas ta' fjuwil 
alternattiv li jkun vijabbli, l-avjazzjoni 
hija dipendenti kompletament fuq il-
kerosin u għandha spejjeż tal-operat 
għolja ħafna. L-abilità tal-operaturi tal-
inġenji tal-ajru li jgħaddu l-ispejjez tal-
kwoti tal-karbonju fuq il-konsumaturi 
tagħhom hija limitata. Il-Komunità u l-
Istati Membri tagħha għandhom ikomplu 
jfittxu li jaslu għal ftehim dwar miżuri 
globali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra mill-avjazzjoni. 
Sakemm ma jkunx hemm ftehim globali 
dwar miżuri globali biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
fir-rigward tal-avjazzjoni, hemm riskji 
serji ta' devjazzjoni tat-traffiku u 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, 
partikolarment jekk livell għoli ta' rkant 
ikun applikat għas-settur fi ħdan l-EU 
ETS. Il-livell ta' rkant tal-kwoti fir-
rigward tal-avjazzjoni għandhom 
jirriflettu r-riskju tar-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju u l-impatt tal-
EU ETS fuq il-kompetittività tal-
avjazzjoni fl-Unjoni Ewropea.
_______________
1 ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51.

Ġustifikazzjoni

Tikkunsidra l-karattru speċifiku tas-settur tal-avjazzjoni, l-inklużjoni tiegħu fl-EU ETS huwa 
suġġett ukoll għar-reviżjoni dejjiema tad-direttiva 2003 (87) KE skond il-proposta tal-
Kummissjoni KE (2006) 818. Il-livell ta' irkant għall-avjazzjoni li jinsab għaddej minn 
reviżjoni ġenerali għandu jittieħed deċiżjoni dwaru wara investigazzjoni dettaljata tal-effetti 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u l-impatt tal-kompetittività tal-avjazzjoni tal-
UE, li attwalment suġġetta għal studju mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 12
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt b 
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 'min jidħol ġdid' tfisser kull stallazzjoni
li twettaq waħda jew aktar mill-attivitajiet 
indikati fl-Anness I, li tkun kisbet permess 
għall-emissjoni ta' gassijiet serra
sussegwenti għall-preżentazzjoni lill-
Kummissjoni tal-lista kif stipulat fl-
Artikolu 11(1);”

(h) 'min jidħol ġdid' tfisser kull 
installazzjoni li twettaq waħda jew aktar 
mill-attivitajiet indikati fl-Anness I, li tkun 
kisbet permess għall-emissjoni ta' gassijiet 
b'effett ta' serra jew aġġornament tal-
permess tagħha għall-emissjoni ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra minħabba bidla 
fin-natura jew fl-iffunzjonar jew 
minħabba estensjoni tal-installazzjoni jew 
bidla fiżika li jirriżultaw f’żieda sinifikanti 
fil-kapaċità tal-istallazzjonijiet eżistenti, 
sussegwenti għall-preżentazzjoni lill-
Kummissjoni tal-lista kif stipulata fl-
Artikolu 11(1);”

Ġustifikazzjoni

Bħala prinċipju ta’ nuqqas ta' diskriminazzjoni, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali 
għal kulħadd, il-produtturi kollha għandhom ikunu intitolati li jirċievu ammont kumparabbli 
ta’ kwoti b’xejn ibbażati fuq mira ta’ effiċjenza (ie. kriterju ta’ referenza), waqt li jiftħu 
installazzjonijiet ġodda jew waqt li jżidu l-kapaċità ta’ waħda eżistenti, filwaqt li l-proposta 
tal-Kumissjoni tirristrinġi l-kwoti bla ħlas fl-ewwel każ. 

Din l-emenda tippromwovi l-għeluq ta’ installazzjonijiet antiki jew mhux effiċjenti u t-
trasferiment tal-produzzjoni għal unità moderna ċentralizzata billi tintuża l-ekonomija fuq 
skala kbira sabiex jintlaħqu l-investimenti kbar meħtieġa.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c 
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) 'Stallazzjoni tal-kombustjoni' tifsser kull 
unità teknika stazzjonarja li fiha l-fjuwils 
jiġu ossidizzati u jipproduċu sħana jew 
enerġija mekkanika jew it-tnejn, u 

(t) 'Installazzjoni tal-kombustjoni' tfisser
kull unità teknika stazzjonarja li fiha l-
fjuwils jiġu ossidizzati u jipproduċu sħana 
jew enerġija mekkanika jew it-tnejn, u 
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jitwettqu attivitajiet oħra assoċjati 
direttament inkluż tindif tal-gass ta' l-
iskart;

jitwettqu attivitajiet oħra assoċjati 
direttament inkluż tindif tal-gass ta' skart; 
Operazzjonijiet ta' reċiklaġġ kif definiti fl-
Anness IIB tad-Direttiva 91/156/KEE 
huma, madankollu, esklużi minn din id-
definizzjoni;

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-objettivi tal-Pakkett dwar il-Klima tal-UE huwa li jippromwovi r-reċiklaġġ. 
Għalhekk ma jagħmilx sens li jkunu inklużi operazzjonijiet ta' reċiklaġġ fi skema li 
tippenalizzaha.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c 
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3 – punt u a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) 'tnaqqis fl-emissjonijijiet 
temporanjament ċertifikat’ jew 'tCER' 
ifisser unità maħruġa bħala riżultat ta' 
proġett ta’ forestazzjoni jew 
riforestazzjoni li jiskadu fit-tmiem il-
perjodu ta’ impenn, wara dak il-perjodu li 
matulu jkun inħareġ iċ-ċertifikat skont l-
Artikolu 12 tal-Protokoll ta’ Kyoto għall-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCC),

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju ta' nuqqas ta' permanenza fil-foresti huwa indirizzat bil-proċedura CDM permezz 
tal-ħolqien ta' krediti temporanji; l-arranġamenti kienu stabbiliti fl-2003 fil-konferenza ta' 
Milan (Deċiżjoni 19/CP/9).

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3 – punt u b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ub) 'setturi esposti għal riskju sinifikanti 
ta' rilokazzjoni tal-karbonju' tfisser setturi 
determinati skond l-Artikolu 10a(9);

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar setturi esposti b’refernza għal kriterji u l-Anness il-ġdid I a (ġdid).

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 6
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward ta' stallazzjonijiet li ddaħħlu 
biss fl-iskema Komunitarja mill-2013 'l 
quddiem, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operaturi ta' tali 
stallazzjonijiet jistgħu jippreżentaw lill-
awtorità kompetenti rilevanti 
indipendentement mid-dejta verifikat ta' l-
emissjonijiet sabiex jiġu kkunsidrati għall-
kwantità tal-kwoti li għandhom jinħarġu.

2. Fir-rigward ta' installazzjonijiet li 
ddaħħlu biss fl-iskema Komunitarja mill-
2013 'l quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-operaturi ta' tali 
installazzjonijiet għandhom jippreżentaw 
lill-awtorità kompetenti rilevanti dejta 
dwar l-emissjonijiet verifikata b'mod 
indipendenti u sostanzjata kif dovut sabiex 
jiġu kkunsidrati għall-kwantità ta' kwoti li 
għandhom jinħarġu.

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jkun mandatorju jekk dejta bħal din suppost li titqies għall-kwantità ta' kwoti li 
għandhom jinħarġu.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20 % tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Talanqas 50% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

Ġustifikazzjoni

L-irkant tal-kwoti jrid jirriżulta fi trasferiment ta' fondi minn industriji li jniġġsu għall-
attivitajiet li jiżviluppaw sorsi rinnovabbli tal-enerġija, il-ħażna tal-karbonju jew l-evitar tar-
rilaxx tal-karbonju.

Il-kundizzjoni prinċipali għall-isfruttar kontinwu ta' foresti tropikali għandha tkun proċedura 
ċertifikata li tikkonforma mas-sitt kriterji ta' Ħelsinki dwar l-iżvilupp sostenibbli, b'mod 
partikulari s-sitt kriterju dwar benefiċċji soċjoekonomiċi. 

Fl-Unjoni Ewropea l-forestrija u s-settur tal-produzzjoni tal-injam jikkumpensaw għal bejn 
10% u 20% tal-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima u għall-finanzjament tar-riċerka u 
l-iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u 
l-adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

(a) għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra, inkluż billi jsir 
kontribut lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza 
fl-Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, 
biex isir adattament għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima u għall-finanzjament tar-riċerka u 
l-iżvilupp tas-setturi fi ħdan l-ambitu ta' 
din id-Direttiva għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u l-adattament, inkluża l-
parteċipazzjoni f'inizjattivi fi ħdan il-qafas 
tal-Pjan Strateġiku Ewropew dwar it-
Teknoloġija ta' l-Enerġija u l-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija;
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Ġustifikazzjoni

Peress li waħda mill-assunzjonijiet bażiċi tal-iskema Komunitarja hija li l-installazzjonijiet 
skont il-kamp ta' applikazzjoni tagħha tista' tikkontribwixxi sostanzjalment għall-objettivi ta' 
tnaqqis tal-UE, id-dħul ġenerat mill-installazzjonijiet għandu jintbagħat lejn dawn. Il-
Pjattaformi tat-Teknoloġija tal-UE huwa strument li għamel suċċess u għandu jiġi msaħħaħ.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikulari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) għall-qbid u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet b'effett ta' serra;

Ġustifikazzjoni

Peress li waħda mill-assunzjonijiet bażiċi tal-iskema Komunitarja hija li l-installazzjonijiet 
skont il-kamp ta' applikazzjoni tagħha tista' tikkontribwixxi sostanzjalment għall-objettivi ta' 
tnaqqis tal-UE, id-dħul ġenerat mill-installazzjonijiet għandu jintbagħat lejn dawn. Il-
Pjattaformi tat-Teknoloġija tal-UE huwa strument li għamel suċċess u għandu jiġi msaħħaħ.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikulari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjoni, b'mod partikulari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati, partikularment 
permezz tal-iżvilupp ta' proċeduri ta' 
ċertifikazzjoni u miżuri addizzjonali fl-
Istati Membri jew ir-reġjuni tagħhom 
sabiex tissaħħaħ il-kontribuzzjoni tal-
foresti u l-industrija tal-injam biex 
tittieħed azzjoni kontra t-tisħin tal-klima u 
l-bidla fil-klima, filwaqt li jkun żgurat li l-
foresti jkunu jistgħu jkomplu jaqdu l-
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funzjonijiet l-oħra tagħhom;

Ġustifikazzjoni

L-irkant tal-kwoti jrid jirriżulta fi trasferiment ta' fondi minn industriji li jniġġsu għall-
attivitajiet li jiżviluppaw sorsi rinnovabbli tal-enerġija, il-ħażna tal-karbonju jew l-evitar tar-
rilaxx tal-karbonju.

Il-kundizzjoni prinċipali għall-isfruttar kontinwu ta' foresti tropikali għandha tkun proċedura 
ċertifikata li tikkonforma mas-sitt kriterji ta' Ħelsinki dwar l-iżvilupp sostenibbli, b'mod 
partikulari s-sitt kriterju dwar benefiċċji soċjoekonomiċi. 

Fl-Unjoni Ewropea l-forestrija u s-settur tal-produzzjoni tal-injam jikkumpensaw għal bejn 
10% u 20% tal-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-
iżvilupp fl-effiċjenza tal-enerġija u 
f'teknoloġiji nodfa fis-setturi koperti mill-
ambitu tad-Direttiva;

Ġustifikazzjoni

L-irkant tad-dħul għandu bi prinċipju jintuża biex jinħolqu s-setturi b'karbonju baxx tal-futur, 
billi l-fondi jiġu investiti mill-ġdid fis-setturi involuti.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-anqas 50% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmi fil-paragrafu 2 
għandu jintuża biex jiffinanzja t-tnaqqis 
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tal-gassijiet b'effett ta' serra, tkun evitata 
d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni, kif 
ukoll l-adattazzjoni għall-bidla fil-klima.

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-irkantar ta’ l-allokazzjonijiet għandu jintuża għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, 
kemm fir-rigward tal-mitigazzjoni u l-adattament, kif ukoll fir-rigward tas-sussidji li jgħinu l-
finanzjament ta’ l-investimenti meħtieġa speċjalment f’familji bi dħul baxx. Mill-anqas nofs 
id-dħul għandu jkun allokat biex jiffinanzja l-mitigazzjoni u l-adattazzjoni kif ukoll tkun 
evitata d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
wieħed minn dawn l-għanijiet fir-rapport 
ppreżentati skond id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE.

4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
wieħed minn dawn l-għanijiet fir-rapporti 
tagħhom ippreżentati skond id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE, b'enfasi fuq is-suq 
intern, l-għajnuna statali u l-kwistjonijiet 
marbuta mal-kompetizzjoni.
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
annwalment lill-Parlament Ewropew 
dwar l-użu tad-dħul, b'enfasi partikulari 
dwar l-effetti fuq is-suq intern, l-
għajnuna statali u l-kompetizzjoni.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 

5. Sal-31 ta' Diċembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tressaq lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
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aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju.  L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikulari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. Dik 
il-miżura, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

analitiku li jevalwa l-istimi taż-żmien, l-
amministrazzjoni u aspetti oħra ta' l-irkant, 
fosthom, kif xieraq, proposta għal 
direttiva. Din il-proposta għandu jkollha 
l-għan li tiżgura li l-irkanti jitmexxew 
b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li operaturi, u b'mod 
partikulari kull intrapriża żgħira u ta' daqs 
medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant jew 
l-għanijiet dwar il-bidla fil-klima li 
jiġġustifikaw l-adozzjoni tagħhom. Il-
proposta, għalhekk, għandha tkun
dettaljata biżżejjed, rigward fost l-oħrajn 
iż-żmien u l-frekwenza ta' l-irkanti fl-
Istati Membri kollha, u tkun inkwadrata 
b'mod adegwat biex tindirizza l-effetti li 
x'aktarx ikollhom l-irkanti, b'mod 
partikulari, rigward:
- l-azzjonijiet spekulattivi,
–   l-effetti transkonfinali tal-

kompetizzjoni,
–   l-effetti transsettorjali,
–   il-kompetittività tan-negozju u l-

industriji Ewropej, b'mod partikulari l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju,

–   il-pressjoni tal-inflazzjoni, u
–   l-effetti soċjoekonomiċi.
It-tħaddim prattiku tal-irkanti huwa 
komponent essenzjali tal-proposta 
riveduta tal-Iskema għall-Iskambji tal-
Emissjonijiet (EU ETS) u għalhekk 
għandu jkun suġġett għall-proċedura ta' 
kodeċiżjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li fil-komitoloġija tittratta element importanti ħafna ta' l-
ETS estiża. Kienu ikun aħjar li l-Kummissjoni ħarġet bi proposta għal kodeċiżjoni imma fin-
nuqqas ta' dan, għandhom ikunu stabbiliti kriterji li l-Kummissjoni għandha tirrispetta fid-
deċiżjoni tagħha dwar il-metodi ta' l-irkanti.
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Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Ġunju 2011, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2011, għandhom ikunu 
adottati miżuri li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 fil-
Komunità kollha.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)].

imħassar

Emenda 27

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli,
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiżguraw, fid-dawl, fost l-
oħrajn, tal-emissjonijiet minn proċessi, li 
l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gassijiet b'effett ta' 
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tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. Allokazzjoni bi 
ħlas biss għandha ssir fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku. 

serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi jintużaw 
punti ta' riferiment settorjali u jitqiesu t-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa, tal-koġenerazzjoni u tal-
qbid u l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' serra
f'kull settur, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. 
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni 
ta' l-elettriku, ħlief għall-elettriku prodott 
minn gassijiet tal-iskart minn proċessi ta' 
produzzjoni industrijali, fejn l-għan huwa 
li l-elettriku jintuża għall-konsum tal-
operatur ta' dawn il-proċessi ta' 
produzzjoni li, f'dak il-każ, kwalunkwe 
allokazzjoni lil dak l-operatur għandha 
ssir skont il-punti ta' riferenza settorjali 
maqbula għal dawn il-proċessi ta' 
produzzjoni.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li ma 
jgħaddux spejjeż żejda fuq il-konsumatur 
aħħari.

Justification

Auctioning carries significant potential for economic damage to manufacturing industries 
without bringing environmental benefits that only depend on the respect of reduction targets.
It should therefore be introduced only if either globally harmonised by an international 
agreement or at least accompanied by an appropriate border adjustment mechanism. By 
setting a Benchmark according to the best available technique, the economic incentive to 
reduce emissions by ceasing inefficient production and applying the highest technical 
standards is still the same.

The use of waste gases from the production process for the generation of electricity 
contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity 
produced under these special circumstances should be excluded from auctioning, and 
included by the same allocation methodology as applied to respective installations of the 
producer of these gases. This corresponds with the main content of point 92 of the 
Commission Communication COM(2008)830.

Emenda 28
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Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra
paragunabbli ma' dawk tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi dawk il-
miżuri li jipprovdu li l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas isseħħ biss meta din tkun 
ġustifkata kompletamenti fid-dawl ta' dak 
il-ftehim.

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali u/jew ftehimiet settorjali 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra
paragunabbli ma' dawk tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi dawk il-
miżuri b'mod li l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas isseħħ biss meta din tkun ġustifkata 
għall-aħħar fid-dawl ta' dak il-ftehim.

Il-mandat tal-Kummissjoni biex 
tinnegozja ftehimiet internazzjonali 
għandu jkun ibbażat fuq evalwazzjonijiet 
ta' l-impatt dettaljati tal-konsegwenzi li 
jista' jkun hemm għall-kumpaniji bbażati 
fl-UE u skont il-kriterji stipulati fl-Anness 
Ia.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tikkonċentra fuq l-ilħuq ta' ftehimiet settorjali internazzjonali li 
jkunu kwantifikabbli u verifikabbli; l-uniku mod biex ikunu evitati r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju u l-kompetizzjoni inġusta, li jiżvantaġġjaw lis-setturi bbażati fl-UE.

Emenda 29

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni bi ħlas biss għandha ssir fir-
rigward ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-
elettriku minn min jidħol ġdid.

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni 
ta' l-elettriku minn min jidħol ġdid, ħlief 
għall-elettriku prodott minn gassijiet tal-
iskart minn proċessi ta' produzzjoni 
industrijali, fejn l-għan huwa li l-elettriku 
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jintuża għall-konsum tal-operatur ta' 
dawn il-proċessi ta' produzzjoni li, f'dak 
il-każ, l-allokazzjoni lil dak l-operatur 
għandha ssir skont il-punti ta' riferenza 
settorjali maqbula għal dawn il-proċessi 
ta' produzzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-gassijiet tal-iskart mill-proċess ta' produzzjoni għall-ħolqien tal-elettriku 
jikkontribwixxi għall-preservazzjoni tar-riżorsi u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tad-CO2. L-
elettriku prodott f'dawn iċ-ċirkustanzi speċjali għandu jkun eskluż mill-irkantar, u inkluż bl-
istess metodoloġija ta' allokazzjoni applikata għall-installazzjonijiet rispettivi tal-produtturi 
ta' dawn il-gassijiet. Dan jikkorrispondi mal-kontenut ewlieni tal-punt 92 tal-Komunikazzjoni 
COM(2008)830 tal-Kummissjoni.

Emenda 30

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni bi ħlas biss għandha ssir fir-
rigward ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-
elettriku minn min jidħol ġdid.

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni 
ta' l-elettriku minn dawk li jidħlu ġodda, 
ħlief għall-elettriku prodott minn gassijiet 
tal-iskart minn proċeduri ta' produzzjoni 
industrijali.
Meta gass tal-iskart minn process ta' 
produzzjoni jintuża bħala fjuwil, l-
allokazzjonijiet għandhom jingħataw lill-
operatur tal-istallazzjoni li tkun qed 
tiġġenera l-gass tal-iskart skont l-istess 
prinċipji ta' allokazzjoni bħal dawk 
applikati għal dik l-istallazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza ta' l-emenda ta' qabel għall-Artikolu 10a(1).
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Emenda 31

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont ta' 
kwoti allokati mingħajr ħlas skond il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
paragrafu 2 ta' l-Artikolu 3c] fl-2013 
għandu jkun 80 % tal-kwantità determinata 
skond il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 u 
mbagħad l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena b'ammonti 
ugwali sakemm jirriżulta f'allokazzjoni bi 
ħlas biss fl-2020.

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont ta' 
kwoti allokati mingħajr ħlas skond il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
paragrafu 2 ta' l-Artikolu 3c] fl-2013 
għandu jkun il-kwantità determinata skond 
il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, filwaqt 
li jitqies, jekk ikun il-każ, l-eżitu tan-
negozjati internazzjonali, u mbagħad l-
allokazzjoni mingħajr ħlas għandha tonqos 
kull sena b'ammonti ugwali sakemm 
jirriżulta f'allokazzjoni bi ħlas biss fl-2020.

Emenda 32

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr
ħlas sa 100 filmija tal-kwantità determinata 
skond il-paragrafi 2 sa 7. 

8. Fir-rigward tal-Artikolu 10b, fl-2013 u 
f'kull sena sussegwenti, għal
stallazzjonijiet f'setturi esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju, l-ammont 
ta' kwoti allokati mingħajr ħlas għandu 
jkun 100% tal-kwantità determinata skond 
il-paragrafi 2 sa 6.

Ġustifikazzjoni

L-effettività ta' sistema ta' kummerċ li tnaqqas l-emissjonijiet jiddependi biss fuq in-numru ta' 
allokazzjonijiet fis-sistema. Il-mod kif dawn l-allokazzjonijiet jiġu eventwalment allokati -
permezz tal-irkantar jew bl-użu ta' punti ta' riferiment - m'għandu l-ebda impatt fuq il-volum 
totali ta' allokazzjonijiet u għaldaqstant ma jaffettwax l-eżitu ambjentali mfittex mis-sistema. 
L-allokazzjoni mingħajr ħlas, għaldaqstant, hija effettiva daqs l-irkantar f'dak li huwa tnaqqis 
tal-emissjonijiet, filwaqt li timponi piż finanzjarju iħfef fuq l-ekonomija.
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Emenda 33

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010 u mbagħad kull 3 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

9. Sat-30 ta' Jannar 2010 u mbagħad kull 
4 snin ta' wara l-Kummissjoni għandha 
tiddetermina s-setturi msemmija fil-
paragrafu 8.

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu deċiżi malajr kemm jista' jkun is-setturi meqjusa vulnerabbli għar-
"rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju" u l-azzjonijiet adegwati.  Li jsir eżami mill-ġdid 
tas-setturi kkonċernati kull 3 snin se jwassal mingħajr bżonn li jkun hemm l-inċertezza li hija 
ta' detriment għall-investiment.

Emenda 34

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni se tressaq quddiem il-
Parlament u l-Kunsill proposta li 
tikkunċerna s-setturi msemmija fil-
paragrafu 8. L-imsieħba soċjali kollha 
rilevanti għandhom jiġu kkonsultati.

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-industriji esposti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għandha tiġi 
riveduta fl-2016 u r-riżultati għandhom jiġu implimentati fl-2020, jekk dan ikun neċessarju. 
Din il-proċedura tipprovdi l-ogħla sigurtà f'dak li huwa ppjanar u tipprovdi ċertezza fl-evitar 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.
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Il-partijiet interessati milquta għandhom jagħmlu parti mill-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. 

Għandha tiġi evitata d-disaggregazzjoni tas-setturi, peress li dan iwassal għal problemi 
amministrattivi għall-implimentazzjoni. Fid-determinazzjoni ts-setturi eliġibbli, mhijiex il-
kwistjoni rigward l-effiċjenza tal-karbonju li hija rilevanti iżda l-qafas regolatorju tal-ħidma 
tagħhom, li taffettwa l-effiċjenza.

Emenda 35

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik il-miżura, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-industriji esposti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għandha tiġi 
riveduta fl-2016 u r-riżultati għandhom jiġu implimentati fl-2020, jekk dan ikun neċessarju. 
Din il-proċedura tipprovdi l-ogħla sigurtà f'dak li huwa ppjanar u tipprovdi ċertezza fl-evitar 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Il-partijiet interessati milquta għandhom jagħmlu parti mill-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. 

Għandha tiġi evitata d-disaggregazzjoni tas-setturi, peress li dan iwassal għal problemi 
amministrattivi għall-implimentazzjoni. Fid-determinazzjoni ts-setturi eliġibbli, mhijiex il-
kwistjoni rigward l-effiċjenza tal-karbonju li hija rilevanti iżda l-qafas regolatorju tal-ħidma 
tagħhom, li taffettwa l-effiċjenza.

Emenda 36

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
ġdida tas-suq, is-setturi mhux inklużi fl-
Anness I jistgħu jitlobu lill-Kummissjoni 
biex tevalwa mill-ġdid il-vulnerabbiltà 
tagħhom għar-riskju tar-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda 37

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni se tqis safejn 
huwa possibbli għas-settur jew sotto settur
ikkonċernat li jgħaddi l-ispiża tal-kwoti 
mitluba fil-prezzijiet tal-prodott mingħajr 
telf sinifikanti għas-sehem fiq-suq ta' l-
istallazzjonijiet anqas effiċjenti fil-
karbonju barra l-Komunità, billi tqis dan 
li ġej: 

Fid-determinazzjoni tas-setturi msemmija 
fil-paragrafu 8, il-Kummissjoni se tqis 
safejn huwa possibbli għas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat li jgħaddi l-ispiża 
tal-kwoti mitluba permezz tal-prezzijiet tal-
prodott, mingħajr telf fis-sehem tas-suq, 
jew tal-profittabilità jew tal-
opportunitajiet għall-investiment fl-istess 
settur jew sottosettur f'pajjiżi terzi li ma 
jimponux restrizzjonijiet paragunabbli fuq 
l-emissjonijiet. Il-Kummissjoni se tqis, 
fost l-oħrajn, il-kriterji li ġejjin: 

Justification

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u ekonomika, il-perjodu għandu jiġi estiż għal 5 snin u d-
data tal-ewwel evalwazzjoni għandha tkun it-30 ta' Ġunju 2009. Huwa diffiċli ħafna li wieħed 
jipprevedi l-impatt tal-EU ETS rivedut fuq l-industriji koperti mill-iskema fl-UE. Jekk l-
informazzjoni tas-suq turi li tassew hemm rilokazzjoni tal-karbonju f'setturi mhux meqjusa 
bħala vulnerabbli għal rilokazzjoni tal-karbonju, għandu jkun hemm rimedju disponibbli 
mingħajr ma wieħed ikollu jistenna r-reviżjoni ta' kull 5 snin li jkun imiss. Din l-emenda 
tiżgura li jitqiesu l-istruttura futura tas-suq kif ukoll l-intensità tal-karbonju ta' prodott u l-
ispiża tal-ġarr (fattur importanti fil-kwistjoni sħiħa tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju)

Emenda 38
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni; 

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni 
f'industriji b'emissjonijiet qawwijin ta' 
CO2 għal kull unità ta' bejgħ; 

Justification

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u ekonomika, il-perjodu għandu jiġi estiż għal 5 snin u d-
data tal-ewwel evalwazzjoni għandha tkun it-30 ta' Ġunju 2009. Huwa diffiċli ħafna li wieħed 
jipprevedi l-impatt tal-EU ETS rivedut fuq l-industriji koperti mill-iskema fl-UE. Jekk l-
informazzjoni tas-suq turi li tassew hemm rilokazzjoni tal-karbonju f'setturi mhux meqjusa 
bħala vulnerabbli għal rilokazzjoni tal-karbonju, għandu jkun hemm rimedju disponibbli 
mingħajr ma wieħed ikollu jistenna r-reviżjoni ta' kull 5 snin li jkun imiss. Din l-emenda 
tiżgura li jitqiesu l-istruttura futura tas-suq kif ukoll l-intensità tal-karbonju ta' prodott u l-
ispiża tal-ġarr (fattur importanti fil-kwistjoni sħiħa tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju)

Emenda 39

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli ta' l-
emissjonijiet per eżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti;

(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli ta' l-
emissjonijiet per eżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti, bi spiża ta' 
investiment li ma twassalx għal telf 
sinifikanti tal-kompetittività u/jew ta' 
sehem tas-suq affavur stallazzjonijiet 
f'pajjiżi terzi li m'humiex suġġetti għal 
restrizzjonijiet ekwivalenti fuq l-
emissjonijiet tad-CO2;   
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Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-industriji esposti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għandha tiġi 
riveduta fl-2016 u r-riżultati għandhom jiġu implimentati fl-2020, jekk dan ikun neċessarju. 
Din il-proċedura tipprovdi l-ogħla sigurtà f'dak li huwa ppjanar u tipprovdi ċertezza fl-evitar 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Il-partijiet interessati milquta għandhom jagħmlu parti mill-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. 

Għandha tiġi evitata d-disaggregazzjoni tas-setturi, peress li dan iwassal għal problemi 
amministrattivi għall-implimentazzjoni. Fid-determinazzjoni ts-setturi eliġibbli, mhijiex il-
kwistjoni rigward l-effiċjenza tal-karbonju li hija rilevanti iżda l-qafas regolatorju tal-ħidma 
tagħhom, li taffettwa l-effiċjenza.

Emenda 40

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali;

(c) l-istruttura attwali u mbassra tas-suq, 
is-suq tal-prodott u dak ġeografiku 
rilevanti, ir-rilevanza ekonomika u ta' l-
impjieg, l-esponiment tas-setturi għall-
kompetizzjoni internazzjonali u għall-
prezzijiet globali, u, fost l-oħrajn, l-
ispejjeż ta' trasport inklużi l-ispejjeż diretti 
u indiretti tad-CO2.;

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-industriji esposti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għandha tiġi 
riveduta fl-2016 u r-riżultati għandhom jiġu implimentati fl-2020, jekk dan ikun neċessarju. 
Din il-proċedura tipprovdi l-ogħla sigurtà f'dak li huwa ppjanar u tipprovdi ċertezza fl-evitar 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Il-partijiet interessati milquta għandhom jagħmlu parti mill-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. 

Għandha tiġi evitata d-disaggregazzjoni tas-setturi, peress li dan iwassal għal problemi 
amministrattivi għall-implimentazzjoni. Fid-determinazzjoni ts-setturi eliġibbli, mhijiex il-
kwistjoni rigward l-effiċjenza tal-karbonju li hija rilevanti iżda l-qafas regolatorju tal-ħidma 
tagħhom, li taffettwa l-effiċjenza.
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Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati.

(d) l-effett tal-bidla fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati u l-impatt tagħhom 
fuq il-kompetittività tas-setturi milquta 
mill-ETS tal-UE;

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-industriji esposti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għandha tiġi 
riveduta fl-2016 u r-riżultati għandhom jiġu implimentati fl-2020, jekk dan ikun neċessarju. 
Din il-proċedura tipprovdi l-ogħla sigurtà f'dak li huwa ppjanar u tipprovdi ċertezza fl-evitar 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Il-partijiet interessati milquta għandhom jagħmlu parti mill-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. 

Għandha tiġi evitata d-disaggregazzjoni tas-setturi, peress li dan iwassal għal problemi 
amministrattivi għall-implimentazzjoni. Fid-determinazzjoni ts-setturi eliġibbli, mhijiex il-
kwistjoni rigward l-effiċjenza tal-karbonju li hija rilevanti iżda l-qafas regolatorju tal-ħidma 
tagħhom, li taffettwa l-effiċjenza.

Emenda 42

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 3 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-impatti diretti u indiretti taż-żieda 
mbassra fil-prezzijiet ta' l-enerġija u ta' 
ċerta materja prima minħabba l-politika 
relatata mal-bidla fil-klima; 
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Emenda 43

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 3 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-effetti soċjali kollaterali ta' l-ispejjeż 
li jgħaddu għand il-konsumatur finali.

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' l-evalwazzjoni jekk iż-
żieda fil-prezz li tirriżulta mill-iskema 
Komunitarja tistax tiġi mgħoddija, stimi ta' 
bejgħ mitluf li jirriżulta minn żieda fil-
prezz tal-karbonju jew l-impatt fuq il-
profittabbiltà ta' l-istallazzjonijiet 
ikkonċernati, jistgħu fost oħrajn jiġu użati.

Għall-finijiet ta' l-evalwazzjoni jekk iż-
żieda fil-prezz li tirriżulta mill-iskema 
Komunitarja tistax tiġi mgħoddija, stimi ta' 
bejgħ mitluf li jirriżulta mill-prezz tal-
karbonju jew l-impatt fuq il-profittabbiltà 
tas-setturi, jistgħu fost oħrajn jiġu użati.

Justification

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u ekonomika, il-perjodu għandu jiġi estiż għal 5 snin u d-
data tal-ewwel evalwazzjoni għandha tkun it-30 ta' Ġunju 2009. Huwa diffiċli ħafna li wieħed 
jipprevedi l-impatt tal-EU ETS rivedut fuq l-industriji koperti mill-iskema fl-UE. Jekk l-
informazzjoni tas-suq turi li tassew hemm rilokazzjoni tal-karbonju f'setturi mhux meqjusa 
bħala vulnerabbli għal rilokazzjoni tal-karbonju, għandu jkun hemm rimedju disponibbli 
mingħajr ma wieħed ikollu jistenna r-reviżjoni ta' kull 5 snin li jkun imiss. Din l-emenda 
tiżgura li jitqiesu l-istruttura futura tas-suq kif ukoll l-intensità tal-karbonju ta' prodott u l-
ispiża tal-ġarr (fattur importanti fil-kwistjoni sħiħa tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju)

Emenda 45
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn Ġunju 2011, fid-
dawl tar-riżultat tan-negozjati 
internazzjonali u ta' l-estent safejn dawn 
iwasslu għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, u wara li tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, il-
Kummissjoni se tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport analitiku li 
jevalwa s-sitwazzjoni fir-rigward ta' 
setturi jew sotto setturi li huma intensivi 
fl-enerġija u l-oġġetti li ġew determinati 
bħala esposti għal riskji sinifikanti ta' 
rilaxx tal-karbonju. Dan għandu jkun 
akkumpanjat minn kwalunkwe proposta 
xierqa, li jistgħu jinkludu: .

Sa Jannar tal-2010, fid-dawl tar-riżultat 
tan-negozjati internazzjonali u tal-punt 
safejn dak l-eżitu jissodisfa l-kriterji 
stipulati fl-Anness Ia, il-Kummissjoni 
għandha tressaq proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar is-setturi jew 
is-sottosetturi li għandhom jitqiesu 
f'riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju. Dawn is-setturi jew 
sottosetturi għandhom ikunu identifikati 
b'konsultazzjoni mas-sħab soċjali, mal-
partijiet interessati milquta, mal-
Parlament Ewropew u mal-Kunsill u 
għandhom iqisu l-fatt li tista' ma 
tintlaħaqx ftehima internazzjonali li 
tinkludi tnaqqis mandatorju fl-
emissjonijiet tal-karbonju.

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi hemm bżonn li jinġiebu l-quddiem sabiex jingħata element ta' prevedibbiltà lill-
industriji milquta mir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Jeħtieġ li ftehima internazzjonali eventwali tkun kwantifikabbli u verifikabbli u twassal għal 
tnaqqis ekwivalenti ta' emissjonijiet, kif propost mill-Kummissjoni.

Il-Parlament u l-Kunsill jeħtieġ li jkunu infurmati u jagħtu l-approvazzjoni tagħhom għall-
proposta tal-Kummissjoni, filwaqt li l-identifikazzjoni tas-setturi u s-sottosetturi fir-rigward 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jeħtieġ li ssir b'konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati.

Emenda 46

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10b – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati għandu jitqies ukoll kull ftehim
settorjali vinkolanti li jwassal għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li 
jista' jiġi monitorjat, huwa verifikabbli u 
suġġett għal arranġamenti ta' infurzar."

Meta jiġi kkunsidrat liema miżuri huma 
adegwati kif ukoll meta jiġi determinat 
liema setturi huma esposti għal riskju 
sinifikanti tar-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju skont l-Artikolu 
10a(8) u (9), għandhom ikunu 
determinanti l-ftehimiet settorjali 
vinkolanti li jwasslu għal tnaqqis ta' l-
emissjonijiet globali tal-kobor meħtieġ 
sabiex tiġi indirizzata l-bidla fil-klima, li 
jistgħu jiġu mmonitorjati, li huma
verifikabbli u suġġetti għal arranġamenti 
mandatorji ta' infurzar.

Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 9
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra.

Stallazzjoni li tieqaf topera ma tirċievi l-
ebda allokazzjoni mingħajr ħlas oħra u 
għandha ċċedi l-kwoti kollha li jkun għad 
fadlilha, jew ammont ekwivalenti, lill-
awtoritajiet kompetenti. Il-Kummissjoni 
għandha tissorvelja l-implimentazzjoni 
nazzjonali u tiżgura li l-għajnuna Statali 
u r-regoli tal-kompetizzjoni jkunu 
applikati kif xieraq, b'mod partikulari 
biex ikunu evitati l-abbużi ta' 
pożizzjonijiet dominanti. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni għandha, kull tliet 
xhur, tippubblika l-prezz tal-prodotti tal-
enerġija għall-konsumatur aħħari, 
maqsumin skond il-kumpanija, is-settur u 
l-Istat Membru. Il-komponent tal-ETS tal-
UE tal-prezz aħħari għall-konsumatur 
finali għandu jingħata u ddikjarat għalih 
fil-pubblikazzjoni tal-prezzijiet tal-
Kummissjoni.
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Emenda 48

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 9
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 11a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm ikun daħal fis-seħħ ftehim 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar it-tibdil
fil-klima, u qabel l-avvanz ta' l-
applikazzjoni tal-paragrafi 3 u 4 ta' l-
Artikolu 28, għandhom japplikaw il-
paragrafi 2 sa 7 ta' dan l-Artikolu.

1. Sakemm jidħol fis-seħħ ftehim 
internazzjonali tal-ġejjieni dwar il-bidla fil-
klima jew xi ftehima settorjali 
internazzjonali, u qabel l-applikazzjoni tal-
paragrafi 3 u 4 ta' l-Artikolu 28, għandhom 
japplikaw il-paragrafi 2 sa 7 ta' dan l-
Artikolu. Krediti għall-proġetti tal-
Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif (CDM) u 
ta' l-Implimentazzjoni Konġunta (JI) 
f'setturi esposti għar-rilokazzjoni tal-
karbonju għandhom, madankollu, ikunu 
esklużi mill-applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu.

Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 9
Id-Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 11a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, is-
CERs biss ta' pajjiżi terzi li kienu ratifikaw 
dak il-ftehim għandhom jiġu aċċettati fl-
iskema Komunitarja. 

7. Ladarba jkun intlaħaq ftehim
internazzjonali jew xi ftehimiet settorjali 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, is-
CERs ta' pajjiżi terzi li jkunu rratifikaw dik 
il-ftehima biss għandhom jiġu aċċettati fl-
ETS tal-UE. 
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Emenda 50

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 10
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom jawtorizzaw biss attivitajiet ta' 
proġetti fejn il-parteċipanti kollha ta' 
proġetti jkollhom il-kwartieri tagħhom jew 
f'pajjiż li kkonkluda l-ftehim 
internazzjonali relatat ma' proġetti bħal 
dawn jew f'pajjiż jew entità sotto federali
jew reġjonali marbut/a ma' l-iskema 
Komunitarja skond l-Artikolu 25.”

“Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom jawtorizzaw biss attivitajiet ta' 
proġetti fejn il-parteċipanti kollha ta' 
proġetti jkollhom il-kwartieri tagħhom jew 
f'pajjiż li kkonkluda l-ftehim 
internazzjonali relatat ma' proġetti bħal 
dawn jew f'pajjiż jew entità sottofederali
jew reġjonali marbut/a ma' l-iskema 
Komunitarja skond l-Artikolu 25.” Il-
Krediti għall-proġetti tal-Mekkaniżmu 
għal Żvilupp Nadif (CDM) u ta' l-
Implimentaazjoni Konġunta (JI) f'setturi 
esposti għar-rilokazzjoni tal-karbonju 
(carbon leakage) għandhom ikunu esklużi 
mill-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Emenda 51

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 12
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament għall-monitoraġġ u r-
rappurtar ta' l-emissjonijiet u, fejn 
rilevanti, dejta dwar l-attività, mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I li għandu 
jkun ibbażat fuq il-prinċipji għall-
monitoraġġ u r-rappurtar stabbiliti fl-
Anness IV u għandu jispeċifika l-potenzjal 
għat-tisħin globali ta' kull gass serra fir-
rekwiżiti għall-monitoraġġ u r-rappurtar ta' 
l-emissjonijiet għal dak il-gass.

1. Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar 
tard mill-31 ta' Diċembru 2011, tadotta 
Regolament għall-monitoraġġ u l-
irrappurtar ta' l-emissjonijiet u, fejn 
rilevanti, dejta dwar l-attività, mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I li għandu 
jkun ibbażat fuq il-prinċipji għall-
monitoraġġ u l-irrappurtar stabbiliti fl-
Anness IV u għandu jispeċifika l-potenzjal 
għat-tisħin globali ta' kull gass b'effett ta' 
serra fir-rekwiżiti għall-monitoraġġ u r-
rappurtar ta' l-emissjonijiet għal dak il-
gass.
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Emenda 52

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 12
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-Regolament jista' jqis l-evidenza 
xjentifika l-aktar preċiża u aġġornata li 
tkun disponibbli, b'mod partikolari mill-
IPCC, u jista' ukoll jispeċifika rekwiżiti 
biex operaturi jirrapportaw dwar 
emissjonijiet assoċjati mal-produzzjoni ta' 
oġġetti prodotti minn industriji intensivi fl-
enerġija li jistgħu jkunu suġġetti għal 
kompetizzjoni internazzjonali, u biex din l-
informazzjoni tiġi verifkata 
indipendentement.

2. Ir-Regolament għandu jqis l-evidenza 
xjentifika l-aktar preċiża u aġġornata li 
tkun disponibbli, b'mod partikolari mill-
IPCC, u għandu wkoll jispeċifika rekwiżiti 
biex operaturi jirrapportaw dwar 
emissjonijiet assoċjati mal-produzzjoni ta' 
oġġetti prodotti minn industriji intensivi fl-
enerġija li jistgħu jkunu suġġetti għal 
kompetizzjoni internazzjonali, u biex din l-
informazzjoni tiġi verifkata 
indipendentement. Ir-Regolament għandu 
jispeċifika wkoll ir-rekwiżiti tal-
irrappurtar għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji mdaħħla fl-iskambji ta' l-
emissjonijiet.

Dawk ir-rekwiżiti jistgħu jinkludu r-
rappurtar dwar livelli ta' emissjonijiet 
mill-ġenerazzjoni ta' l-elettriku koperta bl-
iskema Komunitarja assoċjata mal-
produzzjoni ta' tali oġġetti.

Dawk ir-rekwiżiti għandhom jinkludu l-
irrappurtar dwar livelli ta' emissjonijiet 
mill-ġenerazzjoni ta' l-elettriku koperta bl-
iskema Komunitarja assoċjata mal-
produzzjoni ta' tali oġġetti.

Emenda 53

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 12
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull sentejn wara l-adozzjoni ta' din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport li jevalwa kif l-
implimentazzjoni ta' l-impenji ta' l-Istati 
Membri skond din id-Direttiva affettwat 
il-kompetizzjoni fil-livell nazzjonali, dak 
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Komunitarju u dak internazzjonali.

Emenda 54

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 13
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 15 – punt b – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Il-Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament għall-verifikar ta' rapporti 
dwar l-emissjonijiet u l-akkreditar ta' 
verifikaturi li fih tispeċifikail-
kundizzjonijiet għall-akkreditar, ir-
rikonoxximent reċiproku u r-revoka ta' 
akkreditar għal verifikaturi, u għas-
superviżjoni u l-valutazzjoni bejn il-pari 
(inter pares) kif ikun jixraq.

"Il-Kummissjoni għandha, sat-30 ta' 
Ġunju 2010, tadotta Regolament għall-
verifikar ta' rapporti dwar l-emissjonijiet u 
l-akkreditar ta' verifikaturi li fih tispeċifika 
l-kundizzjonijiet għall-akkreditar, ir-
rikonoxximent reċiproku u r-revoka ta' 
akkreditar għal verifikaturi, u għas-
superviżjoni u l-valutazzjoni bejn il-pari 
(inter pares) kif ikun jixraq.

Emenda 55

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 19
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 24a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu emissjonijiet 
ta' gassijiet serra barra l-iskema 
Komunitarja.

1. Minbarra l-inklużjonijiet ipprovduti fl-
Artikolu 24, il-Kummissjoni tista' tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni għall-ħruġ ta' 
kwoti fir-rigward ta' proġetti amministrati 
minn Stati Membri li jnaqqsu emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra barra l-iskema 
Komunitarja. Il-Kummissjoni għandha 
teskludi l-krediti għall-proġetti tal-
Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif (CDM) u 
ta' l-Implimentazzjoni Konġunta (JI) 
f'setturi esposti għar-rilokazzjoni tal-
karbonju (carbon leakage).

Emenda 56
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 21
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkalkolata taħt il-25MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 10,000 tunnellata ekwivalenti 
ta' dijossidju tal-karbonju, eskluż
emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda 
mit-3 snin preċedenti, u li huma suġġetti 
għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-
iskema Komunitarja, stallazzjonijiet tal-
kombustjoni li għandhom kapaċità termika 
kkwotata taħt il-50MW, emissjonijiet 
irrapportati lill-awtoritajiet kompetenti ta' 
anqas minn 25,000 tunnellata ekwivalenti 
ta' CO2, esklużi emissjonijiet inevitabbli ta' 
CO2 minn materja prima u emissjonijiet 
mill-bijomassa f'kull waħda mit-3 snin 
preċedenti, u li huma suġġetti għal miżuri 
li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jikkonforma mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs), biex ikunu evitati l-ispejjeż amministrattivi bla bżonn u l-burokrazija żejda u biex 
tittejjeb l-effiċjenza tas-sistema, l-istallazzjonijiet iż-żgħar għandu jkollhom il-possibilità li 
jagħżlu li ma jkunux imdaħħla fis-sistema (opt-out) jekk ikun hemm stabbiliti miżuri 
ekwivalenti. Terz mill-istallazzjonijiet totali li huma koperti mill-iskema huma stallazzjonijiet 
żgħar li bejniethom jagħmlu biss 2% mill-emissjonijiet globali rrappurtati.

Emenda 57

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 21
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe stallazzjoni tkunx is-sors 
ta' 10 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew 
aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju tal-
karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-
bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

(b) jikkonferma li fis-seħħ hemm 
arranġamenti ta' monitoraġġ li jivvalutaw 
jekk kwalunkwe stallazzjoni tkunx is-sors 
ta' 25,000 tunnellata ta' emissjonijiet jew 
aktar ta' l-ekwivalenti tad-dijossidju tal-
karbonju, esklużi l-emissjonijiet 
inevitabbli tad-dijossidju tal-karbonju 
mill-materja prima u l-emissjonijiet mill-
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bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs), biex ikunu evitati l-ispejjeż amministrattivi bla bżonn u l-burokrazija żejda u biex 
tittejjeb l-effiċjenza tas-sistema, l-istallazzjonijiet iż-żgħar għandu jkollhom il-possibilità li 
jagħżlu li ma jkunux imdaħħla fis-sistema (opt-out) jekk ikun hemm stabbiliti miżuri 
ekwivalenti. Terz mill-istallazzjonijiet totali li huma koperti mill-iskema huma stallazzjonijiet 
żgħar li bejniethom jagħmlu biss 2% mill-emissjonijiet globali rrappurtati.

Emenda 58

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 21
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkun sors ta' 10 000 ta' 
emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

(c) jikkonferma li jekk kwalunkwe 
stallazzjoni tkun sors ta' 25,000 tunnellata 
ta' emissjonijiet jew aktar ta' l-ekwivalenti 
tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-
emissjonijiet inevitabbli tad-dijossidju tal-
karbonju mill-materja prima u l-
emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe 
sena kalendarja jew li l-miżuri ekwivalenti 
ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi 
introdotta mill-ġdid fis-sistema;

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs), biex ikunu evitati l-ispejjeż amministrattivi bla bżonn u l-burokrazija żejda u biex 
tittejjeb l-effiċjenza tas-sistema, l-istallazzjonijiet iż-żgħar għandu jkollhom il-possibilità li 
jagħżlu li ma jkunux imdaħħla fis-sistema (opt-out) jekk ikun hemm stabbiliti miżuri 
ekwivalenti. Terz mill-istallazzjonijiet totali li huma koperti mill-iskema huma stallazzjonijiet 
żgħar li bejniethom jagħmlu biss 2% mill-emissjonijiet globali rrappurtati.

Emenda 59

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 21
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aġġustamenti applikabbli mal-konklużjoni 
ta' ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima

Aġġustamenti applikabbli mal-konklużjoni 
ta' ftehim internazzjonali u/jew ftehimiet 
settorjali internazzjonali dwar il-bidla fil-
klima

Emenda 60

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 21
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra li jaqbżu l-livelli massimi 
tat-tnaqqqis miftiehma mill-Kunsill 
Ewropew, għandhom jibdew japplikaw il-
paragrafi 2, 3 u 4. 

1. Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' 
ftehim internazzjonali u/jew ftehimiet 
settorjali internazzjonali dwar il-bidla fil-
klima, li jwassal, sa l-2020, għal livelli 
mandatorji ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra li jaqbżu l-livelli 
massimi tat-tnaqqqis miftiehma mill-
Kunsill Ewropew, għandhom jibdew 
japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4. 

Emenda 61

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 21
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, 
il-fattur lineari għandu jiżdied sabiex il-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
tkun aktar baxxa minn dik stabbilita 
skond l-Artikolu 9, minħabba kwantità ta' 
kwoti ekwivalenti għat-tnaqqis globali ta' 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
Komunità li taqbeż l-20% li l-Komunità 
tkun impenjata għalih bil-ftehim 

2. Mis-sena wara l-konklużjoni tal-ftehim 
internazzjonali msemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva lill-Parlament u lill-Kunsill li 
tkun tiġġustifika tnaqqis ulterjuri fil-
kwantità Komunitarja tal-kwoti fl-2020 
ibbażata fuq il-mekkaniżmu ta' fattur 
lineari u li tqis it-tnaqqis globali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra
mill-Komunità li taqbeż l-20% li l-
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internazzjonali, immultiplikat bis-sehem 
tat-tnaqqis globali ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra fl-2020 li l-iskema 
Komunitarja qed tikkontribwixxi skond l-
Artikoli 9 u 9a.

Komunità tkun impenjata għalih bil-ftehim 
internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Ir-reazzjonijiet għall-konklużjonijiet tan-negozjati dwar ftehima internazzjonali ma jkunux 
proċess awtomatiku iżda suġġetti għal evalwazzjoni u deċiżjoni politika.

Emenda 62

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 21
Id-Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

3. L-operaturi jistgħu jużaw is-CERs, l-
ERUs jew krediti oħra, minbarra l-krediti 
tal-Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif 
(CDM) u ta' l-Implimentazzjoni Konġunta 
(JI) minn setturi esposti għar-rilokazzjoni 
tal-karbonju, approvati skond il-
paragrafu 4 minn pajjiżi terzi li 
kkonkludew il-ftehim internazzjonali, sa 
nofs it-tnaqqis li jsir skond il-paragrafu 2.

Emenda 63

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a

Ir-rapport tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
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u lill-Kunsill dwar it-twaqqif u t-tħaddim 
tal-ETS tal-UE. L-ewwel rapport ta' dan 
it-tip għandu jitressaq sa ...*. 
* sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Emenda 64

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Ia
Rekwiżiti minimi għal Ftehimiet 

Internazzjonali
Ftehima internazzjonali li tinkludi l-
industriji li jużaw l-enerġija b’mod 
intensiv u li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju, jew 
ftehima settorjali internazzjonali li 
tikkonċerna dawn l-industriji, għandhom 
mill-inqas ikunu konformi mal-kriterji li 
ġejjin sabiex jipprovdu kundizzjonijiet 
ekwi għal industriji bħal dawn:
(i) il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi trid 
tirrappreżenta massa kritika ta' mill-inqas 
85 % tal-produzzjoni,
(ii) il-pajjiżi parteċipanti jrid ikollhom 
objettivi ekwivalenti ta' emissjonijiet tad-
CO2;
(iii) sistemi simili ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet b'effett ekwivalenti jridu jiġu 
imposti mill-pajjiżi parteċipanti kollha jew 
mill-pajjiżi b'objettivi ta' emissjonijiet ta' 
CO2 mhux ekwivalenti f'setturi koperti 
mill-ETS tal-UE,
(iv) il-materjali li qed jikkompetu 
għandhom ikunu soġġetti għal 
restrizzjonijiet ekwivalenti billi jitqiesu ċ-
ċikli tal-ħajja,
(v) sistema ta' sorveljanza u ta' verifika 
internazzjonali effettiva trid tiġi 
implimentata.
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Ġustifikazzjoni

Konformi mal-emenda għall-Artikolu 10b.
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