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Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 14
Premessa 3

(3) Is-Seba' Programm kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni 
(2007-2013) li huwa ddefinit fid-Deċiżjoni 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 1982/2006/KE tat-18 ta' Diċembru 2006 
tipprovdi inċentiv għar-reviżjoni tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/78/KE ta' l-1 ta' 
Frar 2003 li tistabbilixxi l-linji ta' gwida 
tekniki multijannwali għall-programm ta' 
Riċerka tal-Fond ta' Riċerka għal Faħam u l-
Azzar sabiex jiġi żgurat li l-Fond ta' Riċerka 
għall-Faħam u l-Azzar ikun komplementari 
għas-Seba' Programm kwadru fis-setturi 
marbuta ma' l-industrija tal-faħam u l-azzar,

(3) Is-Seba' Programm kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni 
(2007-2013) stipulat fid-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 1982/2006/KE tat-18 ta' Diċembru 2006 
jipprovdi inċentiv għar-reviżjoni tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/78/KE ta' l-1 ta' 
Frar 2003 li tistabbilixxi l-linji ta' gwida 
tekniki plurijennali għall-programm ta' 
Riċerka tal-Fond ta' Riċerka għal Faħam u l-
Azzar sabiex jiġi żgurat li l-Fond ta' Riċerka 
għall-Faħam u l-Azzar ikun komplementari 
iżda ma jikkoinċidix mas-Seba' Programm 
kwadru fis-setturi marbuta ma' l-industrija 
tal-faħam u l-azzar,
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif jgħid l-Artikolu 1 (3) tal-Protokoll dwar il-konsegwenzi finanzjarji ta’ l-għeluq tat-Trattat 
KEFA u dwar il-fond għar-riċerka għall-faħam u l-azzar: “Id-dħul minn dawn l-assi, 
imsejjaħ “il-Fond ta’ Riċerka għall-Faħam u l-Azzar”, għandu jintuża esklussivament għar-
riċerka, lilhinn mill-Programm ta’ qafas ta’ riċerka, [...]”  

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 15
Premessa 3 a (ġdida)

(3a) Is-Seba’ Programm ta’ Qafas ikopri 
“teknoloġiji ġodda tal-faħam” u għalhekk 
jipprovdi inċentiv għar-reviżjoni tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/76/KE, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif jgħid l-Artikolu 1 (3) tal-Protokoll dwar il-konsegwenzi finanzjarji ta’ l-għeluq tat-Trattat 
KEFA u dwar il-fond għar-riċerka għall-faħam u l-azzar: “Id-dħul minn dawn l-assi, 
imsejjaħ “il-Fond ta’ Riċerka għall-Faħam u l-Azzar”, għandu jintuża esklussivament għar-
riċerka, lilhinn mill-Programm ta’ qafas ta’ riċerka, [...]”  Billi l-FP7 ikopri r-Riċerka u l-
Iżvilupp ta' teknoloġiji nodfa tal-faħam, it-tqassim bejn ir-riċerka relatata mal-faħam u dik 
relatata ma’ l-azzar għandu, għalhekk, jiġi modifikata skond dan.  

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 16
Premessa 14

(14) Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
mill-Fond ta' Riċerka għal proġetti pilota u 
ta' dimostrazzjoni għandha tiżdied għal 50%
ta' l-ispejjeż eliġibbli,

(14) Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
mill-Fond ta' Riċerka għal proġetti pilota u 
ta' dimostrazzjoni għandha tiżdied għal 40%
ta' l-ispejjeż eliġibbli,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’hemm ebda raġuni għala l-kontribuzzjoni finanzjarja massima għandha tiżdied minn 40% 
għal 50% ta’ l-ispejjeż ammissibbli relatati ma’ proġetti pilota jew ta’ dimostrazzjoni.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 17
Artikolu 3, Paragrafu 1, Punt (g)

(g) blat żejtni. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Blat żejtni mhux kopert mid-definizzjoni ta’ faħam u azzar. Blat Żejtni għandu jitħalla barra 
mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Fond.  

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 18
Artikolu 4

Artikolu 4 imħassar
It-titjib tal-pożizzjoni kompetittiva tal-

faħam tal-Komunità
1. L-għan huwa li jitnaqqsu l-ispejjeż totali 
tal-produzzjoni tal-faħam mill-mini tat-
tħaffir, titjieb il-kwalità tal-prodotti u 
jitnaqqsu l-ispejjeż ta' l-użu tal-faħam. Il-
proġetti ta' riċerka għandhom jinkludu l-
katina kollha tal-produzzjoni tal-faħam, kif 
ġej:

(a) metodi moderni sabiex jkunu eżaminati 
d-depożiti;

(b) ippjanar integrat tal-minjieri;

(c) teknoloġiji tat-tħaffir għall-faħam li 
huma effiċjenti ħafna, u fil-biċċa l-kbira 
awtomatizzati, skond il-karatteristiċi 
ġeografiċi tad-depożiti Ewropej ta' 
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antraċite;

(d) teknoloġiji xierqa ta' sostenn;

(e) sistemi ta' trasport;

(f) servizzi ta' provvista ta' l-elettriku, u 
sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni, 
trażmissjoni, kontroll u kontroll tal-
proċess;

(g) tekniki ta' preparazzjoni tal-faħam, għal 
bżonnijiet tas-suq tal-konsumatur;

(h) konverżjoni fil-faħam;

(i) kombustjoni tal-faħam.

2. Il-proġetti ta' riċerka għandu ikollhom 
ukoll l-għan li jilħqu progress xjentifiku u 
teknoloġiku sabiex nifhmu aħjar l-imġiba u 
l-kontroll tad-depożiti f'relazzjoni mal-
pressjoni tal-blat, l-emissjonijiet tal-gass, 
ir-riskju ta' splużjonijiet, il-ventilazzjoni u 
l-fatturi l-oħra kollha li jolqtu 
operazzjonijiet ta' tħaffir tal-minjieri. Il-
proġetti ta' riċerka li għandhom dawn l-
għanijiet għandhom jippreżentaw il-
prospett tar-riżultati applikabbli kemm fiż-
żmien qasir kif ukoll f'dak medju lill-parti 
sostanzjali tal-produzzjoni fil-Komunità.

Għandha tingħata preferenza lill-proġetti li 
jippromwovu ta' l-anqas waħda minn dawn 
li ġejjin:

(a) integrazzjoni ta' tekniki individwali 
f'sistemi u metodi u l-iżvilupp ta' metodi ta' 
tħaffir integrati;

(b) tnaqqis sostanzjali tan-nefqa tal-
produzzjoni;

(c) benefiċċji f'termini tas-sikurezza tal-
mini u l-ambjent.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi l-industrija Komunitarja tal-faħam għaddejja minn ristrutturar kontinwu, il-flus għar-
riċerka tal-Komunità aħjar jintefqu biex jitnaqqsu l-impatti ambjentali u soċjali relatati ma’ 
l-għeluq ta’ attivitajiet relatati mal-faħam u fuq l-iżvilupp ta’ sorsi oħrajn ta’ enerġija aktar 
nodfa u sostenibbli milli biex titjieb il-pożizzjoni kompetittiva tal-faħam Komunitarju.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 19
Artikolu 4, Paragrafu 2, Punt (c a) (ġdid)

  (ca) l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda li jkunu 
aktar ekonomiċi u aktar dipendibbli.

Or. cs

Amendment by Rebecca Harms

Emenda 20
Article 6, title

Protezzjoni effiċjenti ta' l-ambjent u titjib fl-
użu tal-faħam bħala sors ta' enerġija 
nadifa

Titjib fil-protezzjoni ta’ l-ambjent lokali

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fl-emissjonijiet mill-użu tal-faħam, inklużi il-qabda u il-ħażna tas-CO2 huma parti 
integrali mill-FP7 ‘Activity Energy 6’ Teknoloġiji tal-Faħam Nodfa.  L-inklużjoni ta’ dan il-
qasam ta’ riċerka fi ħdan l-RFCS għalhekk jikkoinċidi ma’ l-FP7 u jmur kontra l-Artikolu 
1(3) tal-Protokoll dwar il-konsegewenzi finanzjarji ta’ l-għeluq tat-Trattat KEFA u dwar il-
fond ta’ riċerka għall-faħam u l-azzar li jgħid li:  “Id-dħul minn dawn l-assi, imsejjaħ “il-
Fond ta’ Riċerka għall-Faħam u l-Azzar”, għandu jintuża esklussivament għar-riċerka, 
lilhinn mill-Programm qafas ta’ riċerka, [...]”  Din l-emenda tiżgura li din l-inkonsistenza 
tiġi evitata.
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 21
Artikolu 6, Paragrafu 2, Punt (g)

(a) tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-użu tal-
faħam, inklużi l-qbid u l-ħżin tad-CO2;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħal dik ta' l-EM ta’ l-Artikolu 4 tas-Sra Harms.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 22
Artikolu 6, Paragrafu 2, Punt (g)

(b) tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra, b'mod partikolari l-
metanu, mid-depożiti tal-faħam;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħal dik ta' l-EM ta’ l-Artikolu 4 tas-Sra Harms.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 23
Artikolu 6, Paragrafu 2, Punt (g)

(d) ir-rinnovazzjoni tal-miżbliet u l-użu 
industrjali ta' residwi mill-produzzjoni u l-
konsum tal-faħam; 

(d) ir-rinnovazzjoni tal-miżbliet u l-użu ta' 
residwi mill-produzzjoni u l-konsum tal-
faħam; 

Or. cs
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Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 24
Artikolu 7, Paragrafu 1

Il-proġetti ta' riċerka b'dan il-għan 
għandhom ikunu marbuta mal-prospetti ta' 
provvista ta' enerġija fil-medda t-twila u 
għandhom jikkonċernaw ir-rinnovar –
f'termini ekonomiċi, ambjentali u marbuta 
ma' l-enerġija– ta' depożiti ta' faħam li ma 
jistgħux jkunu estratti ekonomikament 
b'tekniki ta' tħaffir konvenzjonali. Il-proġetti 
jistgħu jinkludu studji, id-definizzjoni ta' 
strateġiji, riċerka fundamentali jew 
applikata, u t-testjar ta' teknoloġiji 
innovattivi li joffru prospetti għall-iżvilupp 
tar-riżorsi tal-faħam tal-Komunità.

Il-proġetti ta' riċerka b'dan il-għan 
għandhom ikunu marbuta mal-prospetti ta’
salvagwardja ta' provvista ta' enerġija fil-
medda t-twila u għandhom jikkonċernaw ir-
rinnovar –f'termini ekonomiċi, ambjentali u 
marbuta ma' l-enerġija– ta' depożiti ta' faħam 
li ma jistgħux ikunu estratti ekonomikament 
b'tekniki ta' tħaffir konvenzjonali. Il-proġetti 
jistgħu jinkludu studji, id-definizzjoni ta' 
strateġiji, riċerka fundamentali jew 
applikata, u t-testjar ta' teknoloġiji 
innovattivi li joffru prospetti għall-iżvilupp 
tar-riżorsi tal-faħam tal-Komunità.

Or. cs

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 25
Artikolu 9, Punt (c)

c) tiżdied il-ħajja tas-servizz tal-prodott, 
b'mod partikolari billi tiġi żviluppata r-
reżistenza ta' l-azzar u ta' l-istrutturi ta' l-
azzar għas-sħana u għall-korrużjoni;

c) tiżdied il-ħajja tas-servizz tal-prodott, 
b'mod partikolari billi tiġi żviluppata r-
reżistenza ta' l-azzar u ta' l-istrutturi ta' l-
azzar għas-sħana u għall-korrużjoni u 
influwenzi oħrajn;

Or. cs

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 26
Artikolu 20

Il-Gruppi Konsultattivi għall-Faħam u l-
Azzar (minn issa 'l quddiem "Il-Gruppi 
Konsultattivi") għandhom ikunu gruppi 
tekniċi indipendenti għall-konsultazzjoni.

Il-Gruppi Konsultattivi għall-Faħam u l-
Azzar (minn issa 'l quddiem "Il-Gruppi 
Konsultattivi") għandhom ikunu gruppi 
tekniċi indipendenti għall-konsultazzjoni li 
jkunu magħmula minn speċjalisti 
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kkwalifikati kif jixraq.. 

Or. cs

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 27
Artikolu 25, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pakkett ta' informazzjoni dwar il-programm, 
bir-regoli tal-parteċipazzjoni, il-metodi ta' 
amministrazzjoni tal-proposti u l-proġetti, il-
formoli ta' applikazzjoni, ir-regoli ta' kif 
għandhom jitressqu l-proposti, kampjuni tal-
ftehimiet dwar l-għotjiet, l-ispejjeż eliġibbli, 
il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
permessa, il-metodi ta' ħlas u l-għanijiet 
prijoritarji annwali tal-Programm ta' 
Riċerka.

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pakkett ta' informazzjoni dwar il-programm, 
bir-regoli tal-parteċipazzjoni, il-metodi ta' 
amministrazzjoni tal-proposti u l-proġetti, il-
formoli ta' applikazzjoni (inklużi l-
istruzzjonijiet dwar kif dawn għandhom 
jimtlew), ir-regoli ta' kif għandhom jitressqu 
l-proposti, kampjuni tal-ftehimiet dwar l-
għotjiet, l-ispejjeż eliġibbli, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima permessa, il-metodi ta' 
ħlas u l-għanijiet prijoritarji annwali tal-
Programm ta' Riċerka.

Or. cs

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 28
Artikolu 30, paragrafu 3, tabella, punt (b)

(b) għal proġetti pilota u ta' dimostrazzjoni 
sa limitu ta' 50%

(b) għal proġetti pilota u ta' dimostrazzjoni 
sa limitu ta' 40%

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm ebda raġuni għala l-kontribuzzjoni finanzjarja massima għandha tiżdied minn 40% għal 
50% ta’ l-ispejjeż ammissibbli relatati ma’ proġetti pilota jew ta’ dimostrazzjoni.
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 29
Artikolu 38, Paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
eżerċizzju ta' monitoraġġ tal-Programm ta' 
Riċerka, li għandu jinkludi valutazzjoni tal-
benefiċċji mistennija. Rapport dwar dan l-
eżerċizzju għandu jsir sa' l-aħħar ta' l-2013, 
u min hemm ‘il quddiem kull seba' snin.
Dawn ir-rapporti għandhom jiġu 
ppubblikati permezz tas-Servizz 
Komunitarju għall-Informazzjoni dwar ir-
Riċerka u l-Iżvilupp (CORDIS) jew sit
korrispondenti.

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
eżerċizzju ta' monitoraġġ tal-Programm ta' 
Riċerka, li għandu jinkludi valutazzjoni tal-
benefiċċji mistennija. Sa l-aħħar ta’ l-2013 
għandu jiġi ppubblikat rapport dwar dak l-
eżerċizzju.  Dan ir-rapporti għandu jiġi 
ppubblikat permezz tas-Servizz Komunitarju 
għall-Informazzjoni dwar ir-Riċerka u l-
Iżvilupp (CORDIS) jew websajt
korrispondenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm ebda raġuni għall-Kummissjoni li tippromwovi mekkaniżmu indefinit ta’ ffinanzjar  
Bħala minimu, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-ewwel dan il-Programm ta’ Riċerka sa l-
aħħar ta’ l-2013 u tivaluta – flimkien mal-Parlament Ewropew skond l-proċedura ta’ 
kodeċiżjoni – jekk hux ta’ min ikompli jippromwovi il-faħam tal-Komunità jew le.  .

Amendment by Rebecca Harms

Emenda 30
Artikolu 38, Paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
Programm ta' Riċerka meta jitlestew il-
proġetti ffinanzjati matul kull perjodu ta' 
seba' snin. Għandhom jiġu vvalutati wkoll 
il-benefiċċji li qed jagħti l-RTD lis-soċjetà u 
lis-setturi relevanti. Ir-rapport ta' 
valutazzjoni għandu jiġi ppublikat.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
Programm ta' Riċerka meta jitlestew il-
proġetti ffinanzjati matul is-sena msemmija 
fil-paragrafu 1. Għandhom jiġu vvalutati 
wkoll il-benefiċċji li qed jagħti l-RTD lis-
soċjetà u lis-setturi relevanti. Ir-rapport ta' 
valutazzjoni għandu jiġi ppublikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm ebda raġuni għall-Kummissjoni li tippromwovi mekkaniżmu indefinit ta’ ffinanzjar li 
jappoġġja sors partikolari ta’ enerġija, i.e. il-faħam. Bħala minimu, il-Kummissjoni għandha 
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tevalwa l-ewwel dan il-Programm ta’ Riċerka sa l-aħħar ta’ l-2013 u tivaluta – flimkien mal-
Parlament Ewropew skond l-proċedura ta’ kodeċiżjoni – jekk hux ta’ min ikompli 
jippromwovi il-faħam tal-Komunità jew le.  Amendment by Rebecca Harms

Emenda 31
Artikolu 40

Il-linji ta' gwida tekniċi multijannwali
stipulati fil-Kapitolu III għandhom ikunu 
riveduti kull seba' snin, u l-ewwel perjodu 
jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2014. Għal dan il-
għan, u sa mhux aktar tard mill-ewwel sitt 
xhur ta' l-aħħar sena ta' kull perjodu ta' seba' 
snin, il-Kummissjoni għandha terġa' 
teżamina l-operat u l-effettività tal-linji ta' 
gwida tekniki u għandha tipproponi 
kwalunkwe emenda xierqa.

Il-linji ta' gwida tekniċi plurijennali stipulati 
fil-Kapitolu III għandhom ikunu riveduti l-
aktar tard fil-31 ta' Diċembru 2014 Għal 
dan il-għan, u sa mhux aktar tard mit-30 ta’ 
Ġunju 2014 il-Kummissjoni għandha terġa' 
teżamina l-operat u l-effettività tal-linji ta' 
gwida tekniki u għandha tipproponi 
kwalunkwe emenda xierqa.

Jekk il-Kummissjoni tara l-ħtieġa, din 
għandha terġa' teżamina u tressaq proposti 
għal kwalunkwe emendi xierqa lill-Kunsill 
qabel ma jiskadi l-perjodu ta' seba' snin.

Jekk il-Kummissjoni tara l-ħtieġa, din 
għandha terġa' teżamina u tressaq proposti 
għal kwalunkwe emendi xierqa lill-Kunsill 
qabel ma jiskadi l-perjodu ta' seba' snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħal dik ta' l-EM ta’ l-Artikolu 38 tas-Sra Harms.
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