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Emenda 35
Urszula Krupa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima, li ġiet approvata f'isem il-
Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 
19931 li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), 
huwa li jiġu stabbilizzati l-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera għal livell li jipprevjeni ndħil 
antropoġeniku perikoluż fis-sistema tal-
klima.

(1) L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima, li ġiet approvata f'isem il-
Komunità Ewropea bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/69/KE tal-15 ta’ Diċembru 1993 
li tirrigwarda l-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), 
huwa li jiġu stabbilizzati l-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera għal livell li jipprevjeni ndħil 
antropoġeniku perikoluż fis-sistema tal-
klima tad-dinja.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tispeċifika liema sistema tal-klima hija konċernata, u 
għalhekk li turi li t-tibdil fil-klima huwa problema globali (planetarju), u mhux problema 
lokali.

Emenda 36
Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-opinjoni tal-Komunità, espressa l-
aħħar mill-Kunsill dwar l-Ambjent fil-

(2) L-opinjoni tal-Komunità, espressa l-
aħħar mill-Kunsill dwar l-Ambjent fil-
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laqgħa tiegħu tal-5 ta’ Novembru 2007 fi 
Brussell, hija li sabiex jitlaħaq dan l-għan, 
iż-żieda globali annwali fit-temperatura 
medja tal-wiċċ ma għandhiex taqbeż il-
livelli preindustrijali b'aktar minn 2°C. Dan 
jimplika li l-emissjonijiet globali tal-
gassijiet serra għandhom jitnaqqsu sa mill-
inqas 50 % inqas mill-livelli ta’ l-1990 sa l-
2050. Is-setturi kollha ta’ l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ 
dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet. Il-pajjiżi 
żviluppati għandhom ikomplu jmexxu, billi 
jimpenjaw ruħhom biex inaqqsu b'mod 
kollettiv, l-emissjonijiet tagħhom tal-
gassijiet serra bi 30 % sa l-2020 meta 
mqabbel ma' l-emissjonijiet fl-1990.

laqgħa tiegħu tal-5 ta’ Novembru 2007 fi 
Brussell, hija li sabiex jintlaħaq dan l-
għan, iż-żieda globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex 
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. Dan jimplika li l-emissjonijiet globali 
tal-gassijiet serra għandhom jitnaqqsu sa 
mill-inqas 50 % inqas mil-livelli ta’ l-1990 
sa l-2050. Is-setturi kollha ta’ l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ 
dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet. Il-pajjiżi 
żviluppati b’mod ġenerali u l-Unjoni 
Ewropea b'mod partikulari għandhom 
ikomplu jmexxu, billi jimpenjaw ruħhom 
biex inaqqsu b'mod kollettiv l-emissjonijiet 
tagħhom tal-gassijiet serra bi 30 % sa l-
2020 meta mqabbel ma' l-emissjonijiet fl-
1990, u b’madwar 60% sa l-2035. L-
objettiv aħħari għandu jkun l-
eliminazzjoni progressiva ta’ l-
emissjonijiet mis-sorsi fossili fi ħdan l-
Unjoni Ewropea sa l-2050.

Or. en

Emenda 37
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-opinjoni tal-Komunità, espressa l-
aħħar mill-Kunsill dwar l-Ambjent fil-
laqgħa tiegħu tal-5 ta’ Novembru 2007 fi 
Brussell, hija li sabiex jitlaħaq dan l-għan, 
iż-żieda globali annwali fit-temperatura 
medja tal-wiċċ ma għandhiex taqbeż il-
livelli preindustrijali b'aktar minn 2°C. Dan 
jimplika li l-emissjonijiet globali tal-
gassijiet serra għandhom jitnaqqsu sa mill-
inqas 50 % inqas mill-livelli ta’ l-1990 sa l-
2050. Is-setturi kollha ta’ l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ 
dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet. Il-pajjiżi 

(2) L-opinjoni tal-Komunità, espressa l-
aħħar mill-Kunsill dwar l-Ambjent fil-
laqgħa tiegħu tal-5 ta’ Novembru 2007 fi 
Brussell, hija li sabiex jintlaħaq dan l-
għan, iż-żieda globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex 
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. Dan jimplika li l-emissjonijiet globali 
tal-gassijiet serra għandhom jitnaqqsu sa 
mill-inqas 50 % inqas mil-livelli ta’ l-1990 
sa l-2050. Is-setturi kollha ta’ l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ 
dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet. Il-pajjiżi 



AM\730633MT.doc 5/63 PE409.395v01-00

MT

żviluppati għandhom ikomplu jmexxu, billi 
jimpenjaw ruħhom biex inaqqsu b'mod 
kollettiv l-emissjonijiet tagħhom tal-
gassijiet serra bi 30 % sa l-2020 meta 
mqabbel ma' l-emissjonijiet fl-1990.

żviluppati għandhom ikomplu jmexxu, billi 
jimpenjaw ruħhom biex inaqqsu b'mod 
kollettiv l-emissjonijiet tagħhom tal-
gassijiet serra bi 30 % sa l-2020 meta 
mqabbel ma' l-emissjonijiet fl-1990, u 
b’madwar 60 sa 80% sa l-2050.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew ġibed l-attenzjoni, fil-laqgħa tiegħu ta’ Marzu 2007, li jkun meħtieġ 
tnaqqis ta' emissjonijiet għal tul ta' żmien ta' 60 sa 80% sa l-2050.

Emenda 38
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-opinjoni tal-Komunità, espressa l-
aħħar mill-Kunsill dwar l-Ambjent fil-
laqgħa tiegħu tal-5 ta’ Novembru 2007 fi 
Brussell, hija li sabiex jitlaħaq dan l-għan, 
iż-żieda globali annwali fit-temperatura 
medja tal-wiċċ ma għandhiex taqbeż il-
livelli preindustrijali b'aktar minn 2°C. Dan 
jimplika li l-emissjonijiet globali tal-
gassijiet serra għandhom jitnaqqsu sa mill-
inqas 50 % inqas mill-livelli ta’ l-1990 sa l-
2050. Is-setturi kollha ta’ l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ 
dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet. Il-pajjiżi 
żviluppati għandhom ikomplu jmexxu, billi 
jimpenjaw ruħhom biex inaqqsu b'mod 
kollettiv l-emissjonijiet tagħhom tal-
gassijiet serra bi 30 % sa l-2020 meta 
mqabbel ma' l-emissjonijiet fl-1990.

(2) L-opinjoni tal-Komunità, espressa l-
aħħar mill-Kunsill dwar l-Ambjent fil-
laqgħa tiegħu tal-5 ta’ Novembru 2007 fi 
Brussell, hija li sabiex jintlaħaq dan l-
għan, iż-żieda globali annwali fit-
temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex 
taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 
2°C. Dan jimplika li l-emissjonijiet globali 
tal-gassijiet serra għandhom jitnaqqsu sa 
mill-inqas 50 % inqas mil-livelli ta’ l-1990 
sa l-2050. Is-setturi kollha ta’ l-ekonomija 
għandhom jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ 
dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet. Il-pajjiżi 
żviluppati għandhom ikomplu jmexxu, billi 
jimpenjaw ruħhom biex inaqqsu b'mod 
kollettiv l-emissjonijiet tagħhom tal-
gassijiet serra bi 30 % sa l-2020 meta 
mqabbel ma' l-emissjonijiet fl-1990, u 
b’madwar 50% sa l-2050.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tnaqqis ta’ madwar 80% sa l-2050 meta mqabbel ma’ l-1990 huwa kompitu ambizzjuż wisq, 
u diffiċli li jitwettaq. Il-kompitu jkun ikkomplikat mill-fatt li d-Direttiva proposta tkopri 
madwar 60% ta’ l-emissjonijiet totali ta’ gassijiet serra (se tkopri madwar 40% wara li kienet 
aċċettata l-emenda tad-Direttiva 2003/87/KE), li s-sors tagħhom huwa oqsma fuq skala 
żgħira, bħat-trasport (karozzi, trakkijiet), il-bini (b’mod partikulari t-tisħin), is-servizzi, l-
istallazzjonijiet industrijali żgħar, l-agrikoltura. l-iskart, eċċ. li huwa diffiċli ħafna li jkunu 
mmaniġġjati.

Emenda 39
Evangelia Tzampazi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex ikun żgurat li jitwettaq il-
potenzjal li jitnaqqas il-konsum ta’ l-
enerġija fl-UE b’20% sa l-2020, il-mira 
indikattiva tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza Enerġetika: Inwettqu l-
Potenzjal (COM(2006)0545) għandha ssir 
obbligatorja għall-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
leġiżlattivi għal dan il-għan sa mhux 
aktar tard mill-2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta’ l-effiċjenza stabbilita mill-UE hija l-uniku objettiv ta’ l-2020 li ma jorbotx 
legalment. It-twettiq ta’ dan il-potenzjal għandu jkun għan ewlieni fis-setturi kollha. L-
iffrankar ta’ l-enerġija minħabba li tkun intlaħqet il-mira ta’ l-effiċjenza enerġetika jwassal 
għal tnaqqis ta’ l-emissjonijiet globali u b’mod aktar partikulari ta' l-emissjonijiet tas-setturi 
tal-bini u tat-trasport. L-uniku mod kif jitqiegħed enfasi fuq il-konservazzjoni ta’ l-enerġija u 
kif jitqiegħed obbligu ċar fuq il-gvernijiet ta’ l-UE biex jinvestu fl-effiċjenza enerġetika huwa 
li l-mira dwar l-effiċjenza enerġetika ssir objettiv li jorbot legalment. 
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Emenda 40
Roberto Musacchio

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2003/87/KE tat-13 ta’ Ottubru 
2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju 
ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 
tal-Kunsill 96/61/KE stabbiliet sistema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
tal-gassijiet serra fil-Komunità, li tkopri 
ċerti setturi ta’ l-ekonomija. Sabiex 
jintlaħaq, b’mod ekonomiku, l-għan ta’ 
tnaqqis ta’ 20 % fl-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra sa l-2020 meta mqabbla mal-
livelli ta’ l-1990, is-setturi kollha ta’ l-
ekonomija għandhom jikkontribwixxu 
għat-twettiq ta’ dan it-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet. Għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw politiki u miżuri 
addizzjonali bi sforz li jillimitaw iktar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra minn sorsi 
mhux inklużi fid-Direttiva 2003/87/KE.

(5) Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2003/87/KE tat-13 ta’ Ottubru 
2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju 
ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
fil-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 96/61/KE stabbiliet sistema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-Komunità, li tkopri ċerti 
setturi ta’ l-ekonomija. Sabiex jintlaħaq, 
b’mod ekonomiku, l-għan ta’ tnaqqis ta’ 
40% fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra sa l-
2020 meta mqabbla mal-livelli ta’ l-1990, 
is-setturi kollha ta’ l-ekonomija għandhom 
jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ dan it-
tnaqqis ta’ emissjonijiet. Għalhekk, l-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw politiki u 
miżuri addizzjonali bi sforz li jillimitaw 
iktar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn 
sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE skond l-objettivi ta’ 
Kyoto għall-2012 u wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-evalwazzjonijiet xjentifiċi l-aktar riċenti mill-forum ta’ Tallberg, għandu jkun meħtieġ 
li jinkiseb tnaqqis ta’ 40% ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, filwaqt li titkompla l-ħidma 
biex jinkiseb segwitu koerenti sabiex jissoktaw u jissaħħew l-objettivi tal-protokoll ta’ Kyoto. 
Mingħajr sforzi min-naħa tal-pajjiżi industrijalizzati bil-għan li jinkiseb tnaqqis sinifikanti 
b’koformità mal-miri suġġeriti mir-raba' rapport tal-IPCC, ma jistax jintlaħaq ftehim 
internazzjonali affidabbli.
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Emenda 41
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Istati Membri għandhom iżidu l-
effiċjenza enerġetika fis-setturi ekonomiċi 
kollha. Sabiex ikun żgurat li jitwettaq il-
potenzjal li jitnaqqas il-konsum ta’ l-
enerġija fl-UE b’20% sa l-2020, il-mira 
indikattiva tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza Enerġetika: Inwettqu l-
Potenzjal (COM(2006)0545) għandha ssir 
obbligatorja għall-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni ta’ l-enerġija hjia l-mod l-aktar effiċjenti f’sens ta’ nfiq biex ikun ittratat it-
tibdil fil-klima.  L-ispiża diretta ta’ l-inabilità ta’ l-UE li tuża l-enerġija b’mod effiċjenti 
tammonta għal aktar minn 100 biljun ewro fis-sena sa l-2020 skond il-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza Enerġetika. Il-Pjan, barra minn hekk, jiddikjara li għadu teknikament u 
ekonomikament fattibbli li jkunu ffrankati talanqas 20% ta’ l-enerġija ewlenija totali sa l-
2020 minbarra dak li jista’ jinkiseb mill-effetti tal-prezzijiet u mill-bidliet strutturali fl-
ekonomija, mis-sostituzzjoni naturali tat-teknoloġija u mill-miżuri diġà fis-seħħ.

Emenda 42
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fl-
2005, li hija l-aħħar sena li għaliha hemm 
disponibbli dejta verifikata dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra.

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fl-
1990, i.e. b’konformità mal-Protokoll ta’ 
Kyoto.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Xi Stati onoraw għalkollox l-obbligi tagħhom skond il-Protokoll ta’ Kyoto u naqqsu b’mod 
sinifikanti l-emissjonijiet tagħhom ta’ CO2 filwaqt li oħrajn, għalkemm iffirmaw il-Protokoll, 
ma għamlux progress f’dan ir-rigward. Ikun żbaljat li ta’ l-ewwel jiġu ppenalizzati billi jiġu 
ppremjati ta’ l-aħħar.

Emenda 43
Riitta Myller

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fl-
2005, li hija l-aħħar sena li għaliha hemm 
disponibbli dejta verifikata dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra.

(6) L-isforz ta’ kull Stat Membru għandu 
jkun determinat skond il-livell ta’ l-
emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet serra fis-
snin 2005 u 2006.

Or. fi

Emenda 44
Riitta Myller

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Kull Stat Membru għandu jfassal 
pjan ta’ azzjoni nazzjonali li jistabbilixxi 
kif bi ħsiebu jilħaq il-mira tiegħu ta’ 
tnaqqis fis-setturi li m’humiex fl-iskema 
ta’ skambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet. 
Kull pjan ta’ azzjoni għandu jkun 
ippreżentat flimkien ma’ strateġija għall-
promozzjoni ta’ l-effiċjenza enerġetika.

Or. fi
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Emenda 45
Riitta Myller

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) It-tnaqqis ta’ emissjonijiet f’setturi li 
m’humiex fl-iskema ta’ skambju tal-kwoti 
ta’ l-emissjonijiet jiddependi ħafna mill-
azzjonijiet taċ-ċittadini individwali. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċittadini huma mħejjija sew, u li 
għandhom ir-riżorsi meħtieġa, biex 
jadottaw l-aqwa teknoloġiji u 
soluzzjonijiet possibbli. Iċ-ċittadini 
għandhom jitħeġġew jgħixu b’mod li 
jiffreankaw l-enerġija bl-għajnuna, fost 
affarijiet oħra, ta’ l-edukazzjoni u l-
informazzjoni indipendenti. Bħala 
element wieħed f’dak il-proċess, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu li 
jitħaddmu sistemi mhux partiġġjani ta’ 
pariri dwar l-enerġija f’livell reġjonali jew 
lokali.

Or. fi

Emenda 46
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati 
Membri. L-Istati Membri li bħalissa 

imħassra
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għandhom PGD per capita relattivament 
baxx, u għalhekk għandhom aspettativi 
għoljin għat-tkabbir tal-PGD, jistgħu 
jżidu fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
tagħhom meta mqabbla ma’ l-2005, iżda 
għandhom jillimitaw din iż-żieda fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq ftehim internazzjonali sodisfaċenti f’Kopenħagen għandna nobbligaw lill-
pajjiżi kollha li jnaqssu jew talanqas li jżommu l-istess livell ta' emissjonijiet sa l-2020 anke 
fis-setturi li m'humiex fl-ETS. L-użu tal-PGD per capita bħala l-uniku indikatur jibgħat 
messaġġ ħażin lill-pajjiżi l-anqas żviluppati eż. iċ-Ċina u l-Indja, u jinkuraġġihom biex iżidu 
l-emissjonijiet tagħhom. Sabiex ikun evitat li jkollna nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex 
telabora indikatur ġdid li jinkludi l-emissjonijiet ukoll u biex tqassam mill-ġdid il-perċentwali 
fost l-Istati Membri b’mod li ħadd ma jitħalla jżid l-emissjonijiet tiegħu.

Emenda 47
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri.
L-Istati Membri li bħalissa għandhom 
PGD per capita relattivament baxx, u 
għalhekk għandhom aspettativi għoljin 
għat-tkabbir tal-PGD, jistgħu jżidu fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħhom 

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD ta’ l-Istati Membri u l-volum ta’ l-
emissjonijiet per capita tagħhom ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra. 
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meta mqabbla ma’ l-2005, iżda għandhom 
jillimitaw din iż-żieda fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra biex jikkontribwixxu għall-
impenn tat-tnaqqis globali tal-Komunità. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom 
PGD per capita relattivament għoli
jkollhom inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom 
tal-gassijiet serra meta mqabbla ma’ l-
2005.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Biex inkunu ġusti mil-lat ekoloġiku, min jipproduċu l-aktar CO2 għandu jerfa’ aktar 
responsabiltà fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Emenda 48
Urszula Krupa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettativi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-2005, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettattivi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-2005, sabiex ikunu jistgħu jġibu l-PGD 
per capita tagħhom għal-livell ta’ Stati 
Membri Komunitarji oħra. Dawn l-Istati 
jistgħu jillimitaw din iż-żieda fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għal livell li 
jippermettilhom jilħqu dan l-objettiv. L-
Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament għoli jkollhom 
inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-
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gassijiet serra meta mqabbla ma’ l-2005.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan l-aktar importanti għall-Komunità kollha huwa li jkunu armonizzati l-livelli tal-PGD 
fl-UE kollha. M’huwiex fl-interess tal-Komunità li twaqqaf l-opportunitajiet ta’ żvilupp 
ekonomiku għall-pajjiżi bi PGD per capita baxx. Għal xi pajjiżi, l-uniku mezz li jiżguraw 
riżorsi essenzjali ta’ enerġija fi kwantitajiet suffiċjenti fil-futur qarib huwa li jipproduċu l-
enerġija bil-ħruq tal-faħam. Minħabba l-livell attwali ta’ żvilupp tat-tekniki tal-qbid u l-ħażna 
tal-karbonju (CCS) u ta’ l-ispejjeż marbuta, huwa impossibbli li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 
CO2 mill-ħruq tal-faħam skond il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Emenda 49
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
GNP per capita relattiv ta’ l-Istati 
Membri. L-Istati Membri li bħalissa 
għandhom PGD per capita relattivament 
baxx, u għalhekk għandhom aspettativi 
għoljin għat-tkabbir tal-PGD, jistgħu 
jżidu fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
tagħhom meta mqabbla ma’ l-2005, iżda 
għandhom jillimitaw din iż-żieda fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, filwaqt li jitqiesu l-
isforzi u l-kisbiet preċedenti ta’ l-Istati 
Membri bejn l-1990 u l-2005. Dawk li 
għamlu sforzi sinifikanti biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom għandhom ikunu 
ppremjati bħala eżempju u bħala 
motivazzjoni għal dawk li għadhom lura. 
L-Istati Membri kollha jridu jnaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra sa 
l-2020.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq ftehim internazzjonali sodisfaċenti f’Kopenħagen għandna nobbligaw lill-
pajjiżi kollha li jnaqssu jew talanqas li jżommu l-istess livell ta' emissjonijiet sa l-2020 anke 
fis-setturi li m'humiex fl-ETS. L-użu tal-PGD per capita bħala l-uniku indikatur jibgħat 
messaġġ ħażin lill-pajjiżi l-anqas żviluppati eż. iċ-Ċina u l-Indja, u jinkuraġġihom biex iżidu 
l-emissjonijiet tagħhom. Sabiex ikun evitat li jkollna nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex 
telabora indikatur ġdid li jinkludi l-emissjonijiet ukoll u biex tqassam mill-ġdid il-perċentwali 
fost l-Istati Membri b’mod li ħadd ma jitħalla jżid l-emissjonijiet tiegħu.

Emenda 50
Roberto Musacchio

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettativi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-2005, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx meta 
mqabbel mal-medja ta’ l-UE jistgħu jżidu 
rispettivament fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra tagħhom meta mqabbla ma’ l-2005, 
iżda għandhom madankollu jillimitaw din 
iż-żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
biex jikkontribwixxu għall-impenn tat-
tnaqqis globali tal-Komunità. L-Istati 
Membri li bħalissa għandhom PGD per 
capita relattivament għoli għalhekk 
ikollhom inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom 
tal-gassijiet serra meta mqabbla ma’ l-2005 
b’livell aktar sinifikanti sabiex jissodisfaw 
l-impenn Komunitarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun iċċarat li mekkaniżmu ta’ solidarjetà jaħdem biss jekk l-Istati 
Membri kollha jonoraw l-impenn Komunitarju globali u jekk iż-żieda li jista' jkun hemm fl-
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emissjonijiet tkun permessa b’mod temporanju.

Emenda 51
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettativi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-2005, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqiesu l-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri 
u l-obbligi eżistenti ta’ tnaqqis skond il-
ftehima dwar il-qsim tar-responsabiltajiet. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettattivi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-2005, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-proposta tal-Kummissjoni xi Stati Membri jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
emissjonijiet mill-mira ta’ Kyoto. Dan ikun għalkollox inġust għal dawk l-Istati Membri li 
diġà laħqu l-mira tagħhom ta' Kyoto u jkun sinjal devastanti għal pajjiżi terzi. Huwa għalhekk 
li l-awtur ta’ l-emenda jipprova jbiddel iċ-ċifri biex dawn il-pajjiżi jnaqqsu l-emissjonijiet 
permessi skond il-qsim tar-responsabiltajiet. L-emissjonijiet li jitnaqqsu b’dan l-aġġustament 
għandhom jintużaw biex jadattaw il-fattur lineari fl-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet 
sabiex tintlaħaq mira aktar realistika għas-settur ta’ l-ETS.
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Emenda 52
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-2005. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-2005. Barra minn hekk, l-
ebda Stat Membru m’għandu jingħata 
kwantità ta’ emissjonijiet għall-2020 li 
tkun iżjed mill-kwantità li ġejja mill-
obbligu tiegħu ta’ tnaqqis skond il-
ftehima dwar il-qsim tar-responsabiltajiet 
għall-perjodu mill-2008 sa l-2012. It-
tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
għandu jsir bejn l-2013 u l-2020, fejn kull 
Stat Membru jitħalla jittrasferixxi ammont 
daqs 2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-proposta tal-Kummissjoni xi Stati Membri jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
emissjonijiet mill-mira ta’ Kyoto. Dan ikun għalkollox inġust għal dawk l-Istati Membri li 
diġà laħqu l-mira tagħhom ta' Kyoto u jkun sinjal devastanti għal pajjiżi terzi. Huwa għalhekk 
li l-awtur ta’ l-emenda jipprova jbiddel iċ-ċifri biex dawn il-pajjiżi jnaqqsu l-emissjonijiet 
permessi skond il-qsim tar-responsabiltajiet. L-emissjonijiet li jitnaqqsu b’dan l-aġġustament 
għandhom jintużaw biex jadattaw il-fattur lineari fl-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet 
sabiex tintlaħaq mira aktar realistika għas-settur ta’ l-ETS.



AM\730633MT.doc 17/63 PE409.395v01-00

MT

Emenda 53
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
mil-livelli ta' l-2005. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 30% inqas mil-livelli ta' l-1990, 
u l-ebda Stat Membru m'għandu jitħalla 
jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-
2020 għal aktar minn 30% ogħla mil-livelli 
ta' l-1990. It-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra għandu jsir bejn l-2013 u l-
2020, fejn kull Stat Membru jitħalla 
jittrasferixxi ammont daqs 2 % tal-limitu 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta' dak 
l-Istat Membru mis-sena ta’ wara u Stat 
Membru li għandu emissjonijiet inqas minn 
dak il-limitu jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis 
żejjed ta’ l-emissjonijiet għas-sena ta’ 
wara.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-korrezzjoni taċ-ċifra tal-perċentwal, minn 20 għal 30, hija marbuta mal-bidla tas-sena ta’ 
referenza mill-2005 għall-1990.
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Emenda 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Istati Membri jistgħu jiġġustifikaw 
livelli bla restrizzjoni ta’ tnaqqis 
nazzjonali ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra aktar mil-limiti tagħhom ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra, fuq il-bażi 
ta’ azzjonijiet u politiki li jkollhom 
benefiċċji komuni. F’dan ir-rigward il-
prijorità għandha tingħata lill-benefiċċji 
komuni għas-saħħa pubblika 
(partikolarment dwar il-kwalità ta’ l-arja) 
u għas-sikurezza mtejba, lill-
preservazzjoni ta’ l-ekosistemi u l-
bijodiversità, lit-tnaqqis tal-faqar, lill-
impjieg, u lis-sigurtà ta’ l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Raba’ Rapport ta’ Evalwazzjoni tat-tielet grupp ta’ ħidma tal-Panel Intergovernattiv dwar 
it-Tibdil fil-Klima jindika b’mod ċar li l-benefiċċji komuni ta’ l-azzjoni fil-forma tat-tnaqqis 
tat-tniġġis ta’ l-arja, ta’ aktar sigurtà ta' l-enerġija jew ta' aktar żvilupp rurali, inaqqsu l-
ispejjeż tal-mitigazzjoni. Hemm konsensus ġenerali għar-reġjuni dinjija kollha li ġew 
analizzati li benefiċċji għas-saħħa u benefiċċji oħra fil-futur qarib mit-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra jistgħu jkunu sostanzjali, kemm fil-pajjiżi industrijalizzati kif 
ukoll fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

Emenda 55
Robert Goebbels

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
minn setturi mhux koperti mid-Direttiva 
2003/87/KE għandhom jibqgħu jonqsu 
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kull sena b’mod lineari wara l-2020. 
Madankollu, huwa inutli li jkunu stabbilit 
tnaqqis ambizzjuż ħafna minn issa sa l-
2050, meta la t-tagħrif xjentifiku attwali u 
lanqas l-iżvilupp teknoloġiku jippermettu 
li jsir tbassir realistiku lil hinn mill-
għoxrin sena li jmiss.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’huwiex realistiku li jkunu stabbiliti miri ambizzjużi wisq għall-2050. Sakemm ma 
jintlaħaqx ftehim internazzjonali, l-isforzi Ewropej se jfallu. Għaliex nippubliċizzaw waħedna 
minn issa dak li għandu jkun sforz komuni?

Emenda 56
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sabiex tkun żgurata konformità ċara 
u soda mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmu għall-
impożizzjoni ta’ pieni diretti fuq l-Istati 
Membri individwali li ma jonorawx l-
obbligi tagħhom skond din id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 57
Roberto Musacchio

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
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iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ 
dawn il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima.

iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi sakemm ikunu twettqu u jkunu 
implimentati permezz ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, qabel ma jintlaħaq ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ 
dawn il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti li diġà twettqu f’pajjiżi terzi jew proġetti ġodda li se jkunu implimentati għandhom 
jitqiesu biss fir-rikonoxximent tal-krediti ta’ l-emissjonijiet jekk qed jintużaw sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli.

Emenda 58
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi, qabel ma jintlaħaq ftehim 

(9) Biex tipprovdi għall-flessibbiltà għall-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ l-
impenji tagħhom, biex tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi terzi, b’mod 
partikolari fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u biex tipprovdi ċertezza 
għall-investituri, il-Komunità għandha 
tkompli tirrikonoxxi ċertu ammont ta’ 
krediti mill-proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tat-tip ‘Gold 
Standard’ fil-pajjiżi terzi, qabel ma 
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internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-politiki tagħhom dwar l-akkwist ta’ 
dawn il-krediti jtejbu l-firxa ġeografika 
ġusta tal-proġetti u jtejbu l-ilħiq ta' ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima.

jintlaħaq ftehim internazzjonali fil-ġejjieni 
dwar it-tibdil fil-klima. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-politiki tagħhom 
dwar l-akkwist ta’ dawn il-krediti jtejbu l-
firxa ġeografika ġusta tal-proġetti u jtejbu 
l-ilħiq ta' ftehim internazzjonali fil-ġejjieni 
dwar it-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 59
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġu bbilanċjati d-differenzi fl-
ispejjeż għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet li 
jiffaċċjaw Stati Membri differenti billi 
tkun permessa aktar flessibiltà ġeografika 
u, fl-istess ħin, billi tittejjeb l-effiċjenza 
ġenerali fl-ispejjeż ta' l-impenji totali tal-
Komunità, Stat Membru għandu jkun 
jista' jittrasferixxi parti mill-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra allokati lilu lil Stat 
Membru ieħor. Trasferimenti bħal dawn 
ikunu rregolati permezz ta’ ftehima 
bilaterali u t-trasparenza tkun żgurata 
permezz ta' notifika lill-Kummissjoni u r-
reġistrazzjoni ta’ trasferiment bħal dan 
fir-reġistri taż-żewġ Stati Membri involuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’din il-proposta tiżdied l-effiċjenza fl-infiq fir-rigward tal-mira ta’ l-UE dwar it-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet. Din il-possibiltà volontarja tista’ tgħin ukoll lill dawk il-pajjiżi li, minħabba 
nuqqas ta’ riżorsi, ikollhom diffikultajiet biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom, peress li 
tippermetti l-finanzjament ta’ aktar azzjoni/miżuri fil-pajjiż li qed jittrasferixxi bbażat fuq il-
fondi li jirċievi mit-trasferimenti. L-Istati Membri kollha li jixtiequ jieħdu sehem, 
jibbenefikaw. Iżda fuq kollox, l-ambjent imur minn fuq l-aktar billi l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
tagħna huwa fundamentali għal politka ambjentali tajba.
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Emenda 60
Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġu bbilanċjati d-differenzi fl-
ispejjeż għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet li 
jiffaċċjaw Stati Membri differenti billi tkun 
permessa aktar flessibiltà ġeografika u, fl-
istess ħin, billi tittejjeb l-effiċjenza ġenerali 
fl-ispejjeż ta' l-impenji totali tal-Komunità, 
Stat Membru għandu jkun jista' 
jittrasferixxi parti mill-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra allokati lilu lil Stat Membru 
ieħor. Trasferimenti bħal dawn ikunu 
rregolati permezz ta’ ftehima bilaterali u t-
trasparenza tkun żgurata permezz ta' 
notifika lill-Kummissjoni u r-reġistrazzjoni 
ta’ trasferiment bħal dan fir-reġistri taż-
żewġ Stati Membri involuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tippermetti l-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet bejn l-Istati Membri. Peress 
li l-Istati Membri għandhom spejjeż marġinali differenti għat-tnaqqis, l-iskambju għandu jżid 
l-effiċjenza fl-infiq biex tintlaħaq il-mira ta’ l-UE bla ma jinbidel it-tnaqqis totali ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra li għandu jsir fl-UE.

Emenda 61
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
ikunu kapaċi jużaw il-krediti tat-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jsir 

(10) Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
ikunu kapaċi jużaw il-krediti tat-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jsir 
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matul il-perjodu 2008-2012 u li jirriżultaw 
minn tipi ta’ proġetti li jkunu aċċettati 
mill-Istati Membri kollha matul dak il-
perjodu. L-Istati Membru għandhom ikunu 
kapaċi wkoll jużaw dawn il-krediti għat-
tnaqqis li jsir wara il-perjodu 2008-2012 u 
li jirriżultaw minn proġetti reġistrati u 
implimentati matul il-perjodu 2008-2012 u 
li jirriżultaw mit-tipi ta' proġetti 
(‘kategoriji tal-proġetti’) aċċettati mill-
Istati Membri kollha matul dak il-perjodu.

matul il-perjodu 2008-2012 u li jirriżultaw 
minn proġetti tat-tip ‘Gold Standard’. L-
Istati Membru għandhom ikunu kapaċi 
wkoll jużaw dawn il-krediti għat-tnaqqis li 
jsir wara il-perjodu 2008-2012 u li 
jirriżultaw minn proġetti tat-tip ‘Gold 
Standard’ reġistrati u implimentati matul 
il-perjodu 2008-2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma meħtieġa kriterji aktar stretti għall-krediti JI/CDM sabiex ikun żgurat li l-Istati 
Membri jużaw krediti minn proġetti ta' kwalità għolja biss sabiex jilħqu l-miri tagħhom tat-
tnaqqis. Il-‘Gold Standard’ juża definizzjoni stretta ħafna ta’ l-addizzjonalità u ta’ l-iżvilupp 
sostenibbli biex jakkredita proġetti CDM.

Emenda 62
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ftit li xejn mill-proġetti tal-
mekkaniżmu ta’ l-iżvilupp nadif (CDM) 
ġew implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas 
Żviluppati (LDCs). Billi l-Komunità 
tappoġġa l-firxa ġusta tal-proġetti CDM, 
inkluża l-Alleanza Globali dwar it-Tibdil 
fil-Klima tal-Kummissjoni, huwa xieraq li 
tingħata ċertezza dwar l-aċċettazzjoni ta’ 
krediti minn proġetti li jibdew wara l-
perjodu 2008 sa 2012 fl-LDCs, għat-tipi 
ta’ proġetti li kienu aċċettati mill-Istati 
Membri kollha matul il-perjodu 2008 sa 
2012. Dik l-aċċettazzjoni għandha tkompli 
sa l-2020 jew sa l-ilħiq ta' ftehim mal-
Komunità, ikun liema jkun li jiġi l-ewwel.

(11) Ftit li xejn mill-proġetti tal-
mekkaniżmu ta’ l-iżvilupp nadif (CDM) 
ġew implimentati fil-Pajjiżi l-Inqas 
Żviluppati (LDCs). Billi l-Komunità 
tappoġġa l-firxa ġusta tal-proġetti CDM, 
inkluża l-Alleanza Globali dwar it-Tibdil 
fil-Klima tal-Kummissjoni, huwa xieraq li 
tingħata ċertezza dwar l-aċċettazzjoni ta’ 
krediti minn proġetti tat-tip ‘Gold 
Standard’ li jibdew wara l-perjodu 2008 sa 
2012 fl-LDCs. Dik l-aċċettazzjoni għandha 
tkompli sa l-2020 jew sa l-ilħiq ta' ftehim 
mal-Komunità, ikun liema jkun li jiġi l-
ewwel.
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Or. en

Emenda 63
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex ikun hemm aktar flessibbiltà u 
biex ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw 
krediti addizzjonali mill-proġetti permezz 
ta’ ftehimiet konklużi mill-Komunità ma' 
pajjiżi terzi. Mingħajr ftehim 
internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-tibdil fil-
klima li jiddetermina l-ammont allokat 
għall-pajjiżi żviluppati, proġetti ta’ 
Implimentazzjoni Konġunta (JI) ma 
jistgħux jitkomplew wara l-2012. 
Madankollu, il-krediti tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra li jirriżultaw 
minn proġetti bħal dawn għandhom 
ikomplu jkunu rikonoxxuti permezz ta' 
ftehimiet ma' pajjiżi terzi.

(12) Sabiex ikun hemm aktar flessibbiltà u 
biex ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw 
krediti addizzjonali mill-proġetti tat-tip 
‘Gold Standard’ permezz ta’ ftehimiet
konklużi mill-Komunità ma' pajjiżi terzi. 
Mingħajr ftehim internazzjonali fil-ġejjieni 
dwar it-tibdil fil-klima li jiddetermina l-
ammont allokat għall-pajjiżi żviluppati, 
proġetti ta’ Implimentazzjoni Konġunta 
(JI) ma jistgħux jitkomplew wara l-2012. 
Madankollu, il-krediti tat-tip ‘Gold 
Standard’ tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra li jirriżultaw minn proġetti 
bħal dawn għandhom ikomplu jkunu 
rikonoxxuti permezz ta' ftehimiet ma' 
pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 64
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jingħataw aktar flessibiltà u 
motivazzjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra, l-Istati Membri 
għandhom jużaw krediti addizzjonali 
minn proġetti u investimenti li jwettqu fl-
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Unjoni Ewropea. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-potenzjali sinifikanti ta’ effiċjenza fl-infiq fl-Istati Membri sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta’ CO2, il-kummerċ, il-proġetti u t-trasferiment fl-UE, bejn l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġew ukoll minbarra li jkunu appoġjati proġetti fil-pajjiżi terzi. 

Emenda 65
Roberto Musacchio

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-
kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi, għandu jkun 
limitat għal 3 % ta’ l-emissjonijiet ta’ kull 
Stat Membru minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005, sakemm 
jintlaħaq ftehim internazzjonali ġdid dwar 
it-tibdil fil-klima. Dan l-ammont huwa 
daqs terz mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-
Istati Membri għandhom jitħallew 
jittrasferixxu l-parti mhux użata ta’ dan l-
ammont għal Stati Membri oħra.

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-
kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi, għandu jkun 
limitat għal 1% ta’ l-emissjonijiet ta’ kull 
Stat Membru minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005, sakemm 
jintlaħaq ftehim internazzjonali ġdid dwar 
it-tibdil fil-klima.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ l-ETS diġà qed jiżgura l-iskambju fost l-Istati Membri. Fid-deċiżjoni dwar 
il-qsim ta’ l-isforzi għall-koerenza ma’ l-ilħuq ta’ ftehim internazzjonali u mal-miri tat-
tnaqqis ta' l-Istati Membri individwali, m'għandhomx ikunu permessi trasferimenti.

Emenda 66
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-
kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi, għandu jkun 
limitat għal 3 % ta’ l-emissjonijiet ta’ kull 
Stat Membru minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005, sakemm 
jintlaħaq ftehim internazzjonali ġdid dwar 
it-tibdil fil-klima. Dan l-ammont huwa 
daqs terz mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-
Istati Membri għandhom jitħallew 
jittrasferixxu l-parti mhux użata ta’ dan l-
ammont għal Stati Membri oħra.

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-
kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi u fi Stati 
Membri oħra, għandu jkun limitat għal 
3 % ta’ l-emissjonijiet ta’ kull Stat Membru 
minn sorsi mhux inklużi fid-Direttiva 
2003/87/KE fl-2005, sakemm jintlaħaq 
ftehim internazzjonali ġdid dwar it-tibdil 
fil-klima. Dan l-ammont huwa daqs terz 
mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-Istati 
Membri għandhom jitħallew ibigħu l-parti 
mhux użata ta’ dan l-ammont lil Stati 
Membri oħra permezz ta’ rkant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-potenzjali sinifikanti ta’ effiċjenza fl-infiq fl-Istati Membri sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta’ CO2, il-kummerċ, il-proġetti u t-trasferiment fl-UE, bejn l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġew ukoll minbarra li jkunu appoġġjati proġetti fil-pajjiżi terzi. 
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L-opportunità li l-parti mhux użata tinbiegħ, tista’ tkun attraenti u motivazzjoni tajba għall-
Istati Membri.

Emenda 67
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-
kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti ta’ tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra fil-pajjiżi terzi, għandu jkun 
limitat għal 3 % ta’ l-emissjonijiet ta’ kull 
Stat Membru minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE fl-2005, sakemm 
jintlaħaq ftehim internazzjonali ġdid dwar 
it-tibdil fil-klima. Dan l-ammont huwa 
daqs terz mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-
Istati Membri għandhom jitħallew 
jittrasferixxu l-parti mhux użata ta’ dan l-
ammont għal Stati Membri oħra.

(13) Il-kapaċità kontinwa li l-Istati 
Membru jkunu jistgħu jużaw il-krediti 
CDM minn proġetti tat-tip ‘Gold 
Standard’ hija importanti biex tgħin għall-
iżgurar ta’ suq għal dawk il-krediti wara l-
2012. Biex ikun żgurat dan is-suq kif ukoll 
iktar tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fi ħdan il-Komunità, u b’hekk iktar 
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet 
Komunitarji dwar l-enerġija rinnovabbli, 
is-sigurtà ta’ l-enerġija, l-innovazzjoni u l-
kompetittività, huwa propost li l-użu 
annwali mill-Istati Membri tal-krediti mill-
proġetti tat-tip ‘Gold Standard’ ta’ tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
pajjiżi terzi, għandu jkun limitat għal 3 % 
ta’ l-emissjonijiet ta’ kull Stat Membru 
minn sorsi mhux inklużi fid-Direttiva 
2003/87/KE fl-2005, sakemm jintlaħaq 
ftehim internazzjonali ġdid dwar it-tibdil 
fil-klima. Dan l-ammont huwa daqs terz 
mill-isforz tat-tnaqqis fl-2020. L-Istati 
Membri għandhom jitħallew jittrasferixxu 
l-parti mhux użata ta’ dan l-ammont għal 
Stati Membri oħra.

Or. en
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Emenda 68
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) La jintlaħaq ftehim internazzjonali fil-
ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima, l-Istati 
Membri għandhom jaċċettaw biss krediti 
ta’ tnaqqis ta’ emissjoni mill-pajjiżi li 
jkunu rratifikaw dak il-ftehim u soġġett 
għal approċċ komuni.

(14) La jintlaħaq ftehim internazzjonali fil-
ġejjieni dwar it-tibdil fil-klima, l-Istati 
Membri għandhom jaċċettaw biss krediti 
tat-tip ‘Gold Standard’ ta’ tnaqqis ta’ 
emissjonijiet mill-pajjiżi li jkunu rratifikaw 
dak il-ftehim.

Or. en

Emenda 69
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-progress li jsir fl-implimentazzjoni 
ta’ l-impenji taħt din id-Deċiżjoni 
għandhom ikunu valutati kull sena abbażi 
ta' rapporti sottomessi taħt id-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 280/2004/KE tal-11 ta’ Frar 2004 li 
tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-
monitoraġġ [ta’] l-emissjonijiet ta’ gass
serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat 
il-Protokoll ta’ Kyoto. Kull sentejn 
għandha ssir valutazzjoni dwar il-progress 
previst u għandha ssir evalwazzjoni 
kompluta ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fl-2016.

(15) Il-progress li jsir fl-implimentazzjoni 
ta’ l-impenji taħt din id-Deċiżjoni 
għandhom ikunu evalwati kull sena abbażi 
ta' rapporti sottomessi taħt id-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 280/2004/KE tal-11 ta’ Frar 2004 li 
tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-
monitoraġġ [ta’] l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat 
il-Protokoll ta’ Kyoto. Kull sentejn 
għandha ssir evalwazzjoni dwar il-progress 
previst u għandha ssir evalwazzjoni 
kompleta ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fl-2016, filwaqt li jitressqu, meta 
xieraq, proposti bil-għan li jintlaħqu l-
objettivi sa l-2020.

Or. pt
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Emenda 70
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Riżultati xjentifiċi riċenti juru li 
sabiex tkun evitata interferenza 
antropoġenika perikoluża mas-sistema 
tal-klima, il-konċentrazzjoni ta' diossidu 
tal-karbonju trid titnaqqas għal anqas 
minn 350 parti f'kull miljun, li jfisser
mira Komunitarja ta' tnaqqis ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta' 40% sa 
l-2020 u ta’ 60% sa l-2030 meta mqabbla 
mal-livelli ta’ l-1990. Din il-mira u l-
impenji Komunitarji korrispondenti 
għandhom jintlaħqu fin-negozjati 
internazzjonali għal ftehim dwar il-klima 
għal wara l-2012.

Or. en

Emenda 71
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata biex 
ikun onorat l-impenn tal-Komunità għat-
tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet serra 
stabbilit f’dak il-ftehim, billi jitqies il-
prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli madwar il-Komunità. L-
ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
pajjiżi terzi li kull Stat Membru jista’ juża 

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata biex 
ikun onorat l-impenn tal-Komunità għat-
tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet serra 
stabbilit f’dak il-ftehim, billi jitqies il-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli madwar il-Komunità. L-
ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
pajjiżi terzi jew fi Stati Membri oħra li 
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għandu jiżdied sa nofs l-isforz addizzjonali 
ta’ tnaqqis minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE.

kull Stat Membru jista’ juża għandu jiżdied 
sa nofs l-isforz addizzjonali ta’ tnaqqis 
minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-potenzjali sinifikanti ta’ effiċjenza fl-infiq fl-Istati Membri sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta’ CO2, il-kummerċ, il-proġetti u t-trasferiment fl-UE, bejn l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġew ukoll minbarra li jkunu appoġġjati proġetti fil-pajjiżi terzi.

Emenda 72
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata biex 
ikun onorat l-impenn tal-Komunità għat-
tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet serra 
stabbilit f’dak il-ftehim, billi jitqies il-
prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli madwar il-Komunità. L-
ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
pajjiżi terzi li kull Stat Membru jista’ juża 
għandu jiżdied sa nofs l-isforz addizzjonali 
ta’ tnaqqis minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE.

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata biex 
ikun onorat l-impenn tal-Komunità għat-
tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet serra 
stabbilit f’dak il-ftehim, billi jitqies il-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli madwar il-Komunità. L-
ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-UE u 
fil-pajjiżi terzi li kull Stat Membru jista’ 
juża għandu jiżdied sa nofs l-isforz 
addizzjonali ta’ tnaqqis minn sorsi mhux 
koperti bid-Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-potenzjali sinifikanti ta’ effiċjenza fl-infiq fl-Istati Membri sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta’ CO2, il-kummerċ, il-proġetti u t-trasferiment fl-UE, bejn l-Istati Membri 
għandhom jitħeġġew ukoll minbarra li jkunu appoġġjati proġetti fil-pajjiżi terzi. 
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Biex ikun evitat li fil-ġejjieni l-impenji jkunu onorati b'mod differenti u li ma jintlaħqux l-
għanijiet, minflok il-prinċipju tas-solidarjetà, għandna nużaw il-prinċipju tat-trattament 
ugwali.

Emenda 73
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil tal-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata biex 
ikun onorat l-impenn tal-Komunità għat-
tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet serra 
stabbilit f’dak il-ftehim, billi jitqies il-
prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli madwar il-Komunità. L-
ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-
pajjiżi terzi li kull Stat Membru jista’ juża 
għandu jiżdied sa nofs l-isforz addizzjonali 
ta’ tnaqqis minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE.

(17) Bil-konklużjoni tal-Komunità dwar 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima, il-limiti dwar l-emissjonijiet għall-
Istati Membri għandha tkun aġġustata biex 
ikun onorat l-impenn tal-Komunità għat-
tnaqqis ta’ l-emissjoniet tal-gassijiet serra 
stabbilit f’dak il-ftehim, billi jitqies il-
prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati 
Membri u l-ħtieġa għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli madwar il-Komunità. L-
ammont ta’ krediti mill-proġetti tat-tip 
'Gold Standard’ tat-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-pajjiżi 
terzi li kull Stat Membru jista’ juża għandu 
jiżdied sa nofs l-isforz addizzjonali ta’ 
tnaqqis minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Emenda 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020 

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-kontributi 
ta’ l-Istati Membri kif ukoll ir-regoli biex 
ikunu stabbiliti, biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità u ta’ l-Istati Membri tagħha 
għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet 
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għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn 
sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE u l-evalwazzjoni 
tiegħu.

serra mill-2013 sa l-2020, għall-
emissjonijiet netti antropoġeniċi tal-
gassijiet serra u l-ħruġ minn sorsi u 
gassijiet mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE u l-evalwazzjoni 
tiegħu.

Or. en

Emenda 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020 
għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn 
sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE u l-evalwazzjoni 
tiegħu.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020 u l-
evalwazzjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-miri nazzjonali jkunu stabbiliti biss għas-setturi li m’humiex fl-ETS, id-distribuzzjoni 
ta’ l-ispejjeż totali għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tkun inċerta għall-Istati Membri billi l-
emissjonijiet fis-setturi ETS ikollhom evoluzzjoni kważi awtonoma. Billi tkun stabbilita mira 
nazzjonali globali, din l-inċertezza titneħħa u r-responsabiltajiet jinqasmu b’mod ugwali. Il-
kliem “għal emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn sorsi mhux koperti bid-Direttiva 
2003/87/KE” għandhom jitħassru fit-test kollu tad-Deċiżjoni.
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Emenda 76
Urszula Krupa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-dijossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-dijossidu tal-
karbonju, kif determinati skond id-
Direttiva 2003/87/EC.

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-diossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) u fuq kollox il-fwar ta’ l-ilma 
(H2O), espressi f’termini ta’ ekwivalenza 
mad-diossidu tal-karbonju, minn sorsi 
antropoġeniċi differenti, kif determinati 
skond id-Direttiva 2003/87/KE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-fwar ta’ l-ilma huwa l-gass serra ewlieni u huwa responsabbli għal madwar 60% ta’ l-effett 
serra. Il-preżenza tiegħu fl-atmosfera tad-dinja tvarja skond il-perjodi u r-reġjuni individwali 
tal-pjaneta (bejn l-40 u l-95%), minħabba ċ-ċiklu ta’ l-ilma fl-ambjent mill-proċessi ta’ l-
evaporazzjoni, il-kondensazzjoni, is-sublimazzjoni u r-risublimazzajoni u mis-sorsi 
antropoġeniċi. 

Emenda 77
Avril Doyle

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-dijossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-dijossidu tal-

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-diossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-diossidu tal-karbonju, 
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karbonju, kif determinati skond id-
Direttiva 2003/87/EC.

kif determinati skond id-
Direttiva 2003/87/KE. Fil-każ li jintlaħaq 
ftehim internazzjonali kif imsemmi fl-
Artikolu 3(1), jew fil-każ li ma jkunx ġie 
rratifikat ftehim internazzjonali mill-
Komunità u mill-Istati Membri sal-31 ta’ 
Diċembru 2012, it-tifsira ta’ ‘emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra’ tinkludi wkoll it-
tneħħija ta’ dawn il-gassijiet minn sinks 
skond il-kundizzjonijiet ta’ dak il-ftehim 
jew, fin-nuqqas ta’ ftehim, skond 
modalitajiet armonizzati applikati mill-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-karbonju fil-foresti mill-Istati Membri huwa stipulat fil-Protokoll ta' Kyoto u huwa 
mistenni li jkun element tal-ftehim f'Kopenħagen fl-2009.  Jeħtieġ li l-azzjoni klimatika fis-
settur tal-forestrija tkun promossa bħala parti minn strateġija biex ikun żgurat li s-setturi 
kollha jikkontribwixxu għall-għan globali li t-temperaturi ma jitħallewx jogħlew aktar minn 
2°C.

Emenda 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-dijossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-dijossidu tal-
karbonju, kif determinati skond id-
Direttiva 2003/87/EC.

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-diossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-diossidu tal-karbonju, 
kif determinati skond il-metodi li jistmaw 
l-emissjonijiet mis-sorsi u l-assorbimenti 
mis-sinks irregolati mill-Protokoll ta’ 
Kyoto.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-miżuri għad-deskrizzjoni ta’ kemm tip jew ammont partikulari ta’ gass serra 
f’termini ta’ ekwivalenza mad-diossidu tal-karbonju jista’ jikkawża t-tisħin tad-dinja 
m’humiex previsti fid-Direttiva 2003/87/KE, jeħtieġ li ssir referenza għas-sinks tal-karbonju 
rregolati mill-Protokolli ta’ Kyoto.

Emenda 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, “emissjonijiet tal-
gassijiet serra” għandha tfisser l-emissjoni 
tad-dijossidu tal-karbonju (CO2), il-metanu 
(CH4), l-ossidu nitruż (N2O), il-karboni 
idrofluworidi (HFCs), il-karboni 
perfluworidi (PFCs), u l-eżafluworidu tal-
kubrit (SF6) minn sorsi, espressi f’termini 
ta’ ekwivalenza mad-dijossidu tal-
karbonju, kif determinati skond id-
Direttiva 2003/87/EC.

Barra minn hekk, “emissjonijiet netti 
antropoġeniċi tal-gassijiet serra” għandha 
tfisser l-emissjoni tad-diossidu tal-karbonju 
(CO2), il-metanu (CH4), l-ossidu nitruż 
(N2O), il-karboni idrofluworidi (HFCs), il-
karboni perfluworidi (PFCs), u l-
eżafluworidu tal-kubrit (SF6) minn sorsi u 
sinks, espressi f’termini ta’ ekwivalenza 
mad-diossidu tal-karbonju, kif determinati 
skond id-Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Emenda 80
Robert Goebbels

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Ftehim internazzjonali’ tfisser ftehima 
globali u komprensiv fil-kuntest ta' l-
UNFCCC, li għall-UE tinvolvi objettiv ta' 
tnaqqis ta' 30% ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra sa l-2020, meta mqabbla 
ma' l-1990, impenji lejn sforzi simili minn 
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pajjiżi żviluppati oħra u kontributi 
adegwati minn pajjiżi li qed jiżviluppaw 
iżda li huma ekonomikament iktar 
avvanzati, skond ir-responsabilitajiet u l-
kapaċitajiet rispettivi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħejja ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar “il-qsim ta’ l-isforzi”, din l-
emenda hija ispirata minn proposta li saret fil-Kunsill.

Emenda 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Livelli ta’ emissjonijiet għall-perjodu 2013 
sa 2020

Livelli ta’ emissjonijiet GHG għall-perjodu 
2013 sa 2020

Or. en

Emenda 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Komunità, sa l-2020, għandha 
tillimita l-emissjonijiet tagħha ta’ gassijiet 
serra b’talanqas 40% meta mqabbla mal-
livelli ta' l-1990.
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn 
sorsi mhux koperti bid-Direttiva 
2003/87/KE għandhom ikunu terz mill-
isforz meħtieġ għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet sabiex tintlaħaq din il-mira, 
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filwaqt li l-emissjonijiet ta' l-2005 
jintużaw bħala l-linja ta' bażi.
Il-limiti u l-ammonti korrispondenti ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra f’tunnellati 
ta’ ekwivalenti ta’ CO2 għal kull Stat 
Membru għal sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE, għandhom ikunu 
kkalkulati mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa m’ilux, il-konsensus xjentifiku stabbilixxa ċ-ċifra ta' 450 ppm bħala l-limitu sabiex ikunu 
evitati l-agħar effetti tat-tibdil fil-klima filwaqt li riżultati ġodda issa juru li l-livell kritiku 
diġà jibda mat-350 ppm. Dan ifisser tnaqqis ta’ mill-anqas 60% ta’ l-emissjonijiet GHG sa l-
2030 u ta’ 100% sa l-2050. Sabiex dan it-tnaqqis ikun jista’ jsir b’mod li jista’ jitbassar u li 
jkun effiċjenti fl-infiq, jeħtieġ li l-mira tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet għall-2020 tkun aktar 
ambizzjuża. 

Emenda 83
Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Komunità Ewropea, sa l-2020, 
għandha tillimita l-emissjonijiet tagħha 
ta’ gassijiet serra b’talanqas 30% meta 
mqabbla mal-livelli ta' l-1990. 
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn 
sorsi mhux koperti bid-Direttiva 
2003/87/KE għandhom ikunu terz mill-
isforz meħtieġ għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet sabiex tintlaħaq din il-mira, 
filwaqt li l-emissjonijiet ta' l-2005 
jintużaw bħala l-linja ta' bażi.
Il-limiti u l-ammonti korrispondenti ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra f’tunnellati 
ta’ ekwivalenti ta’ CO2 għal kull Stat 
Membru għal sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE, għandhom ikunu 
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kkalkulati mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun jista’ jinkiseb it-tnaqqis ta’ gassijiet serra biex it-temperatura ma togħliex aktar 
minn 2 gradi, jeħtieġ li l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra jonqsu talanqas b’madwar 80-90% 
sa l-2050. Sabiex dan it-tnaqqis isir b’mod li ma jkunx piż kbir fuq l-ekonomija Ewropea u 
sabiex il-mira tintlaħaq, jeħtieġ li l-mira għall-2020 tkun ogħla.

Emenda 84
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ikbar minn dawk meħtieġa 
skond dan l-Artikolu, kull Stat Membru 
għandu, sa l-2020, jillimita l-emissjonijiet 
tiegħu tal-gassijiet serra minn sorsi mhux 
inklużi fid-Direttiva 2003/87/KE 
b’perċentwal stabbilit għal dak l-Istati 
Membru fl-Anness għal din id-Deċiżjoni
skond l-emissjonijiet tiegħu fl-2005.

1. Kull Stat Membru għandu, sa l-2020, 
jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-gassijiet 
serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE skond l-emissjonijiet 
tiegħu fl-2005. L-ebda Stat Membru 
m’għandu jingħata kwantità ta’ 
emissjonijiet għall-2020 li tkun iżjed mill-
kwantità li ġejja mill-obbligu tiegħu ta’ 
tnaqqis skond il-ftehima dwar il-qsim tar-
responsabiltajiet għall-perjodu mill-2008 
sa l-2012. Il-Kummissjoni għandha 
taġġusta l-perċentwal 'l isfel għall-Istati 
Membri konċernati.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Skond il-proposta tal-Kummissjoni xi Stati Membri jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
emissjonijiet mill-mira ta’ Kyoto. Dan ikun għalkollox inġust għal dawk l-Istati Membri li 
diġà laħqu l-mira tagħhom ta' Kyoto u jkun sinjal devastanti għal pajjiżi terzi. Huwa għalhekk 
li l-awtur ta’ l-emenda jipprova jbiddel iċ-ċifri biex dawn il-pajjiżi jnaqqsu l-emissjonijiet 
permessi skond il-qsim tar-responsabiltajiet. L-emissjonijiet li jitnaqqsu b’dan l-aġġustament 
għandhom jintużaw biex jadattaw il-fattur lineari fl-iskambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet 
sabiex tintlaħaq mira aktar realistika għas-settur ta’ l-ETS.
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Emenda 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi 
fid-Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra għall-kwantità stabbilita
għal dak l-Istat Membru fl-Anness għal din 
id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidu għandu jkun ibbażat fuq id-dejta tal-Protokoll ta’ Kyoto sabiex jitqies it-tnaqqsi bikri 
ta’ l-emissjonijiet. Billi l-użu tal-krediti tal-mekkaniżmu flessibbli sabiex jiġu onorati l-
impenji ta’ Kyoto x’aktarx li jinbidel fil-perjodu ta’ wara Kyoto, jeħtieġ li tinżamm il-
possibiltà li tingħażel il-medja tas-snin 2008-2010.

Emenda 86
Roberto Musacchio

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ikbar minn dawk meħtieġa 
skond dan l-Artikolu, kull Stat Membru 
għandu, sa l-2020, jillimita l-emissjonijiet 
tiegħu tal-gassijiet serra minn sorsi mhux 

1. Kull Stat Membru għandu, sa l-2020, 
jillimita l-emissjonijiet domestiċi tiegħu 
tal-gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi 
fid-Direttiva 2003/87/KE għal ammont 
minimu b’perċentwal stabbilit għal dak l-
Istat Membru skond Anness ġdid għal din 
id-Deċiżjoni skond l-emissjonijiet tiegħu 
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inklużi fid-Direttiva 2003/87/KE 
b’perċentwal stabbilit għal dak l-Istati
Membru fl-Anness għal din id-Deċiżjoni 
skond l-emissjonijiet tiegħu fl-2005.

fl-2005 li għandu jkun ipprovdut mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi limitu ġdid korrispondenti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra u l-ammonti korrispondenti f'tunnellati ekwivalenti ta’ CO2 bħala mira għal kull Stat 
Membru.

Emenda 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ikbar minn dawk meħtieġa 
skond dan l-Artikolu, kull Stat Membru 
għandu, sa l-2020, jillimita l-emissjonijiet 
tiegħu tal-gassijiet serra minn sorsi mhux 
inklużi fid-Direttiva 2003/87/KE 
b’perċentwal stabbilit għal dak l-Istati
Membru fl-Anness għal din id-Deċiżjoni 
skond l-emissjonijiet tiegħu fl-2005.

1. Kull Stat Membru għandu, sa l-2020, 
jillimita l-emissjonijiet domestiċi tiegħu 
tal-gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi 
fid-Direttiva 2003/87/KE għal minimu 
b’perċentwal stabbilit għal dak l-Istat
Membru fl-Anness għal din id-Deċiżjoni 
skond l-emissjonijiet tiegħu fl-2005. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tagħti sehemha biex tintlaħaq il-mira ta’ żewġ gradi, l-UE jkollha tnaqqas l-
emissjonijiet domestiċi tagħha fi ħdan l-UE b’talanqas 40% sa l-2020.
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Emenda 88
Johannes Blokland

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ikbar minn dawk meħtieġa 
skond dan l-Artikolu, kull Stat Membru 
għandu, sa l-2020, jillimita l-emissjonijiet 
tiegħu tal-gassijiet serra minn sorsi mhux 
inklużi fid-Direttiva 2003/87/KE 
b’perċentwal stabbilit għal dak l-Istati
Membru fl-Anness għal din id-Deċiżjoni 
skond l-emissjonijiet tiegħu fl-2005.

1. Kull Stat Membru għandu, sa l-2020, 
jillimita l-emissjonijiet domestiċi tiegħu 
tal-gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi 
fid-Direttiva 2003/87/KE għal minimu 
b’perċentwal stabbilit għal dak l-Istat
Membru fl-Anness għal din id-Deċiżjoni 
skond l-emissjonijiet tiegħu fl-2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għala l-UE għandha twassal għal eżitu negattiv tan-negozjati 
internazzjonali billi tassumi biss responsabiltà għal tnaqqis ta’ 20%. Għalhekk, jeħtieġ li l-
ekwivalenti ta’ tnaqqis domestiku globali ta’ 30%, li hija mira stabbilita b’mod xjentifiku, 
f'konformità ma’ l-objettiv ta’ l-UE li t-temperatura tad-dinja ma togħliex aktar minn żewġ 
gradi Celsius, ikun il-punt tat-tluq. 

Emenda 89
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ 
emissjonijiet, kull Stat Membru għandu, sa 
l-2020, jadatta l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE, li jkunu stabbiliti
għal dak l-Istat Membru b’tali mod li s-
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stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

sena ta’ referenza tkun l-1990.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-1990 hija l-ewwel sena li titqies fir-rigward tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tas-CO2 fi Stati 
firmatarji għall-Protokoll ta’ Kyoto.

Emenda 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet 
antropoġeniċi tiegħu tal-gassijiet serra u l-
assorbimenti minn sorsi, sinks u gassijiet 
mhux inklużi fid-Direttiva 2003/87/KE 
b’perċentwal stabbilit għal dak l-Istat
Membru fl-Anness għal din id-Deċiżjoni 
skond l-emissjonijiet tiegħu fl-2005.

Or. en

Emenda 91
Riitta Myller

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
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klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istat Membru fl-Anness 
għal din id-Deċiżjoni skond l-emissjonijiet 
tiegħu fis-snin 2005-2006.

Or. fi

Emenda 92
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

1. Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istat Membru fl-
Anness*.

____________
* Il-limiti u l-ammonti korrispondenti ta’ 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
f’tunnellati ta’ ekwivalenti ta’ CO2 għal 
kull Stat Membru għandhom ikunu 
kkalkulati mill-ġdid mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq ftehim internazzjonali sodisfaċenti f’Kopenħagen għandna nobbligaw lill-
pajjiżi kollha li jnaqssu jew talanqas li jżommu l-istess livell ta' emissjonijiet sa l-2020 anke 
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fis-setturi li m'humiex fl-ETS. M’huwiex aċċettabbli li xi Stati Membri jitħallew iżidu l-
emissjonijiet tagħhom. Sabiex ikun evitat li jkollna nitolbu lill-Kummissjoni tikkalkula l-
Anness mill-ġdid sabiex ħadd ma jitħalla jżid l-emissjonijiet tiegħu. 

Sabiex ikollna leġiżlazzjoni ġusta, għandhom jitqiesu l-elementi preċedenti bejn l-1990 u l-
2005.

Bħala riżultat tal-kalkoli l-ġodda, huwa possibbli li l-bażi jkollha tinbidel ukoll.

Emenda 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ebda krediti minn proġetti ma 
jistgħu jintużaw għall-implimentazzjoni 
ta’ l-obbligi taħt dan l-artikolu, sakemm 
ma jkunx garantit tnaqqis globali ta’ 40% 
fl-emissjonijiet domestiċi Komunitarji ta’ 
gassijiet serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tagħti sehemha biex tintlaħaq il-mira ta’ żewġ gradi, l-UE jkollha tnaqqas l-
emissjonijiet domestiċi tagħha fi ħdan l-UE b’talanqas 40% sa l-2020. 

Emenda 94
Robert Goebbels

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Anness -1 għandu japplika f’każ li 
ftehim internazzjonali fil-ġejjieni dwar it-
tibdil fil-klima jiżgura impenji 
paragunabbli għal pajjiżi żviluppati oħra 
u kontributi xierqa minn pajjiżi li qed 
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jiżviluppaw li huma aktar avvanzati 
ekonomikament skond ir-responsabiltajiet 
u l-kapaċitajiet rispettivi tagħhom u f’każ 
li l-Komunità taqbel dwar mira ta' tnaqqis 
ta' 30% meta mqabbel mal-livelli ta' l-
1990.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħejja ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar “il-qsim ta’ l-isforzi”, din l-
emenda hija ispirata minn proposta li saret fil-Kunsill.

Emenda 95
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-
Artikolu 4, kull Stat Membru għandu 
jiżgura li l-emissjonijiet totali tiegħu ta’ 
gassijiet serra fl-2013 minn sorsi mhux 
koperti bid-Direttiva 2003/87/KE ma 
jaqbżux il-medja annwali ta’ emissjonijiet 
tal-gassijiet serra ta’ dak l-Istat Membru 
minn dawk is-sorsi matul l-2008, l-2009 u 
l-2010, kif irrappurtat u verifikat skond 
id-Direttiva 2003/87/KE u d-
Deċiżjoni 280/2004/KE. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell meħtieġ ta’ emissjonijiet fl-Istati Membri fl-2013 minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE, li skond l-Artikolu 3, paragrafu 2, l-ewwel paragrafu ma jistax ikun 
aktar mill-emissjonijiet annwali medji ta' gassijiet serra matul is-snin 2008, 2009 u 2010, 
jista' jwaqqaf lill-Istati Membri milli jibbenefikaw miż-żieda ta’ l-emissjonijiet. Dan ikun bil-
kontra kemm tat-test tal-premessi fid-Deċiżjoni kif ukoll ta’ l-ugwaljanza u s-solidarjetà fid-
distribuzzjoni ta’ l-isforz bejn l-objettivi ta’ l-Istati Membri kif imsemmi u mtenni 
f‘Konklużjonijiet preċedenti tal-Kunsill Ewropew.
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Għalhekk, il-paragrafu 2 fl-Artikolu 3 għandu jitħassar.

Emenda 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet totali tiegħu ta’ gassijiet serra 
fl-2013 minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE ma jaqbżux il-medja 
annwali ta’ emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ dak l-Istat Membru minn dawk is-sorsi 
matul l-2008, l-2009 u l-2010, kif 
irrappurtat u verifikat skond id-
Direttiva 2003/87/KE u d-
Deċiżjoni 280/2004/KE. 

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet netti antropoġeniċi totali 
tiegħu ta’ gassijiet serra fl-2013 minn sorsi 
u sinks mhux koperti bid-Direttiva 
2003/87/KE ma jaqbżux il-medja annwali 
ta’ emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru minn dawk is-sorsi u s-sinks 
matul l-2008, l-2009 u l-2010, kif 
irrappurtat u verifikat skond id-Direttiva 
2003/87/KE u d-Deċiżjoni 280/2004/KE. 

Or. en

Emenda 97
Robert Goebbels

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet totali tiegħu ta’ gassijiet serra 
fl-2013 minn sorsi mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE ma jaqbżux il-medja 
annwali ta’ emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ dak l-Istat Membru minn dawk is-sorsi 
matul l-2008, l-2009 u l-2010, kif 
irrappurtat u verifikat skond id-
Direttiva 2003/87/KE u d-
Deċiżjoni 280/2004/KE. 

2. Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
emissjonijiet totali netti antropoġeniċi 
tiegħu ta’ gassijiet serra fl-2013 minn sorsi 
u sinks mhux koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE ma jaqbżux il-medja 
annwali ta’ emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ dak l-Istat Membru minn dawk is-sorsi 
u s-sinks matul l-2008, l-2009 u l-2010, kif 
irrappurtat u verifikat skond id-
Direttiva 2003/87/KE u d-
Deċiżjoni 280/2004/KE.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħejja ftehim bikri bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar “il-qsim ta’ l-isforzi”, din l-
emenda hija ispirata minn proposta li saret fil-Kunsill.

Emenda 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness.

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
biex ikun żgurat li dawk l-emissjonijiet ma 
jaqbżux il-livell massimu għal dak l-Istat 
Membru fl-2020, kif spjegat fl-Anness.
Rigward id-definizzjoni tal-bidu ta’ din il-
limitazzjoni, kull Stat Membru jista’ 
jagħżel jew il-mira stabbilita għal dak l-
Istat Membru fil-Protokoll ta’ Kyoto jew l-
emissjonijiet annwali medji ta’ gassijiet 
serra ta’ dak l-Istat Membru matul is-snin 
2008, 2009 u 2010, kif irrappurtat u 
verifikat skond id-Direttiva 2003/87/KE u 
d-Deċiżjoni 280/2004/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidu għandu jkun ibbażat fuq id-dejta tal-Protokoll ta’ Kyoto sabiex jitqies it-tnaqqsi bikri 
ta’ l-emissjonijiet. Billi l-użu tal-krediti tal-mekkaniżmu flessibbli sabiex jiġu onorati l-
impenji ta’ Kyoto x’aktarx li jinbidel fil-perjodu ta’ wara Kyoto, jeħtieġ li tinżamm il-
possibiltà li tingħażel il-medja tas-snin 2008-2010.



PE409.395v01-00 48/63 AM\730633MT.doc

MT

Emenda 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness.

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita fl-2016
dawk l-emissjonijiet netti antropoġeniċi 
tal-gassijiet serra b’mod lineari biex ikun 
żgurat li dawk l-emissjonijiet ma jaqbżux 
il-livell massimu għal dak l-Istat Membru 
fl-2020, kif spjegat fl-Anness.

Or. en

Emenda 100
Roberto Musacchio

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness.

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness li għandu jkun 
ipprovdut mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tiprovdi limitu ġdid korrispondenti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra u l-ammonti korrispondenti f'tunnellati ekwivalenti ta’ CO2 bħala mira għal kull Stat 
Membru.
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Emenda 101
Urszula Krupa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness.

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
biex ikun żgurat li dawk l-emissjonijiet ma 
jaqbżux il-livell massimu għal dak l-Istat 
Membru fl-2020, kif spjegat fl-Anness.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli li l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra jkunu limitati b’mod lineari għal 
raġunijiet ta’ vijabilità ekonomika, li hija rappreżentata fi graff bħala kurva inversa.

Emenda 102
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness.

Soġġett għall-paragrafu 3 u l-Artikolu 4, 
kull Stat Membru għandu jillimita kull 
sena dawk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
b’mod lineari biex ikun żgurat li dawk l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livell massimu 
għal dak l-Istat Membru fl-2020, kif 
spjegat fl-Anness*.
___________

* Il-limiti u l-ammonti korrispondenti ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra f’tunnellati ta’ 
ekwivalenti ta’ CO2 għal kull Stat Membru 
għandhom ikunu kkalkulati mill-ġdid mill-
Kummissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq ftehim internazzjonali sodisfaċenti f’Kopenħagen għandna nobbligaw lill-
pajjiżi kollha li jnaqssu jew talanqas li jżommu l-istess livell ta' emissjonijiet sa l-2020 anke 
fis-setturi li m'humiex fl-ETS. M’huwiex aċċettabbli li xi Stati Membri jitħallew iżidu l-
emissjonijiet tagħhom. Sabiex ikun evitat li jkollna nitolbu lill-Kummissjoni tikkalkula l-
Anness riċenti mill-ġdid u telabora wieħed ġdid fejn ħadd ma jitħalla jżid l-emissjonijiet 
tiegħu fis-setturi li m'humiex fl-ETS.

Emenda 103
Péter Olajos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet domestiċi ta’ Stat Membru 
jkunu inqas mil-limitu fil-paragrafu 2, 
jista’ jittrasferixxi d-differenza ta’ bejn l-
emissjonijiet domestiċi tiegħu u dak il-
limitu għas-sena ta' wara. Jekk l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ Stat 
Membru jkunu ogħla mil-limitu stabbilit 
mill-paragrafu 2, dak l-Istat Membru 
għandu jagħmel tajjeb għal dan in-
nuqqas fis-sena ta’ wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza ta’ dan il-paragrafu tiżgura li l-Istati Membri ma jħallsux il-multi biss meta 
ma jilħqux il-miri iżda li jkollhom ukoll inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom fis-sena ta’ wara, 
minbarra t-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet li jrid iseħħ xorta waħda. Dan il-paragrafu marbut mill-
qrib ma’ l-Artikolu l-ġdid 5a li jdaħħal pieni finanzjarji li jridu jitħallsu jekk l-emissjonijiet 
ma jitnaqqsux.
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Emenda 104
Roberto Musacchio

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 1% tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet domestiċi biss ta’ gassijiet 
serra ta’ Stat Membru jkunu inqas mil-
limitu fil-paragrafu 2, id-differenza bejn il-
livell domestiku ta’ l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra u l-limitu massimu tista’ 
tkun ittrasferita għas-sena ta' wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa biss l-ammont ta’ emissjonijiet marbut mad-differenza bejn dawk nazzjonali u l-limitu 
previst fil-paragrafu 2 li jista’ jkun ittrasferit għas-sena ta’ wara minn Stat Membru.

Emenda 105
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru, rilaxxjati 
minn operaturi/sorsi domestiċi jkunu 
inqas mil-limitu fil-paragrafu 2, jistgħu 
jittrasferixxu d-differenza ta’ bejn l-
emissjonijiet domestiċi tiegħu u dak il-
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limitu għas-sena ta' wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ kjarifika.

Emenda 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 1% tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal diversi Stati Membri trasferiment ta’ 2% jirrappreżenta parti ewlenija mill-obbligu 
tagħhom ta’ tnaqqis, u għalhekk jipperikola tnaqqis lineari veru. Jekk minflok jintuża 1% 
bħala l-kwantità massima, ikun hemm ċertezza akbar li fil-fatt l-emissjonijiet ta’ l-Istati 
Membri se jibdew jonqsu.
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Emenda 107
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont daqs 2 % tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

3. Matul is-snin 2013 sa 2019, kull Stat 
Membru jista’ jittrasferixxi mis-sena ta’ 
wara ammont sa 5% tal-limitu ta’ l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ dak l-
Istat Membru fil-paragrafu 2. Jekk l-
emissjonijiet ta’ Stat Membru jkunu inqas 
mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għal kwalunkwe sena ta' 
wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ 2% għandu jiżdied sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż globali tal-Pakkett. Tinħtieġ ukoll 
aktar flessibbilità għall-Istati Membri bħat-trasferiment ta’ limiti mhux użati ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ta’ l-Istati Membri mhux biss għas-sena ta’ wara iżda matul il-perjodu 
kollu ta’ 8 snin.

Emenda 108
Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi 
parti mill-allokazzjoni tiegħu ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra permessa 
skond l-Artikolu 3(1) u (2) lil Stat Membru 
ieħor. L-Istat Membru akkwirent jista’ juża 
l-allokazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra biex jonora l-obbligi tiegħu skond l-
Artikolu 3.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tippermetti l-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet bejn l-Istati Membri. Peress 
li l-Istati Membri għandhom spejjeż marġinali differenti għat-tnaqqis, l-iskambju jżid l-
effiċjenza fl-infiq biex tintlaħaq il-mira ta’ l-UE bla ma jinbidel it-tnaqqis totali ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra li għandu jsir fl-UE.

Emenda 109
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi 
parti mill-allokazzjoni tiegħu ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra permessa 
skond l-Artikolu 3(1) u (2) lil Stat 
Membru ieħor. L-Istat Membru akkwirent 
jista’ juża l-allokazzjoni ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra biex jonora l-obbligi 
tiegħu skond l-Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’din il-proposta tiżdied l-effiċjenza fl-infiq fir-rigward tal-mira ta’ l-UE dwar it-tnaqqis ta’ 
l-emissjonijiet. Din il-possibiltà volontarja tista’ tgħin ukoll lill dawk il-pajjiżi li, minħabba 
nuqqas ta’ riżorsi, ikollhom diffikultajiet biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom, peress li 
tippermetti l-finanzjament ta’ aktar azzjoni/miżuri fil-pajjiż li qed jittrasferixxi bbażat fuq il-
fondi li jirċievi mit-trasferimenti. L-Istati Membri kollha li jixtiequ jieħdu sehem, 
jibbenefikaw. Iżda fuq kollox, l-ambjent imur minn fuq l-aktar billi l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
tagħna huwa fundamentali għal politka ambjentali tajba.
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Emenda 110
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull Stat Membru jista’ jittrasferixxi 
parti mill-allokazzjoni tiegħu ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra permessa 
skond l-Artikolu 3, paragrafi 1 u 2 lil Stat 
Membru ieħor. L-Istat Membru akkwirent 
jista’ juża l-allokazzjoni ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra biex jonora l-obbligi 
tiegħu skond l-Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ il-flessibbiltà fis-sistema proposta. L-Istati Membri jvarjaw bejniethom fir-rigward 
ta’ spejjeż ta’ tnaqqis, ġeografija, aċċess għall-finanzi u diversi fatturi oħra. Fl-aħħar mill-
aħħar li jgħodd huwa dak li tikseb l-UE.

Sabiex tittejjeb l-effiċjenza globali fl-infiq, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jittrasferixxu parti mill-allokazzjoni tagħhom ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra lil Stat 
Membru ieħor. Trasferimenti bħal dawn ikunu rregolati permezz ta’ ftehima bilaterali, 
notifika lill-Kummissjoni u r-reġistrazzjoni ta’ trasferiment bħal dan fir-reġistri taż-żewġ Stati 
Membri involuti.

Emenda 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-emissjonijiet ta’ l-UE tal-
gassijiet serra mit-trasport marittimu 
internazzjonali ma jkunux iddaħħlu fil-
qasam ta’ applikazzjoni ta’ xi strument 
legali Komunitarju biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tat-trasport 
marittimu internazzjonali sa l-2009, il-
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Kummissjoni għandha tadotta miżuri biex 
ikunu stabbiliti l-obbligi nazzjonali ta’ 
tnaqqis għal dawk l-emissjonijiet sa l-
2012. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni dwar il-qsim ta’ l-isforzi għandha tittratta wkoll l-emissjonijiet li qed jiżdiedu 
mit-trasport marittimu internazzjonali.

Emenda 112
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
mit-trasport marittimu internazzjonali ma 
jkunux iddaħħlu fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE 
jew ta’ xi strument legali Komunitarju 
biex jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra u jiġu inklużi fl-impenji ta’ 
tnaqqis tal-Komunità sa l-2014, il-
Kummissjoni, sa l-2015, għandha 
tippreżenta proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill b’miżuri biex jiġu 
determinati l-obbligi nazzjonali ta’ 
tnaqqis għal dawk l-emissjonijiet.

Or. en
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Emenda 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ Stat Membru jkunu ogħla mil-limitu 
stabbilit mill-paragrafu 2, dan l-Istat 
Membru jrid jagħmel tajjeb għal dan in-
nuqqas fis-sena ta’ wara billi 
jimmultiplika l-emissjonijiet żejda ta’ 
gassijiet serra tas-sena preċedenti b'fattur 
obbligatorju ta’ tnaqqis addizzjonali 
għall-klima ta’ 1.3. Jekk l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra ta’ Stat Membru jkunu 
inqas mil-limitu fil-paragrafu 2, jista’ 
jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta' wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li dak li jgħodd verament fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima huwa l-ammont totali ta’ 
tnaqqis ta’ emissjonijiet, il-multi waħedhom m’humiex biżżejjed. Il-Kummissjoni għandha 
tapplika l-istess fattur restorattiv a’ 1.3, li jintuża wkoll fil-mekkaniżmu ta’ konformità tal-
Protokoll ta’ Kyoto.

Emenda 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-emissjonijiet Komunitarji tal-gassijiet 
serra minn setturi li m’humiex koperti 
bid-Direttiva 2003/87/KE għandhom 
ikomplu jonqsu kull sena wara l-2020, 
ħaġa li sa l-2050 tkun wasslet għal 
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tnaqqis globali ta’ 80% meta mqabbel 
mal-livelli ta’ l-1990, bl-objettiv aħħari li 
jitneħħew għalkollox l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mill-użu tal-fjuwils fossili fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni, 
sa l-2011 għandha teżamina jekk huwiex 
xieraq li l-mira Komunitarja ta’ tnaqqis 
tkun iddivrenzjata għal perjodu ulterjuri, 
inkella l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw it-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
annwali tagħhom tal-gassijiet serra 
koperti b’din id-Deċiżjoni permezz ta’ 
fattur ta’ tnaqqis uniformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-għan ta’ l-UE huwa li tilħaq l-objettiv tagħha ta’ 2 gradi, diġà għandha tibda taħseb 
dwar l-emissjonijiet tagħha fil-futur imbiegħed. Il-Kunsill dwar l-Ambjent diġà indika li l-
emissjonijiet ta’ l-UE għandhom jitnaqqsu b’sa 80% sa l-2050.

Emenda 115
Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-emissjonijiet Komunitarji tal-gassijiet 
serra minn setturi li m’humiex koperti 
bid-Direttiva 2003/87/KE għandhom 
ikomplu jonqsu kull sena wara l-2020, 
ħaġa li sa l-2035 tkun wasslet għal 
tnaqqis globali ta’ 60% meta mqabbel 
mal-livelli ta’ l-1990, bl-objettiv aħħari li 
sa l-2050 jitneħħew għalkollox l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-użu 
tal-fjuwils fossili fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea. Il-Kummissjoni, sa l-2011 
għandha teżamina jekk huwiex xieraq li l-
mira Komunitarja ta’ tnaqqis tkun 
iddivrenzjata għal perjodu ulterjuri, 
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inkella l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw it-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
annwali tagħhom tal-gassijiet serra 
koperti b’din id-Deċiżjoni permezz ta’ 
fattur ta’ tnaqqis uniformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miri għall-futur imbiegħed huma importanti bħala direzzjoni għall-investimenti. Jekk l-għan 
ta’ l-UE huwa li tilħaq l-objettiv tagħha ta’ 2 gradi, diġà għandha tibda taħseb dwar l-
emissjonijiet tagħha fil-futur imbiegħed.

Emenda 116
Johannes Blokland

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-emissjonijiet Komunitarji tal-gassijiet 
serra minn setturi li m’humiex koperti 
bid-Direttiva 2003/87/KE għandhom 
ikomplu jonqsu kull sena wara l-2020, 
ħaġa li sa l-2050 tkun wasslet għal 
tnaqqis globali ta’ 80% meta mqabbel 
mal-livelli ta’ l-1990, bl-objettiv aħħari li 
jitneħħew għalkollox l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra mill-użu tal-fjuwils fossili fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni, 
sa l-2011 għandha teżamina jekk huwiex 
xieraq li l-mira Komunitarja ta’ tnaqqis 
tkun iddivrenzjata għal perjodu ulterjuri, 
inkella l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw it-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
annwali tagħhom koperti b’din id-
Deċiżjoni permezz ta’ fattur ta’ tnaqqis 
uniformi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk l-għan ta’ l-UE huwa li tilħaq l-objettiv tagħha ta’ 2 gradi, diġà għandha tibda taħseb 
dwar l-emissjonijiet tagħha fil-futur imbiegħed. Il-Kunsill dwar l-Ambjent diġà indika li l-
emissjonijiet ta’ l-UE għandhom jitnaqqsu b’sa 80% sa l-2050.

Emenda 117
Satu Hassi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Miżuri Komunitarji biex tintlaħaq il-mira 

ta’ l-effiċjenza enerġetika
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar 
il-progress li sar fl-Istati Membri fir-
rigward tat-titjib fl-effiċjenza enerġetika u 
għandha tagħmel proposti leġiżlattivi sa l-
2009 biex ikun żgurat li jintlaħaq l-
objettiv Komunitarju dwar l-effiċjenza 
enerġetika ta’ ffrankar ta’ 20%, kif 
imħaddan mill-Kunsill Ewropew f’Marzu 
2007.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-Istati Membri jkunu jistgħu jilħqu l-miri tagħhom skond din id-
Deċiżjoni, jeħtieġ li d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetia ta’ l-
UE b’20% sa l-2020 tiġi implimentata b’leġiżlazzjoni ta’ l-UE.
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Emenda 118
Johannes Lebech

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-effiċjenza enerġetika

Sabiex ikun żgurat li jitwettaq il-potenzjal 
li jitnaqqas il-konsum ta’ l-enerġija fl-UE 
b’20% sa l-2020, il-mira indikattiva tal-
Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza 
Enerġetika: Inwettqu l-Potenzjal 
(COM(2006)0545) għandha ssir 
obbligatorja għall-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
għal dan il-għan sa mhux aktar tard mill-
2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni ta’ l-enerġija hjia l-mod l-aktar effiċjenti f’sens ta’ nfiq biex ikun ittratat it-
tibdil fil-klima.  L-ispiża diretta ta’ l-inabiltà ta’ l-UE li tuża l-enerġija b’mod effiċjenti 
tammonta għal aktar minn 100 biljun ewro fis-sena sa l-2020 skond il-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza Enerġetika. Il-Pjan, barra minn hekk, jiddikjara li għadu teknikament u 
ekonomikament fattibbli li jkunu ffrankati talanqas 20% ta’ l-enerġija ewlenija totali sa l-
2020 minbarra dak li jista’ jinkiseb mill-effetti tal-prezzijiet u mill-bidliet strutturali fl-
ekonomija, mis-sostituzzjoni naturali tat-teknoloġija u mill-miżuri diġà fis-seħħ.

Emenda 119
Anders Wijkman

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
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Biex ikun żgurat li l-potenzjal għall-
effiċjenza enerġetika jintuża kollu, u 
sabiex jintlaħaq l-għan li l-konsum ta’ l-
enerġija fl-UE jitnaqqas b’20% sa l-2020, 
bħala bidu, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miżuri, inklużi miri li jorbtu, 
ibbażati fuq il-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza Enerġetika: Inwettqu l-
Potenzjal (COM(2006)0545).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza enerġetika hija l-mod l-aktar effettiv f'sens ta' nfiq biex ikun ittrattat it-tibdil fil-
klima, billi l-potenzjal ekonomiku biex jitnaqqas l-użu bil-ħela ta' l-enerġija fl-Ewropa huwa 
konsiderevoli. B’din il-perspettiva, hija ħaġa stramba li l-Kummissjoni, fil-pakkett tagħha ta’ 
Jannar 2008, ma pproponietx miri li jorbtu għall-effiċjenza ta’ l-enerġija, skond il-
konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ Marzu 2007. 

Emenda 120
Riitta Myller

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Sabiex ikun żgurat li jitwettaq il-potenzjal 
li jitnaqqas il-konsum ta’ l-enerġija fl-UE 
b’20% sa l-2020, il-mira indikattiva tal-
Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza 
Enerġetika: Inwettqu l-Potenzjal 
(COM(2006)0545) għandha ssir 
obbligatorja għall-Istati Membri.
Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
f’dan ir-rigward sa mhux aktar tard mill-
2009, u wara dik is-sena kull Stat 
Membru għandu jfassal strateġija għall-
effiċjenza enerġetika.

Or. en
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Emenda 121
Riitta Myller

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
Kull Stat Membru għandu jfassal pjan ta’ 
azzjoni nazzjonali li jistabbilixxi kif bi 
ħsiebu jilħaq il-mira tiegħu ta’ tnaqqis 
fis-setturi li m’humiex fl-iskema ta’ 
skambju tal-kwoti ta’ l-emissjonijiet.

Or. fi
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