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Emenda 132
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandu jkun previst sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-ammont li 
jikkorrispondi mal-persentaġġ ta' l-
emissjonijiet globali madwar il-Komunità 
kollha matul il-perjodu 2005 sa 2007 fejn 
dawk l-installazzjoni kienu sorsijiet ta' 
emissjoni imniżżla bħala proporzjon tal-
kwantità annwali ta' kwoti madwar il-
Komunità kollha. Minn hemm 'il 
quddiem, l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena f'ammonti 
ugwali sakemm fl-2020 tintlaħaq 
allokazzjoni bi ħlas biss.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezz tal-karbonju għandu jkun inkluż bis-sħiħ fil-prodotti sabiex jiggwidaw is-suq lejn 
konsum li jirrispetta aktar l-ambjent. L-allokazzjoni ħielsa tfixkel l-operat tal-mekkaniżmi tas-
suq filwaqt li l-irkant globali jevita ħafna burokrazija u jippremja lil dawk li jrendu l-aktar 
b'mod iżjed effettiv. Ir-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju u l-kompetizzjoni inġusta 
għall-produzzjoni Ewropea minn pajjiżi li ma mpenjawx ruħhom ma' ftehima internazzjonali 
komprensiva dwar il-bidla fil-klima għandhom ikunu newtralizzati b'rekwiżiti ta' kwoti ta' 
importazzjoni.
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Emenda 133
Jens Holm

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandu jkun previst sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-ammont li 
jikkorrispondi mal-persentaġġ ta' l-
emissjonijiet globali madwar il-Komunità 
kollha matul il-perjodu 2005 sa 2007 fejn 
dawk l-installazzjoni kienu sorsijiet ta' 
emissjoni imniżżla bħala proporzjon tal-
kwantità annwali ta' kwoti madwar il-
Komunità kollha. Minn hemm 'il 
quddiem, l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena f'ammonti 
ugwali sakemm fl-2020 tintlaħaq 
allokazzjoni bi ħlas biss.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji m'għandhomx jirċievu perjodu ta' tranżizzjoni ta' seba' snin qabel ma jkollhom 
jerfgħu ir-responsabilità ta' l-ispejjeż ambjentali ta' l-emissjonijiet tas-CO2 tagħhom.

Emenda 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandu jkun previst sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-ammont li 
jikkorrispondi mal-persentaġġ ta' l-
emissjonijiet globali madwar il-Komunità 

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandha tkun prevista
sistema tranżitorja li tippermetti l-
allokazzjoni mingħajr ħlas, sakemm ikun 
possibbli, ibbażata fuq il-livelli speċifiċi 
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kollha matul il-perjodu 2005 sa 2007 fejn 
dawk l-installazzjoni kienu sorsijiet ta' 
emissjoni imniżżla bħala proporzjon tal-
kwantità annwali ta' kwoti madwar il-
Komunità kollha. Minn hemm 'il 
quddiem, l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena f'ammonti 
ugwali sakemm fl-2020 tintlaħaq 
allokazzjoni bi ħlas biss.

tas-settur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tal-manifattura hija esposta għal kompetizzjoni internazzjonali. L-irkant qiegħed 
jimponi riskji fuq dawn l-industriji u fuq l-ekonomija, filwaqt li ma jikkontribwixxux għall-
objettivi ambjentali tad-Direttiva. Il-limitu huwa stabbilit għal 21% u se jinkiseb bi/mingħajr 
irkant, billi jitnaqqas l-ammont tal-kwoti. L-industrija tal-manifattura għalhekk għandha 
tirċievi kwoti b'xejn ibbażati fuq livelli stabbiliti sakemm tkun fis-seħħ ftehima internazzjonali 
li tipprovdi sitwazzjoni ugwali għall-kompetituri kollha fuq livell globali.

Emenda 135
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandu jkun previst sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-ammont li 
jikkorrispondi mal-persentaġġ ta' l-
emissjonijiet globali madwar il-Komunità 
kollha matul il-perjodu 2005 sa 2007 fejn 
dawk l-installazzjoni kienu sorsijiet ta' 
emissjoni imniżżla bħala proporzjon tal-
kwantità annwali ta' kwoti madwar il-
Komunità kollha. Minn hemm 'il 
quddiem, l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena f'ammonti 
ugwali sakemm fl-2020 tintlaħaq 
allokazzjoni bi ħlas biss.

(17) Għal setturi oħrajn kollha koperti bl-
iskema Komunitarja, id-drittijiet ta' l-
emissjonijiet se jkunu totalment bl-irkant 
sa mill-2013 dejjem jekk tintlaħaq il-
ftehima internazzjonali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Irkant sħiħ għas-setturi kollha mill-2013 'il quddiem huwa l-aktar effiċjenti u s-sistema l-
aktar preferibbli. Meta tinkiseb Ftehima Internazzjonali ma jkun hemm ebda riskju ta' 
rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda 136
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandu jkun previst sistema 
tranżitorja li fiha l-allokazzjoni mingħajr 
ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-ammont li 
jikkorrispondi mal-persentaġġ ta' l-
emissjonijiet globali madwar il-Komunità 
kollha matul il-perjodu 2005 sa 2007 fejn 
dawk l-stallazzjoni kienu sorsijiet ta' 
emissjoni imniżżla bħala proporzjon tal-
kwantità annwali ta' kwoti madwar il-
Komunità kollha. Minn hemm 'il quddiem, 
l-allokazzjoni mingħajr ħlas għandha 
tonqos kull sena f'ammonti ugwali sakemm 
fl-2020 tintlaħaq allokazzjoni bi ħlas biss.

(17) Għal setturi oħrajn koperti bl-iskema 
Komunitarja, għandha tkun prevista
sistema tranżitorja li fiha l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas fl-2013 tkun 80% ta' l-
ammont li jikkorrispondi mal-persentaġġ 
ta' l-emissjonijiet globali madwar il-
Komunità kollha matul il-perjodu 2005 sa 
2007 fejn dawk l-installazzjoni kienu 
sorsijiet ta' emissjoni imniżżla bħala 
proporzjon tal-kwantità annwali ta' kwoti 
madwar il-Komunità kollha. Minn hemm 
'il quddiem, l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena f'ammonti ugwali 
sakemm fl-2020 tintlaħaq allokazzjoni bi 
ħlas biss. Sakemm ma tintlaħaq ebda 
ftehima internazzjonali li toħloq l-istess 
kundizzjonijiet għas-suq intern rigward is-
setturi ta' l-iskema għall-iskambji ta' l-
emissjonijiet ta' l-UE, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa is-setturi li jħabbtu 
wiċċhom ma' żvantaġġi sproporzjonati 
bħala riżultat ta' rkant u li dawn ikunu 
jistgħu jiġu eżenti mis-sistema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi setturi se jesperjenzaw żvantaġġi sproporzjonati ta' l-irkant (pereżempju setturi li huma 
intensivi fl-enerġija). Tista' ssir xi eżenzjoni għal dawn is-setturi.
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Emenda 137
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fin-nuqqas ta' ftehima
internazzjonali, għandha tkun prevista 
sistema differenti għal dawk is-setturi li 
jaffrontaw riskju serju ta' rilokazzjoni ta' 
l-emissjonijiet tal-karbonju. Sabiex ikun 
indirizzat dan ir-riskju, dawn is-setturi 
esposti għandhom jirċievu kwoti bla ħlas 
sa 80% ta' l-emissjoni medji tagħhom 
mill-2005 sa l-2007.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta ebda ftehima internazzjonali ma tinkiseb, ikun hemm tħassib dwar ir-riskju ta' 
rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju. Huwa diffiċli li tinkiseb evidenza dwar il-kobor 
tar-riskju, iżda fuq bażi ta' prekawzjoni rridu nippermettu allokazzjoni ħielsa (ibbażata fuq 
livelli stabbiliti) għas-setturi li huma esposti. Fil-każ ta' ftehima internazzjonali komprensiva 
dwar il-bidla fil-klima, ir-riskju ta' rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju minħabba 
rkant tal-kwoti ta' l-emissjonijiet se jkun baxx. Għalhekk l-irkant għandu jsir il-metodu ta' 
allokazzjoni meta dan il-ftehim ikun iffinalizzat.

Emenda 138
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr 
ħlas għal installazzjoni għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 

imħassar
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ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra 
u l-ħażna tal-ġassijiet serra. Kwalunkwe 
regola bħal din ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjon dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat.
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb.
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal installazzjoni industrijali.
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk deħlin ġodda li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal installazzjoni eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq 
intern, ma għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni mingħajr ħlas fir-rigward tal-
produzzjoni ta' l-elettriku minn dawk 
deħlin ġodda fis-suq. Il-kwoti li jifdal fil-
kategorija mwarrba apposta għal dawk li 
jidħlu ġodda fl-2020 għandhom jiġu 
rkantati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezz tal-karbonju għandu jkun inkluż bis-sħiħ fil-prodotti sabiex jiggwidaw is-suq lejn 
konsum li jirrispetta aktar l-ambjent. L-allokazzjoni ħielsa tfixkel l-operat tal-mekkaniżmi tas-
suq filwaqt li l-irkant globali jevita ħafna burokrazija u jippremja lil dawk li jrendu l-aktar 
b'mod aktar effettiv.  Ir-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju u l-kompetizzjoni inġusta 
għall-produzzjoni Ewropea minn pajjiżi li ma mpenjawx ruħhom ma' ftehima internazzjonali 
komprensiva dwar il-bidla fil-klima għandhom ikunu newtralizzati b'rekwiżiti ta' kwoti ta' 
importazzjoni.
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Emenda 139
Jens Holm

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Issegwi l-emendi għall-premessi 16 u 17.

Emenda 140
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' punti ta' riferiment huwa rilevanti biss għas-setturi esposti, ladarba huma biss dawn 
l-installazzjoni li jirċievu allokazzjoni b'xejn kif spjegata fl-emenda ta' l-istess awtur tal-
premessa 17a (ġdida).

Emenda 141
Irena Belohorská

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal installazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet b'effett ta' 
serra u fl-enerġija, il-potenzjal, inkluż 
tekniki potenzjali, biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli kif ukoll l-
ġabra u l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' 
serra. Minkejja d-disponiblità ta' fran 
b'ark elettriku (EAF) bħala proċess ta' 
produzzjoni alternattiv, dawn ir-regoli 
armonizzati jistgħu jikkunsidraw ukoll l-
emissjonijiet relatati ma' l-użu ta' gassijiet 
ta' skart kombustibili meta l-produzzjoni 
ta' dawn il-gassijiet ta' skart ma tkunx 
tista' tiġi evitata fil-process ta' produzzjoni 
ta' l-azzar, speċjalment minn kalkari tal-
funderiji u jipprovdu għal kwoti li 
għandhom jiġu allokati b'xejn għall-
proċess ta' produzzjoni fejn joriġinaw 
dawn il-gassijiet. Kwalunkwe regola bħal 
din ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet u għandha tiżgura 
li proporzjon dejjem akbar ta' dawn il-
kwoti jiġi rkantat. Allokazzjonijiet 
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Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.

għandhom jiġu stabbiliti qabel il-perjodu 
ta' l-iskambju tal-kwoti sabiex is-suq ikun 
jista' jiffunzjona tajjeb. Dawn għandhom 
jevitaw ukoll tagħwiġ tal-kompetizzjoni 
fis-swieq ta' l-elettriku kif ukoll tat-tisħin u 
t-tkessiħ għal installazzjonijiet industrijali
Huma għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ 
bla bżonn tal-kompetizzjoni bejn attività 
industrijali li ssir f'installazzjonijiet 
mħaddma minn operaturi singoli u l-
produzzjoni f'installazzjonijiet 
esternalizzati. Dawn ir-regoli għandhom 
japplikaw għal dawk il-ġodda deħlin li 
jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu bħala ġodda fl-
2020 għandhom jiġu rkantati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tibni fuq l-emenda 5 tar-rapporteur, iżda minflok tħalli d-deċiżjoni dwar 
gassijiet ta' skart f'idejn il-Kummissjoni, tiżgura li jkunu allokati kwoti ħielsa għal dawn il-
gassijiet sabiex jingħata l-inċentiv it-tajjeb għall-użu sostenibbli tagħhom. L-emenda iżżid 
ulterjorment aspett importanti għall-istrateġija tal-livelli stabbiliti, li tiżgura li l-potenzjal 
tekniku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet jiġi meqjus.

Emenda 142
Avril Doyle

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 

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

permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet b'effett ta' 
serra u fl-enerġija, is-sostituti, il-proċessi 
ta' produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' serra. Dawn 
ir-regoli armonizzati jistgħu jqisu wkoll 
emissjonijiet marbuta ma' l-użu ta' 
gassijiet ta' skart kombustibbli meta l-
produzzjoni ta' dawn il-gassijiet ta' skart 
ma jkunux jistgħu jiġu evitati fil-proċess 
ta' produzzjoni industrijali; f'dan ir-
rigward ir-regoli jistgħu jipprovdu biex 
kwoti jiġu allokati b'xejn għal operaturi 
ta' installazzjonijiet li jaħarqu l-gassijiet 
ta' skart ikkonċernati jew għal operaturi 
ta' l-installazzjonijiet fejn dawn il-gassijiet 
orġinaw. Kwalunkwe regola bħal din ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet u għandha tiżgura li 
proporzjon dejjem akbar ta' dawn il-kwoti 
jiġi rkantat. Allokazzjonijiet għandhom 
jiġu stabbiliti qabel il-perjodu ta' l-
iskambju tal-kwoti sabiex is-suq ikun jista' 
jiffunzjona tajjeb. Għandhom jevitaw ukoll 
tagħwiġ mhux meħtieġ tal-kompetizzjoni 
fis-swieq ta' l-elettriku u tat-tisħin u t-
tkessiħ għal installazzjonijiet industrijali
Huma għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ 
bla bżonn tal-kompetizzjoni bejn attività 
industrijali li ssir f'installazzjonijiet 
mħaddma minn operaturi singoli u l-
produzzjoni f'installazzjonijiet 
esternalizzati. Dawn ir-regoli għandhom 
japplikaw għal dawk il-ġodda deħlin li 
jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
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apposta għal dawk li jidħlu bħala ġodda fl-
2020 għandhom jiġu rkantati.

Or. en

Emenda 143
Matthias Groote

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal installazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet b'effett ta' 
serra u fl-enerġija, is-sostituti, il-proċessi 
ta' produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' serra.
Minkejja d-disponiblità ta' fran b'ark 
elettriku bħala proċess ta' produzzjoni 
alternattiv, dawn ir-regoli armonizzati 
jistgħu jikkunsidraw ukoll l-emissjonijiet 
relatati ma' l-użu ta' gassijiet ta' skart 
kombustibili minn kalkari bl-ossiġenju 
tal-funderija (blast oxygen furnaces) u 
fran tal-kokk meta l-produzzjoni ta' dawn 
il-gassijiet ta' skart ma tkunx tista' tiġi 
evitata fil-fran tal-kokk u fil-process ta' 
produzzjoni ta' l-azzar; f'dan ir-rigward, 
ir-regoli jistgħu jipprevedu kwoti li jiġu 
allokati bla ħlas lill-kalkari tal-funderiji u 
fran tal-kokk minn fejn joriġinaw dawn 
il-gassijiet. Kwalunkwe regola bħal din ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet u għandha tiżgura li 
proporzjon dejjem jiżdied ta' dawn il-kwoti 
jiġi rkantat. Allokazzjonijiet għandhom 
jiġu stabbiliti qabel il-perjodu ta' l-
iskambju tal-kwoti sabiex is-suq ikun jista' 
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fl-2020 għandhom jiġu rkantati. jiffunzjona tajjeb. Għandhom jevitaw ukoll 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-swieq ta' l-
elettriku u t-tisħin għal installazzjonijiet
industrijali. Dawn ir-regoli għandhom 
japplikaw għal dawk il-ġodda deħlin li 
jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu bħala ġodda fl-
2020 għandhom jiġu rkantati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gassijiet tal-kokk huma prodott sekondarju tal-proċess tal-ikkowkjar u ma jistgħux jiġu 
evitati. Dawn huma emissjonijiet tal-ipproċessar u l-kwoti tal-emissjoniiet għandhom 
jingħatawlhom bla ħlas.

Emenda 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-

(18) Fin-nuqqas ta' ftehima 
internazzjonali li tipprovdi għal 
trattament ugwali tas-setturi kkonċernati, 
allokazzjoni mingħajr ħlas għal 
installazzjonijiet għandha tingħata permezz 
ta' regoli li japplikaw madwar il-Komunità 
kollha ("punti ta' riferiment" speċifiċi għas-
settur) sabiex jinżamm għall-minimu t-
tagħwiġ tal-kompetizzjoni ġewwa l-
Komunità Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
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bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-ġassijiet serra. Kwalunkwe 
regola bħal din ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjoni dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat.
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb.
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal stallazzjonijiet industrijali.
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk il-ġodda deħlin li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal stallazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, 
ma għandha ssir l-ebda allokazzjoni 
mingħajr ħlas fir-rigward tal-produzzjoni 
ta' l-elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-
suq. Il-kwoti li jifdal fil-kategorija 
mwarrba apposta għal dawk li jidħlu ġodda 
fl-2020 għandhom jiġu rkantati.

bbażati fuq it-tekniki u t-teknoloġiji li 
huma l-aktar effiċjenti rigward il-gassijiet 
b'effett ta' serra u l-enerġija, u jqisu l-
potenzjal, inkluż tekniki potenzjali, biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet, is-sostituti, il-
proċessi ta' produzzjoni alternattivi, l-użu 
tal-bijomassa, u l-enerġiji rinovabbli.
Kwalunkwe regola bħal din ma għandhiex 
tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet
għal kull unità ta' produzzjoni.
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb.
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal installazzjonijiet industrijali.
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk il-ġodda deħlin li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal installazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, 
ma għandha ssir l-ebda allokazzjoni 
mingħajr ħlas fir-rigward tal-produzzjoni 
ta' l-elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-
suq. Il-kwoti li jifdal fil-kategorija 
mwarrba apposta għal dawk li jidħlu ġodda 
fl-2020 għandhom jiġu rkantati. Fid-
definizzjoni tal-prinċipji għall-
istabbiliment ta' punti ta' riferiment 
f'setturi individwali, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta mas-setturi 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tappoġġa l-introduzzjoni ta' 'punti ta' riferiment' mir-rapporteur. Biex tissaħħaħ 
din l-istrateġija, xi kjarifiki huma miżjuda:

- Bosta tekniki effiċjenti ('front runner') għandhom ikunu l-bażi ta' punti ta' riferiment

- Il-'potenzjal tekniku' huwa kriterju essenzjali kif attwalment ipprovdut mill-Anness III 
paragrafu 3 tad-Direttiva eżistenti (eż. jitqies il-proċess marbut ma' l-emissjonijiet)

- Is-CCS mhuwiex marbut mat-tfassil tal-punt ta' riferiment
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- Żieda ta' l-emissjonijiet għal kull unità ta' produzzjoni għandha tkun evitata filwaqt li 
fl-istess ħin tippermetti t-tkabbir

- Is-setturi kkonċernati għandhom ikunu kkonsultati

Emenda 145
Nicodim Bulzesc

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal installazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli fil-Komunità kollha, 
bħal, iżda mhux biss, il-ħolqien ta' punti 
ta' riferiment settorjali, sabiex jinżamm 
fil-minimu t-tagħwiġ tal-kompetizzjoni fil-
Komunità. Dawn ir-regoli għandhom 
jistabbilixxu b'mod ċar il-proċess li 
jistabbilixxi l-punti ta' riferiment 
settorjali, b'kunsiderazzjoni mogħtija kif 
xieraq lit-tekniki li huma l-aktar effiċjenti 
fil-gassijiet b'effett ta' serra u fl-enerġija, 
is-sostituti, il-proċessi ta' produzzjoni 
alternattivi, l-użu tal-bijomassa, l-enerġiji 
rinnovabbli u l-ġabra u l-ħażna tal-gassijiet 
b'effett ta' serra. Kwalunkwe regola ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet. Allokazzjonijiet għandhom 
jiġu stabbiliti qabel il-perjodu ta' l-
iskambju tal-kwoti sabiex is-suq ikun jista' 
jiffunzjona tajjeb. Għandhom jevitaw ukoll 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-swieq ta' l-
elettriku u t-tisħin għal installazzjonijiet
industrijali. Dawn ir-regoli għandhom 
japplikaw ukoll għal dawk il-ġodda deħlin 
li jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
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apposta għal dawk li jidħlu bħala ġodda fl-
2020 għandhom jiġu rkantati.

elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu bħala ġodda fl-
2020 għandhom jiġu rkantati. Fid-
definizzjoni tal-prinċipji għall-
istabbiliment tal-punti ta' riferiment 
f'setturi individwali, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta mas-setturi 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji biex ikunu stabbiliti l-punti ta' riferiment għandhom ikunu miftiehma mas-setturi 
kkonċernati u jirriflettu l-emissjonijiet attwali u l-għażliet tekniċi għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet fi ħdan dan is-settur. Tekniki fin-Noti BFRE jistgħu joperaw bħala dokumenti ta' 
referenza rilevanti għal dan il-proċess.

Emenda 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb.
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal installazzjonijiet industrijali.
Huma għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ 
bla bżonn tal-kompetizzjoni bejn 
attivitajiet industrijali mwettqa 
f'installazzjonijiet mħaddma minn 
operaturi singoli u l-produzzjoni 
f'installazzjonijiet esternalizzati. Dawn ir-
regoli għandhom japplikaw għal dawk il-
ġodda deħlin li jwettqu l-istess attivitajiet 
bħal installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni 
mingħajr ħlas fir-rigward tal-
produzzjoni ta' l-elettriku minn dawk 
deħlin ġodda fis-suq, li mhuwiex il-każ 
għall-elettriku rkuprat minn gassijiet ta' 
skart u reżidwi oħra li ma jistawx jiġu 
evitati, u l-elettriku pprovdut fir-rigward 
tal-konsum tas-sħana industrijali għall-
konsum proprju ta' l-operaturi ta' l-
installazzjonijiet. Il-kwoti li jifdal fil-
kategorija mwarrba apposta għal dawk li 
jidħlu ġodda fl-2020 għandhom jiġu 
rkantati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti ta' l-emenda hija simili għall-emenda 5 tar-rapporteur: Produzzjoni 
esternalizzata tal-gassijiet industrijali tista' tkun aktar effiċjenti f'kuntest enerġetiku.
Għalhekk, ma għandu jkun hemm ebda distorsjoni tal-kompetizzjoni. Co2 mill-użu ta' gassijiet 
ta' skart huwa marbut direttament ma' l-installazzjonijiet li jipproduċu dawn il-gassijiet. L-
irkant iwassal biex jintefa' piż mhux xieraq fuq dawn l-installazzjonijiet u jfixkel l-ikupru 
sostenibbli tal-gassijiet ta' skart. L-enerġija u s-sħana prodotta fir-rigward ta' proċessi 
industrijali u l-elettriku bbażat fuq reżidwi huma soluzzjonijiet ta' forniment ta' l-enerġija 
għal dawn il-proċessi industrijali li jirrispettaw l-ambjent.
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Emenda 147
Bogusław Sonik

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità.
Mingħajr ma wieħed jagħti kas il-kriterji 
speċifiċi għas-setturi industrijali 
individwali, dawn ir-regoli għandhom
iqisu t-tekniki li huma l-aktar effiċjenti fil-
gassijiet b'effett ta' serra u fl-enerġija, is-
sostituti, il-proċessi ta' produzzjoni 
alternattivi li huma applikati b’mod 
ġenerali, l-użu tal-bijomassa u ta’ l-
enerġiji rinovabbli kif ukoll il-potenzjali 
tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. 
Dawn ir-regoli għandhom jagħtu inċentiv 
biex verament jitnaqqsu l-emissjonijiet.  
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
fuq il-bażi tal-punti ta’ riferiment sabiex 
is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb.
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal stallazzjonijiet industrijali.
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw bl-
istess mod għal dawk deħlin ġodda li 
jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
stallazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati. Sabiex jiġu 
determinati r-regoli għat-twaqqif tal-punti 
ta’ riferiment fis-setturi individwali, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta s-
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setturi konċernati. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-użu tal-punti ta’ riferiment u l-importanza ta’ dawn il-mistoqsijiet: 
l-armonizzar tal-mod li bih jitwaqqfu l-punti ta’ riferiment, sabiex ikunu jistgħu jitqiesu l-
fatturi karatteristiċi ta' settur partikulari, kif ukoll inċentiv ċar sabiex jittejbu r-riżultati u jiġu 
kkonsultati s-setturi kkonċernati.  Il-proċessi ta’ produzzjoni alternattivi jistgħu jiġu 
rikonoxxuti bħala punti ta' riferiment biss f'każ li jiġu applikati b'mod ġenerali.  Ir-referenza 
għall-potenzjal fl-Anness III tad-direttiva attwali se tinżamm sabiex tiġi kkjarifikata n-natura 
teknoloġika tal-punti ta' riferiment. 

Emenda 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità.
Mingħajr ma wieħed jagħti kas il-kriterji 
speċifiċi għas-setturi industrijali 
individwali, dawn ir-regoli għandhom
iqisu t-tekniki li huma l-aktar effiċjenti fil-
gassijiet b'effett ta' serra u fl-enerġija, is-
sostituti, il-proċessi ta' produzzjoni 
alternattivi li huma applikati b’mod 
ġenerali, l-użu tal-bijomassa u ta’ l-
enerġiji rinovabbli kif ukoll il-potenzjali 
tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. 
Dawn ir-regoli għandhom jagħtu inċentiv 
biex verament jitnaqqsu l-emissjonijiet.  
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
fuq il-bażi tal-punti ta’ riferiment sabiex 
is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb.
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
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dawk deħlin ġodda li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal stallazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq. 
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.

tisħin għal stallazzjonijiet industrijali.
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw bl-
istess mod għal dawk deħlin ġodda fis-suq
li jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati. Sabiex jiġu 
determinati r-regoli għat-twaqqif tal-punti 
ta’ riferiment fis-setturi individwali, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta s-
setturi konċernati. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-użu tal-punti ta’ riferiment u l-importanza ta’ dawn il-mistoqsijiet: 
l-armonizzar tal-mod li bih jitwaqqfu l-punti ta’ riferiment, sabiex ikunu jistgħu jitqiesu l-
fatturi karatteristiċi ta' settur partikulari, kif ukoll inċentiv ċar sabiex jittejbu r-riżultati u jiġu 
kkonsultati s-setturi kkonċernati.  Il-proċessi ta’ produzzjoni alternattivi jistgħu jiġu 
rikonoxxuti bħala punti ta' riferiment biss f'każ li jiġu applikati b'mod ġenerali.  Ir-referenza 
għall-potenzjal fl-Anness III tad-direttiva attwali se tinżamm sabiex tiġi kkjarifikata n-natura 
teknoloġika tal-punti ta' riferiment. 

Emenda 149
Jerzy Buzek

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 

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

ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet b'effett ta' 
serra u fl-enerġija, is-sostituti, il-proċessi 
ta' produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' serra. Fil-
każ tal-produzzjoni tas-sħana, is-sistema 
tal-ETS tal-UE għandha tiggarantixxi 
trattament ugwali għall-produtturi kollha 
tas-sħana, filwaqt li tqis il-firxa tagħhom 
u d-dipendenza tagħhom fuq 
kundizzjonijiet meteoroloġiċi.  Wieħed 
għandu jqis ukoll li, fl-interess tal-ħarsien 
tal-ambjent, il-produzzjoni tista’ tiġi 
trasferita minn installazzjonijiet li 
mhumiex koperti mis-sistema għal 
installazzjonijiet oħra, kif ukoll li, sabiex 
jiġi evitat it-tgħawiġ tal-kompetizzjoni, 
huwa possibbli li l-produzzjoni ma 
titħalliex tiġi trasferita għal 
installazzjonijiet li mhumiex koperti mis-
sistema.  Kwalunkwe regola bħal din ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet u għandha tiżgura li 
proporzjoni dejjem jiżdied ta' dawn il-
kwoti jiġi rkantat. Allokazzjonijiet 
għandhom jiġu stabbiliti qabel il-perjodu 
ta' l-iskambju tal-kwoti sabiex is-suq ikun 
jista' jiffunzjona tajjeb. Għandhom jevitaw 
ukoll tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-swieq
ta' l-elettriku u t-tisħin għal 
installazzjonijiet industrijali. Dawn ir-
regoli għandhom japplikaw għal dawk 
deħlin ġodda li jwettqu l-istess attivitajiet 
bħal installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas. 
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq. 
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Għall -produtturi tas-sħana fuq skala kbira,il-ħtieġa li jlaħħqu mal-ispejjeż tal-ETS tal-UE, 
inklużi l-ispejjeż tal-kwoti tax-xiri, li għandhom jitiqiesu fil-prezz tat-tisħin għall-konsumatur, 
tirrappreżenta tgħawiġ serju tal-kompetizzjoni.  Dan iwassal għal theddida serja li l-
produzzjoni tiġi trasferita lejn installazzjonijiet iżgħar, u li ġeneralment ikunu inqas effiċjenti, 
u li ma jkunux sorveljati, u b’hekk jirrappreżentaw riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju, li fil-fatt tfisser żieda fl-emissjonijiet.

Emenda 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu bħala ġodda fl-
2020 għandhom jiġu rkantati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-idroġenu attwalment qed jiġi żviluppat għal użu stazzjonarju (produzzjoni ta' l-elettriku 
mhux ċentralizzata) u mhux stazzjonarju madwar l-UE bħala l-aħjar mezz ta' enerġija nadifa 
minn min jieħu d-deċiżjonijiet politiċi. L-użu tiegħu huwa ġġustifikat bil-qawwa fuq il-bażi 
ambjentali li turi evalwazzjonijiet kumparabbli jekk mhux saħansitra aqwa ta' l-
emmissjonijiet ta' CO2  tul iċ-ċiklu tal-ħajja "mill-estrazzjoni sa l-utilizzazzjoni" fil-konfront 
ta' fjuwils oħra.

Emenda 151
Lena Ek

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tas-CHP huwa objettiv iddikjarat ta' l-UE. Flimkien ma' teknoloġiji oħra 
msemmija hawnhekk, ir-regoli għall-allokazzjoni għandhom jagħmluha ċara li l-ħidma 
rigward l-iskambji ta' l-emissjonijiet lejn l-iżvilupp ta' teknoloġiji  jkollhom l-akbar potenzjal 
biex inaqqsu s-CO2, b'mod partikolari s-CHP.  Din l-emenda tikseb il-konsistenza ma' 
dispożizzjonijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mas-CHP fil-proposta.

Emenda 152
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 

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

l-aktar effiċjenti fil-gassijiet serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-ġassijiet serra. Kwalunkwe 
regola bħal din ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjoni dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat. 
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb. 
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin u tal-gass industrijali għal 
stallazzjonijiet industrijali. Dawn ir-regoli 
għandhom japplikaw għal dawk deħlin 
ġodda li jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
stallazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas. 
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq. 
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher opportun li jiġu koperti l-utilitajiet kollha.

Emenda 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal installazzjonijiet għandha tingħata 



PE409.584v01-00 28/100 AM\733252MT.doc

MT

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-gassijiet li jirriżultaw mill-proċessi tal-produzzjoni għandhom jintużaw immedjatament 
meta jiġu prodotti. Sabiex jiġi żgurat li dawn jiġu rriċiklati b’mod effettiv, jeħtieġ li jkun 
hemm ħafna  flessibilità fl-użu tagħhom.  L-użu tal-gassijiet li jirriżultaw mill-proċessi tal-
produzzjoni biex jiġġeneraw l-elettriku jgħin biex jissalvagwardja r-riżorsi u jnaqqas l-
emissjonijiet tad-CO2. L-enerġija elettrika ġġenerata b’dan il-mod m’għandhiex tkun 
suġġetta għall-irkantar.
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Emenda 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal installazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità.
Mingħajr preġudizzju għal kriterji 
speċifiċi għal settur, dawn ir-regoli 
għandhom iqisu t-tekniki li huma l-aktar 
effiċjenti fil-gassijiet b'effett ta' serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi ġeneralment 
applikabbli, l-użu tal-bijomassa, l-enerġiji 
rinovabbli u l-potenzjal, inkluż il-potenzjal 
tekniku, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet.
Kwalunkwe regola għandha tagħti 
inċentivi biex jitnaqqsu emissjonijiet 
speċifiċi. Allokazzjonijiet ibbażati fuq 
punti ta' riferiment għandhom jiġu 
stabbiliti sabiex sabiex is-suq ikun jista' 
jiffunzjona tajjeb. Għandhom jevitaw ukoll 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-swieq ta' l-
elettriku u t-tisħin għal installazzjonijiet
industrijali. Dawn ir-regoli għandhom 
japplikaw għal dawk il-ġodda deħlin li 
jwettqu l-istess attivitajiet bħal 
installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni 
mingħajr ħlas fir-rigward tal-
produzzjoni ta' l-elettriku minn dawk 
deħlin ġodda fis-suq, bl-eċċezzjoni ta' l-
elettriku prodott minn gassijiet ta' skart 
minn proċessi ta' produzzjoni industrijali.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gassijiet ta' skart li jirriżultaw minn proċessi ta' produzzjoni għandhom ikunu użati 
immedjatament wara l-ħolqien tagħhom. Sabiex ikun żgurat l-irkupru effiċjenti tagħhom 
flessibilità massima għall-użu ta' dawn il-gassijiet għandhom ikunu permessi. L-użu ta' 
gassijiet ta' skart minn proċessi ta' produzzjoni għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku 
jikkontribwixxu għall-konservazzjoni tar-riżorsi u t-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' CO2. L-
elettriku prodott taħt dawn iċ-ċirkostanzi speċjali, għandu jkun eskluż mill-irkant.

Emenda 155
Evangelia Tzampazi

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-ġassijiet serra. Kwalunkwe 
regola bħal din ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjon dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat.
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb.
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal stallazzjonijiet industrijali.
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk il-ġodda deħlin li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal stallazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal installazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet b'effett ta' 
serra u fl-enerġija, is-sostituti, il-proċessi 
ta' produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' serra.
Huma għandhom iqisu wkoll it-titjib 
gradwali fl-effiċjenza fir-rigward ta' l-
emissjonijiet ta' CO2 minħabba żviluppi 
teknoloġiċi matul iż-żmien. Kwalunkwe 
regola bħal din ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet u 
għandha tiżgura li proporzjon dejjem 
jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat.
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb.
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal installazzjonijiet industrijali.
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
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tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu bħala ġodda fl-
2020 għandhom jiġu rkantati.

dawk il-ġodda deħlin li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal installazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu bħala ġodda fl-
2020 għandhom jiġu rkantati.

Or. el

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji jinbidlu u jitjiebu matul iż-żmien u l-indikaturi ta' referenza għalhekk għandhom 
jitqiesu f'dan l-iżvilupp.

Emenda 156
Peter Liese

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Allokazzjoni mingħajr ħlas għal 
installazzjonijiet għandha tingħata permezz 
ta' regoli madwar il-Komunità ("punti ta' 
riferiment") kollha sabiex jinżamm fil-
minimu t-tagħwiġ tal-kompetizzjoni 
ġewwa l-Komunità, sakemm ma jkunx 
hemm ftehim internazzjonali li 
jiggarantixxi t-trattament ugwali tas-
setturi affettwati.  Dawn ir-regoli 
għandhom iqisu t-tekniki li huma l-aktar 
effiċjenti fil-gassijiet b'effett ta' serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni alternattivi, l-użu tal-
bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-ġabra u 
l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' serra. 
Kwalunkwe regola bħal din ma għandhiex 
tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet 
u għandha tiżgura li proporzjoni dejjem 
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sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb. 
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal stallazzjonijiet industrijali. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk deħlin ġodda li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal stallazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq. 
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.

jiżdied ta' dawn il-kwoti jiġi rkantat. 
Allokazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti 
qabel il-perjodu ta' l-iskambju tal-kwoti 
sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona tajjeb. 
Għandhom jevitaw ukoll tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq ta' l-elettriku u t-
tisħin għal installazzjonijiet industrijali. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal 
dawk deħlin ġodda li jwettqu l-istess 
attivitajiet bħal installazzjonijiet eżistenti li 
jirċievu allokazzjonijiet tranżitorji 
mingħajr ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ 
tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq. 
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni li l-kelma “tranżitorja” tirreferi għall-assenza ta’ ftehim internazzjonali li 
jistabbilixxi kundizzjonijiet ugwali ta’ kompetizzjoni (biex ma jkunx hemm “rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonu”).

Emenda 157
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal stallazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
("punti ta' riferiment") kollha sabiex 
jinżamm fil-minimu t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni ġewwa l-Komunità. Dawn 
ir-regoli għandhom iqisu t-tekniki li huma 
l-aktar effiċjenti fil-gassijiet serra u fl-
enerġija, is-sostituti, il-proċessi ta' 

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

ta' serra u fl-enerġija, is-sostituti, il-
proċessi ta' produzzjoni alternattivi, l-użu 
tal-bijomassa, l-enerġiji rinovabbli u l-
ġabra u l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' 
serra. Kwalunkwe regola bħal din ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet u għandha tiżgura li 
proporzjoni dejjem jiżdied ta' dawn il-
kwoti jiġi rkantat. Allokazzjonijiet 
għandhom jiġu stabbiliti qabel il-perjodu 
ta' l-iskambju tal-kwoti sabiex is-suq ikun 
jista' jiffunzjona tajjeb. Għandhom jevitaw 
ukoll tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-swieq 
ta' l-elettriku u t-tisħin għal 
installazzjonijiet industrijali. Dawn ir-
regoli għandhom japplikaw għal dawk 
deħlin ġodda li jwettqu l-istess attivitajiet 
bħal installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżitorji mingħajr ħlas.
Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-aktar mezz importanti u naturali fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima huwa l-afforestazzjoni u 
l-ħolqien ta’ meded tal-art miżrugħin bil-ħaxix biex jiġbru d-CO2. L-użu tal-aħjar teknoloġija 
disponibbli huwa l-qofol tal-istrateġija għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda 158
Péter Olajos

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas (18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 



PE409.584v01-00 34/100 AM\733252MT.doc

MT

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tas-CHP huwa objettiv iddikjarat ta' l-UE. Flimkien ma' teknoloġiji oħra 
msemmija hawnhekk, ir-regoli għall-allokazzjoni għandhom jagħmluha ċara li l-ħidma 
rigward l-iskambji ta' l-emissjonijiet lejn l-iżvilupp ta' teknoloġiji  jkollhom l-akbar potenzjal 
biex inaqqsu s-CO2, b'mod partikolari s-CHP.
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Emenda 159
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Fil-każ li pajjiżi żviluppati oħra u 
entitajiet oħrajn li huma sorsijiet kbar ta' 
gassijiet b'effett ta' serra ma 
jipparteċipawx fil-ftehim internazzjonali, 
dan jista' jwassal għal żieda fl-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra f'pajjiż terzi 
fejn l-industrija ma tkunx suġġetta għal 
limitazzjonijiet tal-karbonju paragunabbli 
(“rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju”), u fl-istess waqt jistgħu joħolqu 
żvantaġġi ekonomiċi għal ċerti setturi u 
sotto setturi fil-Komunità li huma intensivi 
fl-enerġija u suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali f'żvantaġġ ekonomiku. Dan 
jista' jiżvaluta l-integrità ambjentali u l-
benefiċċju ta' l-azzjonijiet li jsiru mill-
Komunità.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-fenomenu tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, li fil-fatt m’huwa xejn iktar ħlief 
tweġiba pożittiva tas-suq għad-dispożizzjonijiet li mhumiex xierqa għas-sitwazzjoni 
ekonomika tal-Komunità, żgur li se jitfaċċa u joħloq aktar problemi ekonomiċi serji permezz 
tal-piż finanzjarju u amministrattiv dejjem jikber li qed jiffaċċjaw l-ekonomiji tal-Istati 
Membri.   Madankollu, it-tqassim ċentrali mill-ġdid tal-kwoti tal-emissjonijiet bil-għan li jiġu 
appoġġjati setturi magħżula huwa mekkaniżmu ineffiċjenti li jagħmel il-ħsara mill-perspettiva 
tal-ekonomija tas-suq.

Emenda 160
Thomas Ulmer

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku. Dan jista' jiżvaluta 
l-integrità ambjentali u l-benefiċċju ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilaxx tal-
karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sotto setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 

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

dispożizzjonijiet legali armonizzati fuq il-
livell Komunitarju għal setturi jew sotto 
setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal darba oħra, l-approċċ tal-punti ta’ riferiment fuq il-bażi tal-aħjar teknoloġija 
disponibbli jirrappreżenta l-aktar soluzzjoni effiċjenti u rħisa.

Emenda 161
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 

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

waqt jista' joħloq żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Fil-każ li ftehima 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima li 
twassal għal tnaqqis mandatorju ta' l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, 
komparabbli għal dak ta' l-UE f'pajjjiżi li 
jirrappreżentaw massa kritika ta' 
produzzjoni f'settur kopert mis-sistema ta' 
l-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet ta' 
l-UE li ma tirċievi ebda allokazzjoni 
ħielsa, ma tkun ġiet iffinalizzata, se jkun 
meħtieġ li jkun evitat li emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra barra mill-
Komunità jfixkel l-azzjoni tal-Komunità 
billi jkun hemm 'rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju'. Id-
dispożizzjonijiet f'dan ir-rigward 
għandhom ikun adottati u applikati għall-
importazzjoni tal-prodotti li inkella jaslu 
biex ifixklu din l-azzjoni. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom ikunu 
newtrali fl-effett tagħhom. Sabiex ikun 
hemm tħejjija għal din l-eventwalità li
tista' tfixkel l-integrità ambjentali u l-
benefiċċju ta' l-azzjonijiet tal-Komunità, 
ekwalizazzjoni effettiva tal-karbonju fil-
forma ta' rekwiżit ta' importazzjoni tal-
kwoti għandha tkun stabbilita għall-
importazzjonijiet tal-prodotti intensivi ta' 
l-enerġija fil-Komunità.  Id-definizzjoni ta' 
dawn is-setturi jew sotto setturi u l-miżuri 
meħtieġa jkunu suġġetti għal valutazzjoni 
mill-ġdid sabiex jiġi żgurat li tittieħed 
azzjoni fejn meħtieġ u biex jiġi evitat il-
kumpens żejjed. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom japplikaw rekwiżiti lill-
importaturi ta' prodotti, simili għar-
rekwiżiti applikabbli għal dawk l-
installazzjonijiet fi ħdan l-UE li ma 
rċevew ebda kwoti b'xejn u dehru esposti 
għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' 
l-emissjonijiet tal-karbonju jew għal 
kompetizzjoni internazzjonali f'pajjiżi terzi 
li mhumiex suġġetti għal azzjoni li torbot 
u verifikabbli għat-tnaqqis ta' l-
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emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra
fil-kuntest tal-qafas internazzjonali tal-
politika dwar il-klima post-2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezz tal-karbonju għandu jkun inkluż bis-sħiħ fil-prodotti sabiex jiggwidaw is-suq lejn 
konsum li jirrispetta aktar l-ambjent. L-allokazzjoni ħielsa tfixkel l-operat tal-mekkaniżmi tas-
suq filwaqt li l-irkant globali jevita ħafna burokrazija u jippremja lil dawk li jrendu l-aktar 
b'mod aktar effettiv.  Ir-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju u l-kompetizzjoni inġusta 
għall-produzzjoni Ewropea minn pajjiżi li ma mpenjawx ruħhom ma' ftehima internazzjonali 
komprensiva dwar il-bidla fil-klima għandhom ikunu newtralizzati b'rekwiżiti ta' kwoti ta' 
importazzjoni.

Emenda 162
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku. Dan jista' jdgħajjef 
l-integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilaxx tal-

(19) Il-Komunità se tkompli tmexxi n-
negozjar ta' ftehim internazzjonali 
ambizzjuż li se jikseb l-għan li jillimita ż-
żieda fit-temperatura globali għal 2°C u 
hija mħeġġa bil-progress li sar f'Bali f'dan 
ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi żviluppati u 
entitajiet oħrajn li huma sorsijiet kbar ta' 
gassijiet b'effett ta' serra  ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija ma 
tkunx suġġetta għal limitazzjonijiet tal-
karbonju paragunabbli (“rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jista' joħloq żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Dan jista' jdgħajjef l-
integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Id-
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karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sotto setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew 
sottosetturi u l-miżuri meħtieġa jkunu 
suġġetti għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex 
jiġi żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ 
u biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sottosetturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilokazzjoni tal-karbonju ma jistax jiġi 
evitat, fejn l-elettriku jikkostitwixxi 
proporzjon għoli ta' l-ispejjeż ta' 
produzzjoni u jiġi prodott b'mod effiċjenti, 
l-azzjoni li tittieħed tista' tqis il-konsum ta' 
l-elettriku fil-proċess tal-produzzjoni, 
mingħajr ma tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi esposti se jkunu suġġetti għal 
valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi żgurat li 
tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u biex jiġi 
evitat il-kumpens żejjed. Għal dawk is-
setturi jew sotto setturi speċifiċi fejn jista' 
jiġi ppruvat kif dovut li hemm ir-riskju tar-
rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju 
fejn l-elettriku jikkostitwixxi proporzjon 
għoli ta' l-ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi 
prodott b'mod effiċjenti jista' jirċievi sa 
80% tal-kwota b'xejn biex tqis il-konsum 
ta' l-elettriku fil-proċess tal-produzzjoni, 
mingħajr ma tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' liema (sotto) setturi jistgħu japplikaw għal allokazzjoni bla ħlas meta ebda 
ftehima internazzjonali ma ntlaħqet teħtieġ tiġi riveduta biex ikun evitat li jkun hemm 
kumpens żejjed. Setturi intensivi ta' l-elettriku esposti jistgħu jiġu kkompensati permezz ta' 
allokazzjoni bla ħlas għall-konsum ta' l-elettriku tagħhom sabiex is-setturi bi spejjeż diretti 
għoljin u setturi bi spejjeż indiretti għoljin ikunu ttrattati b'mod ugwali. Madankollu, dawn 
mhux se jirċievu allokazzjoni bla ħlas għall-emissjonijiet indiretti ladarba s-setturi jiġu bżonn 
ukoll tad-dekarbonizzazzjoni.

Emenda 163
Anders Wijkman

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 

(19) Il-Komunità se tkompli tmexxi n-
negozjar ta' ftehim internazzjonali 
ambizzjuż li se jikseb l-għan li jillimita ż-
żieda fit-temperatura globali għal 2°C u 
hija mħeġġa bil-progress li sar f'Bali f'dan 
ir-rigward hekk kif il-pajjiżi fl-Anness I 
tal-Protokoll ta' Kyoto ffirmaw għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-gass b'effett 
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jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku.  Dan jista' jdgħajjef 
l-integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilaxx tal-
karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sotto setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew 
sottosetturi u l-miżuri meħtieġa jkunu 
suġġetti għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex 
jiġi żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ 
u biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sottosetturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilokazzjoni tal-karbonju ma jistax jiġi 
evitat, fejn l-elettriku jikkostitwixxi 
proporzjon għoli ta' l-ispejjeż ta' 
produzzjoni u jiġi prodott b'mod effiċjenti, 
l-azzjoni li tittieħed tista' tqis il-konsum ta' 
l-elettriku fil-proċess tal-produzzjoni, 
mingħajr ma tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

serra bejn l-25% u l-40% sa l-2020 meta 
mqabbel ma' l-1990. Biex tinżamm it-
tmexxija fil-grupp ta' pajjiżi ta' l-Anness 
I, l-UE teħtieġ li tnaqqas l-emissjonjiet 
tal-gass b'effett ta’ serra fil-parti ta' fuq 
ta' mira perċentwali. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet b'effett ta' serra  
ma jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra minn installazzjonijiet inqas 
effiċjenti tal-karbonju f'pajjiżi terzi fejn l-
industrija ma tkunx suġġetta għal 
limitazzjonijiet tal-karbonju paragunabbli 
(“rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju”), u fl-istess waqt jista' joħloq
żvantaġġi ekonomiċi għal ċerti setturi u 
sotto setturi fil-Komunità li huma intensivi 
fl-enerġija u suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Dan jista' jdgħajjef l-
integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju, il-Kummissjoni 
għandha tappoġġa t-twaqqif ta' ftehimiet 
settorjali globali u, fejn ftehimiet bħal 
dawn ma jkunux possibbli, il-Komunità 
għandha talloka kwoti mingħajr ħlas sa 
100% għal setturi jew sotto setturi li jilħqu 
l-kriterji rilevanti. Id-definizzjoni ta' dawn 
is-sotto setturi u l-installazzjonijiet u l-
miżuri meħtieġa jkunu suġġetti għal 
valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi żgurat li 
tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u biex jiġi 
evitat il-kumpens żejjed. Għal dawk is-
sotto setturi jew l-installazzjonijiet
speċifiċi fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li 
r-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet 
tal-karbonju ma jistax jiġi evitat, fejn l-
elettriku jikkostitwixxi proporzjon għoli ta' 
l-ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott 
b'mod effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed tista' 
tqis il-konsum ta' l-elettriku fil-proċess tal-
produzzjoni, mingħajr ma tinbidel il-
kwantità tal-kwoti.

Or. en
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Emenda 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet b'effett ta' serra
ma jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma 
tkunx suġġetta għal limitazzjonijiet tal-
karbonju paragunabbli (“rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku. Dan jista' jiżvaluta 
l-integrità ambjentali u l-benefiċċju ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Billi l-
Komunità probabliment se tbati minn telf 
sostanzjali tas-sehem tas-suq minħabba 
installazzjonijiet barra l-Komunità li ma 
jeħdux miżuri simili biex jillimitaw il-
livelli tal-emissjonijiet, id-Direttiva 
għandha tinkludi anness b'lista tas-setturi 
industrijali li jagħmlu użu intensiv mill-
enerġija u li huma esposti għar-riskju tar-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.  
Il-Komunità se tkompli talloka l-kwoti 
kollha mingħajr ħlas għal setturi jew sotto 
setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti għar-
riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju. Id-definizzjoni ta' dawn is-
setturi jew sotto setturi u l-miżuri meħtieġa 
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fil-proċess tal-produzzjoni, mingħajr ma 
tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

jkunu suġġetti għal valutazzjoni mill-ġdid 
sabiex jiġi żgurat li tittieħed azzjoni fejn 
meħtieġ u biex jiġi evitat il-kumpens 
żejjed. Għal dawk is-setturi jew sotto 
setturi speċifiċi fejn jista' jiġi ppruvat kif 
dovut li r-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju ma jistax jiġi 
evitat b'mod ieħor, fejn l-elettriku 
jikkostitwixxi proporzjon għoli ta' l-
ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott b'mod 
effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed tista' tqis il-
konsum ta' l-elettriku fil-proċess tal-
produzzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Lista ta’ setturi esposti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju tiżgura t-trasparenza 
u ċ-ċertezza legali. F’każijiet fejn ġie identifikat ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonjiet tal-
karbonju, l-allokazzjoni għandha tkun ibbażata fuq punti ta’ riferiment u għandha tkun bla 
ħlas għall-kwoti kollha tal-emissjonijiet determinati skond dawn il-punti ta’ riferiment.

Emenda 165
Peter Liese

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 

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

karbonju paragunabbli (“rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku. Dan jista' jiżvaluta 
l-integrità ambjentali u l-benefiċċju ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Filwaqt 
li titqies il-possibilità ta’ telf sinifikanti tal-
ishma fis-suq favur installazzjonijiet barra 
mill-Komunità li ma jagħmlux sforzi 
kumparabbli biex inaqqsu l-emissjonijiet, 
lista ta’ industriji li jużaw l-enerġija b’mod 
intensiv u li potenzjalment jistgħu 
jikkontribwixxu favur ir-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju għandha tiġi 
mehmuża ma’ din id-Direttiva bħala 
anness.  Il-Komunità se tkompli talloka l-
kwoti kollha mingħajr ħlas 100% għal 
setturi jew sotto setturi li jilħqu l-kriterji 
rilevanti rigward ir-riskju tar-rilokazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-karbonju.  Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jistax jiġi evitat, fejn l-
elettriku jikkostitwixxi proporzjoni għoli 
ta' spejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott 
b'mod effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed tista' 
tqis il-konsum ta' l-elettriku fil-proċess tal-
produzzjoni, mingħajr ma tinbidel il-
kwantità tal-kwoti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ lista ta’ setturi esposti għar-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju toħloq ċarezza u aktar ċertezza legali. F’każijiet fejn tiġi identifikata theddida 
ġenwina ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, għandhom jiġu allokati kwoti fuq il-
bażi ta’ punti ta’ riferiment, iżda allokazzjoni ta’ dan it-tip għandha tkun 100% bla ħlas.
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Emenda 166
Vittorio Prodi

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Il-Komunità se tkompli tmexxi n-
negozjar ta' ftehim internazzjonali 
ambizzjuż li se jikseb l-għan li jillimita ż-
żieda fit-temperatura globali għal 2°C u 
hija mħeġġa bil-progress li sar f'Bali f'dan 
ir-rigward. Għal dan il-għan il-Komunità 
għandha tippromwovi kemm jista' jkun 
possibbli u fil-livelli xierqa ftehima 
internazzjonali ġdida dwar it-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet, ibbażata fuq il-prinċipju 
"persuna waħda, emissjoni tajba". Fil-każ 
li pajjiżi żviluppati u entitajiet oħrajn li 
huma sorsijiet kbar ta' gassijiet b'effett ta' 
serra ma jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija ma 
tkunx suġġetta għal limitazzjonijiet tal-
karbonju paragunabbli (“rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jista' joħloq żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Dan jista' jdgħajjef l-
integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju, il-Komunità se 
talloka kwoti mingħajr ħlas sa 100% għal 
setturi jew sottosetturi li jilħqu l-kriterji 
rilevanti. Id-definizzjoni ta' dawn is-setturi 
jew sotto setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu 
suġġetti għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex 
jiġi żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ 
u biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
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tinbidel il-kwantità tal-kwoti. tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju ma jistax jiġi evitat, fejn l-
elettriku jikkostitwixxi proporzjoni għoli 
ta' spejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott 
b'mod effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed tista' 
tqis il-konsum ta' l-elettriku fil-proċess tal-
produzzjoni, mingħajr ma tinbidel il-
kwantità tal-kwoti.

Or. en

Emenda 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku.  Dan jista' jdgħajjef 
l-integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilaxx tal-
karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sotto setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 

(19) Il-Komunità se tkompli tmexxi n-
negozjar ta' ftehim internazzjonali 
ambizzjuż li se jikseb l-għan li jillimita ż-
żieda fit-temperatura globali għal 2°C u 
hija mħeġġa bil-progress li sar f'Bali f'dan 
ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi żviluppati u 
entitajiet oħrajn li huma sorsijiet kbar ta' 
gassijiet b'effett ta' serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija ma 
tkunx suġġetta għal limitazzjonijiet tal-
karbonju paragunabbli (“rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jista' joħloq żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi, u partijiet 
ta' installazzjonijiet li jiġġeneraw is-sħana 
u gassijiet industrijali u/jew mħaddma 
minn partijiet terzi, fil-Komunità li huma 
intensivi fl-enerġija u suġġetti għal 
kompetizzjoni internazzjonali. Dan jista' 
jdgħajjef l-integrità ambjentali u l-
benefiċċju ta' l-azzjonijiet li jsiru mill-
Komunità. Sabiex jiġi indirizzat ir-riskju 
tar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
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għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilaxx tal-karbonju ma jistax jiġi evitat, 
fejn l-elettriku jikkostitwixxi proporzjoni 
għoli ta' spejjeż ta' produzzjoni u jiġi 
prodott b'mod effiċjenti, l-azzjoni li 
tittieħed tista' tqis il-konsum ta' l-elettriku 
fil-proċess tal-produzzjoni, mingħajr ma 
tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sottosetturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sottosetturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju ma jistax jiġi evitat, fejn l-
elettriku jikkostitwixxi proporzjon għoli ta' 
l-ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott 
b'mod effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed tista' 
tqis il-konsum ta' l-elettriku fil-proċess tal-
produzzjoni, mingħajr ma tinbidel il-
kwantità tal-kwoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull distorsjoni fis-suq intern maħluqa bl-allokazzjoni tal-kwoti li tirriżulta f'qabża fil-
produzzjoni minn industriji speċjalizzati fil-produzzjoni ta' gassijiet industrijali għall-
konsumaturi ta' dawn il-gassijiet bir-riżultat li joħolqu żieda fl-emissjonijiet tas-CO2 
għandhom ikunu evitati. It-tfixkil ta' metodi attwali li jiġġeneraw gassijiet industrijali b'mod 
enerġetiku effiċjenti jista' jkollu effetti perversi.

Emenda 168
Nicodim Bulzesc

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 

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

internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija ma 
tkunx suġġetta għal limitazzjonijiet tal-
karbonju paragunabbli (“rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jista' joħloq żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Dan jista' jdgħajjef l-
integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju u dak ta' l-
iżvantaġġ ekonomiku, il-Komunità se 
talloka kwoti mingħajr ħlas sa 100% għal 
setturi jew sottosetturi li jilħqu l-kriterji 
rilevanti. Id-definizzjoni ta' dawn is-setturi 
jew sotto setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu 
suġġetti għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex 
jiġi żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ 
u biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju ma jistax jiġi evitat b'mod ieħor, 
fejn l-elettriku jikkostitwixxi proporzjon 
għoli ta' l-ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi 
prodott b'mod effiċjenti, l-azzjoni li 
tittieħed tista' tqis il-konsum ta' l-elettriku 
fil-proċess tal-produzzjoni, mingħajr ma 
tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tad-direttiva hija attwalment maħsuba biex tnaqqas il-konsegwenzi ambjentali 
negattivi marbuta ma' l-irkant fin-nuqqas ta' ftehima internazzjonali iżda tonqos li tindirizza 
bis-sħiħ il-konsegwenzi ekonomiċi negattivi li joħorġu jekk ftehima internazzjonali ma toħloqx 
kundizzjoni ugwali fost il-kumpaniji f'nazzjonijiet li jikkompetu ma' xulxin.



AM\733252MT.doc 49/100 PE409.584v01-00

MT

Emenda 169
Jens Holm

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Il-Komunità se tkompli tmexxi n-
negozjar ta' ftehim internazzjonali 
ambizzjuż li se jikseb l-għan li jillimita ż-
żieda fit-temperatura globali għal 2°C u 
hija mħeġġa bil-progress li sar f'Bali f'dan 
ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi żviluppati u 
entitajiet oħrajn li huma sorsijiet kbar ta' 
gassijiet b'effett ta' serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija ma 
tkunx suġġetta għal limitazzjonijiet tal-
karbonju paragunabbli (“rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jista' joħloq żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Dan jista' jdgħajjef l-
integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju, il-Komunità se 
tieħu azzjoni xierqa fir-rigward ta' setturi 
jew sotto setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti.
Id-definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju ma jistax jiġi evitat b'mod ieħor, 
fejn l-elettriku jikkostitwixxi proporzjon 
għoli ta' l-ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi 
prodott b'mod effiċjenti, l-azzjoni li 
tittieħed tista' tqis il-konsum ta' l-elettriku 
fil-proċess tal-produzzjoni, mingħajr ma 
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tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx xieraq li l-industriji li jużaw ħafna enerġija u li huma fost l-akbar produtturi ta' 
gassijiet b'effett ta' serra jingħataw 100% tal-kwoti mingħajr ħlas.  Dawn l-industriji 
għandhom jerfgħu r-responsabilità ta' l-ispejjeż ambjentali ta' l-attivitajiet tagħhom bl-istess 
mod bħal kumpaniji f'setturi oħra, sabiex jiġu evitati distorsjonijiet artifiċjali bejn l-
attivitajiet inklużi fil-kwoti mingħajr ħlas u dawk li mhumiex.  Il-kompetittività internazzjonali 
tista' tiġi indirizzata permezz ta' miżuri oħra bħal aġġustamenti ta' taxxa fuq il-fruntieri jew 
billi l-importazzjonijiet minn pajjiżi li mhumiex parteċipanti fil-UNFCCC jiġu meħtieġa li 
jiġu inklużi fis-sistema għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet.

Emenda 170
Antonio De Blasio

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 
ekonomiċi għal ċerti setturi u sotto setturi 
fil-Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni internazzjonali 
f'żvantaġġ ekonomiku.  Dan jista' jdgħajjef 
l-integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-

(19) Il-Komunità se tkompli tmexxi n-
negozjar ta' ftehim internazzjonali 
ambizzjuż li se jikseb l-għan li jillimita ż-
żieda fit-temperatura globali għal 2°C u 
hija mħeġġa bil-progress li sar f'Bali f'dan 
ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi żviluppati u 
entitajiet oħrajn li huma sorsijiet kbar ta' 
gassijiet b'effett ta' serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija ma 
tkunx suġġetta għal limitazzjonijiet tal-
karbonju paragunabbli (“rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju”), u fl-istess 
waqt jista' joħloq żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Dan jista' jdgħajjef l-
integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
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karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sottosetturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u 
biex jiġi evitat il-kumpens żejjed. Għal 
dawk is-setturi jew sotto setturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li r-riskju 
tar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju ma jistax jiġi evitat b'mod ieħor, 
fejn l-elettriku jikkostitwixxi proporzjon 
għoli ta' l-ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi 
prodott b'mod effiċjenti, l-azzjoni li 
tittieħed tista' tqis il-konsum ta' l-elettriku 
fil-proċess tal-produzzjoni, mingħajr ma 
tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju, il-Komunità se 
talloka kwoti mingħajr ħlas sa 100% għal 
setturi jew sottosetturi li jilħqu l-kriterji 
rilevanti. Id-definizzjoni ta' dawn is-setturi 
jew sotto setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu 
suġġetti għal valutazzjoni mill-ġdid sabiex 
tiġi żgurata l-prevedibilità min-naħa u li 
tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u biex jiġi 
evitat il-kumpens żejjed, min-naħa l-oħra.
Għal dawk is-setturi jew sotto setturi 
speċifiċi fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li 
r-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet 
tal-karbonju ma jistax jiġi evitat b'mod 
ieħor, fejn l-elettriku jikkostitwixxi 
proporzjon għoli ta' l-ispejjeż ta' 
produzzjoni u jiġi prodott b'mod effiċjenti, 
l-azzjoni li tittieħed tista' tqis il-konsum ta' 
l-elettriku fil-proċess tal-produzzjoni, 
mingħajr ma tinbidel il-kwantità tal-kwoti.

Or. hu

Emenda 171
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Komunità se tkompli tieħu t-
tmexxija tan-negozjar ta' ftehim 
internazzjonali ambizzjuż li jikseb l-għan 
tal-limitu taż-żieda fit-temperatura globali 
għal 2°C u hija mħeġġa bil-progress li sar 
f'Bali f'dan ir-rigward. Fil-każ li pajjiżi 
żviluppati oħra u entitajiet oħrajn li huma 
sorsijiet kbar ta' gassijiet serra ma 
jipparteċipawx f'dan il-ftehim 
internazzjonali, dan jista' jwassal għal 
żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra
f'pajjiż terzi fejn l-industrija ma tkunx 
suġġetta għal limitazzjonijiet tal-karbonju 
paragunabbli (“rilaxx tal-karbonju”), u fl-
istess waqt jistgħu joħolqu żvantaġġi 

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

waqt jista' joħloq żvantaġġi ekonomiċi 
għal ċerti setturi u sotto setturi fil-
Komunità li huma intensivi fl-enerġija u 
suġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Dan jista' jdgħajjef l-
integrità u l-benefiċċji ambjentali ta' l-
azzjonijiet li jsiru mill-Komunità. Sabiex 
jiġi indirizzat ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-
karbonju, il-Komunità se talloka kwoti 
mingħajr ħlas sa 100% għal setturi jew 
sottosetturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew sotto 
setturi u l-miżuri meħtieġa jkunu suġġetti 
għal valutazzjoni qabel it-30 ta' Diċembru 
2009 sabiex jiġi żgurat li tittieħed azzjoni 
fejn meħtieġ u biex jiġi evitat il-kumpens 
żejjed. Għal dawk is-setturi jew sotto 
setturi speċifiċi fejn jista' jiġi ppruvat kif 
dovut li r-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju ma jistax jiġi 
evitat b'mod ieħor, fejn l-elettriku 
jikkostitwixxi proporzjon għoli ta' l-
ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott b'mod 
effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed tista' tqis il-
konsum ta' l-elettriku fil-proċess tal-
produzzjoni, mingħajr ma tinbidel il-
kwantità tal-kwoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-industriji li jkunu jafu fil-ħin jekk humiex suġġetti għal irkant jew le 
sabiex jagħmlu l-aħjar investimenti.

Emenda 172
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Is-setturi se jkollhom huma stess 
jipprovdu evidenza biex juru li jilħqu l-
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kriterji ta' eżenzjoni qabel it-30 ta' Ġunju 
2009 sabiex il-Kummissjoni tkun tista' 
tagħmel evalwazzjoni f'Diċembru ta' l-
2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-industriji li jkunu jafu fil-ħin jekk humiex suġġetti għal irkant jew le 
sabiex jagħmlu l-aħjar investimenti.

Emenda 173
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilaxx tal-karbonju mhux 
aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010. 
Għandha tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-
valutazzjoni dwar in-nuqqas ta' kapaċità 
tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-kwoti 
meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla telf 
sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Is-setturi b'intensità 
qawwija ta' enerġija meqjusa bħala li 
huma esposti għal riskju sinifikattiv ta' 
rilaxx tal-karbonju jistgħu jirċievu 
kwantità ikbar ta' kwoti b'xejn; soluzzjoni 
oħra tkun li tiġi introdotta sistema ta' 

(20) Sabiex tiġi garantita l-effiċjenza tas-
suq Ewropew ta' l-iskambju ta' permessi 
għal emissjonijiet u biex jiġi evitat li l-
obbligi Ewropej ma jwasslux lill-
industrija li tiċċaqlaq lejn pajjiżi b'obbligi 
ambjentali inqas ibsin - u b'hekk jiġi 
evitat it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet dinjija -, 
jeħtieġ li, għas-settur u s-sottosetturi 
b'emissjonijiet qawwija ta' l-enerġija u li 
huma soġġetti għal kompetizzjoni 
internazzjonali, tiġi implimentata sistema 
effiċjenti li tippermetti li jitqiegħdu fl-
istess livell stallazzjonijiet mill-Komunità 
u dawk mill-pajjiżi terzi, inkluż billi jiġi 
imponut lill-importaturi tar-rekwiżiti 
kumparabbli ma' dawn ta' l-
istallazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea 
permezz ta' għoti lura obbligatorju tal-
kwoti. Dan il-mekkaniżmu għandu biss 
jiġi implimentat fir-rigward ta' pajjiżi li, 
wara l-Ftehima internazzjonali, għall-
pajjiżi żviluppati, ma jkunux ħadu impenji 
kumparabbli għal dawk ta' l-Unjoni 
Ewropea f'termini ta' tnaqqis ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, 
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ekwalizzazzjoni tal-karbonju effettiva bil-
għan li jitqiegħdu fl-istess livell 
stallazzjonijiet mill-Komunità u dawk mill-
pajjiżi terzi li jkollhom riskju sinifikanti 
ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema bħal din 
tkun tista' tapplika għal importaturi, 
rekwiżiti li jkunu xejn anqas favorevoli 
minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati, u li li tkun konformi ma' l-
obbligi internazzjonali tal-Komunità, 
fosthom il-Ftehima ta' l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ.

jew, għall-pajjiżi emerġenti, ma jkunux 
waqqfu azzjonijiet ġodda adegwati, li 
jistgħu jitkejlu, li jistgħu jiġu komunikati 
u verifikati, skont il-pjan direzzjonali 
adottat matul il-konferenza ta' Bali. Il-
Kummissjoni għandha tindividwa s-setturi 
li jippreżentaw riskju ta' rilaxx tal-
karbonju billi tirreferi għal kriterji preċiżi 
ħafna sabiex tivverifika li r-riskju ta' 
rilaxx tal-karbonju jiġi stmat 
korrettament u jiġi evitat kwlaunkwe 
kumpens żejjed. Jaqbel li l-mekkaniżmu 
ta' aġġustament fil-fruntieri jkun 
kumpatibbli ma' l-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, b'mod partikolari fir-
rigward ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha tindika lill-pajjiżi li huma kuntrarji għal kull ftehima 
internazzjonali li r-rifjut tagħhom li jirratifikaw ftehima bħal din se jkollu konsegwenzi għall-
importaturi tal-prodotti tagħhom fl-Ewropa.

Emenda 174
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn Ġunju 
2011 il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-
sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-isħab soċjali 
rilevanti kollha, u fid-dawl tar-riżultat tan-
negozjati internazzjonali, tippreżenta 
rapport akkumpanjat minn proposti 
adegwati. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tidentifika liema setturi jew sotto 

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

setturi ta' l-industrija intensivi fl-enerġija 
x'aktarx li jkunu suġġetti għar-rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju mhux aktar 
tard mit-30 ta' Ġunju 2010. Għandha 
tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-valutazzjoni 
tan-nuqqas ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu 
l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-prezz tal-
prodott bla telf sinifikanti tas-sehem fis-suq 
favur installazzjonijiet barra l-UE li ma 
jieħdux azzjoni paragunabbli biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Setturi intensivi ta' l-enerġija b'riskju ta' rilokazzjoni ta' l-emissjoni tal-karbonju diġà ġew 
indirizzati fl-emenda ta' l-istess awtur fil-premess 17a (ġdida).
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Emenda 175
Thomas Ulmer

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2010 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet
tal-karbonju mhux aktar tard mit-30 ta' 
Ġunju 2009. Għandha tibbaża l-analiżi 
tagħha fuq il-valutazzjoni dwar in-nuqqas 
ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-
kwoti meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla 
telf sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
installazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet.
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Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jitnaqqas bl-introduzzjoni ta' mudell 
ibbażat fuq il-punti ta' riferiment. Madankollu, mhuwiex ċar jekk il-punt ta’ riferiment 
għandux jiġi stabbilit biss f’nofs is-sena 2010, billi dan sempliċiment jittardja l-investimenti 
meħtieġa.  Sena għandha tkun biżżejjed għall-Kummissjoni biex tieħu deċiżjoni.

Emenda 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilaxx tal-karbonju mhux 
aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010. 
Għandha tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-
valutazzjoni dwar in-nuqqas ta' kapaċità 
tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-kwoti 
meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla telf 
sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Industriji intensivi fl-
enerġija determinati li jkunu esposti għal 
riskju sinifikanti tar-rilaxx tal-karbonju 
jistgħu jirċievu ammont ogħla ta' 

(20) Mhux aktar tard minn Ġunju 2011 il-
Kummissjoni għandha tirrevedi s-
sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-isħab soċjali 
rilevanti kollha, u fid-dawl tar-riżultat tan-
negozjati internazzjonali, tippreżenta 
rapport analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni 
b’riferenza partikulari għas-setturi li 
jagħmlu użu intensiv mill-enerġija u li 
huma esposti għar-riskju tar-rilokazzjoni
tal-emissjonijiet tal-karbonju.  Dan ir-
rapport għandu jkun akkumpanjat minn 
proposti xierqa dwar id-determinazzjoni 
tas-sehem tal-limitu tal-emissjonijiet li 
għandu jiġi allokat bla ħlas kif ukoll 
sistema effettiva ta’ ekwalizzazzjoni, bil-
għan li jitqiegħdu fl-istess livell 
stallazzjonijiet mill-Komunità u dawk mill-
pajjiżi terzi li jkollhom riskju sinifikanti ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.
Sistema bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li ma jkunux aktar
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
installazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
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allokazzjoni mingħajr ħlas jew tista' tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu fl-
istess livell stallazzjonijiet mill-Komunità 
u dawk mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni għandha tkopri s-setturi kollha, iżda b’mod speċjali dawk li huma milquta. Is-
sistema tal-ekwalizzazzjoni tal-emissjonijiet għandha tintuża biex tissupplimenta l-miżuri 
ewlenin. Din it-tip ta’ sistema ta’ ekwalizzazzjoni tista’ tintuża wkoll għall-esportazzjoni.

Emenda 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn Ġunju 
2011 il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-
sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-isħab soċjali 
rilevanti kollha, u fid-dawl tar-riżultat tan-
negozjati internazzjonali, tippreżenta 

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn Ġunju 
2011 il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-
sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-isħab soċjali 
rilevanti kollha, u fid-dawl tar-riżultat tan-
negozjati internazzjonali, tippreżenta 



AM\733252MT.doc 59/100 PE409.584v01-00

MT

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

rapport analitiku li jevalwa s-sitwazzjoni 
b'attenzjoni speċjali għas-setturi intensivi 
fl-enerġija esposti għal riskju sinifikanti 
tar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju. Dan ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat b'kull proposta xierqa li 
tista' tinkludi aġġustament tal-proporzjon 
ta' kwoti miksuba bla ħlas u, bħala miżuri 
kumplimentari, sistema effettiva ta' l-
ekwalizzazzjoni tal-karbonju, bil-għan li 
jitqiegħdu fl-istess livell installazzjonijiet
mill-Komunità u dawk mill-pajjiżi terzi li 
jkollhom riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika rekwiżiti għal 
importaturi, li jkunu xejn anqas favorevoli 
minn dawk applikabbli għal 
installazzjonijiet ġewwa l-UE, pereżempju 
billi tirrikjedi li l-kwoti jiġu ċeduti iżda 
anki li l-esportazzjonijiet jiġu indirizzati.
Kull azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir evalwazzjoni għas-setturi kollha iżda b'enfasi speċjali fuq is-setturi esposti.
Għandu jkun kkjarifikat ukoll li s-sistemi ta' ekwalizzazzjoni tal-karbonju għandhom ikunu 
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użati b'mod supplimentari għal miżuri primarji oħra. Il-proposti għandhom ikunu disponibbli 
wkoll biex jindirizzaw piżijiet miżjuda, pereżempju spejjeż miżjuda derivati minn prezzijiet 
għolja ta' l-elettriku.

Emenda 178
Anders Wijkman

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sottosetturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni tal-karbonju 
(carbon leakage) mhux aktar tard mit-30 
ta' Ġunju 2010. Għandha tibbaża l-analiżi 
tagħha fuq il-valutazzjoni dwar in-nuqqas 
ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-
kwoti meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla 
telf sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Industriji intensivi fl-enerġija 
determinati li jkunu esposti għal riskju 
sinifikanti tar-rilokazzjoni tal-karbonju 
jistgħu jirċievu ammont ogħla ta' 
allokazzjoni mingħajr ħlas jew tista' tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu fl-
istess livell stallazzjonijiet mill-Komunità 
u dawk mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju.
Sistema bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 

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

installazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. en

Emenda 179
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilaxx tal-karbonju mhux 
aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010. 
Għandha tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-
valutazzjoni dwar in-nuqqas ta' kapaċità
tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-kwoti 
meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla telf 
sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Is-setturi b'intensità qawwija 
ta' enerġija meqjusa bħala li huma esposti 
għal riskju sinifikattiv ta' rilaxx tal-
karbonju jistgħu jirċievu kwantità ikbar ta' 

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2010 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika fit-test 
stess tad-Direttiva liema setturi jew 
sottosetturi ta' l-industrija intensivi fl-
enerġija x'aktarx li jkunu suġġetti għar-
rilaxx tal-karbonju. Huwa essenzjali li din 
il-lista tkun tista' tiġi kkumpletata b'mod 
illi t-totalità tas-setturi u tas-sottosetturi 
industrijali li jippreżentaw riskju jkunu 
identifikati sa mhux aktar tard mit-30 ta' 
Ġunju 2009.  Din il-lista tista' tiġi 
riveduta jew ikkumpletata ulterjorment 
sabiex tqis - skont l-istess kriterji - il-
konsegwenzi tal-progress fil-kuntest dinji.
Jaqbel li l-Kummissjoni tibbaża l-analiżi 
tagħha fuq il-valutazzjoni dwar id-
diffikultà tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-
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kwoti b'xejn; soluzzjoni oħra tkun li tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu fl-
istess livell stallazzjonijiet mill-Komunità 
u dawk mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati, u li li tkun konformi ma' l-
obbligi internazzjonali tal-Komunità, 
fosthom il-Ftehima ta' l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ.

kwoti meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla 
telf sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Is-setturi b'intensità qawwija 
ta' enerġija meqjusa bħala li huma esposti 
għal riskju sinifikattiv ta' rilaxx tal-
karbonju jistgħu jirċievu kwantità ikbar ta' 
kwoti b'xejn; soluzzjoni oħra tkun li tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu fl-
istess livell stallazzjonijiet mill-Komunità 
u dawk mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati, u li tkun konformi ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, fosthom il-
Ftehima ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ. L-impenji kumparabbli bejn il-
pajjiżi żviluppati u l-kontribuzzjonijiet tal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, partikolarment 
dawk li huma l-iktar avvanzati fuq il-livell 
ekonomiku, għandom ikunu jistgħu 
jitkejlu, jiġu verifikati u komunikati. Il-
metodi ta' kejl u ta' verifika għandhom 
ikunu rikonoxxuti fuq skala 
internazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi l-ftehima internazzjonali għandha tiġi implimentata f'Diċembru 2009, jaqbel li l-eżami 
mill-ġdid tad-dispożizzjonijiet Komunitarji ma jittawwalx għall-2011. Biex l-investimenti 
jkunu iktar siguri, huwa importanti li jiġu determinati mill-aktar fis is-setturi esposti għal 
riskju ta' rilaxx tal-karbonju. Huwa importanti li wieħed ikun jista' jaġġorna l-lista, sabiex 
din tkun tqis kwalunkwe progress sinifikattiv fil-livell dinji fil-qasam tal-bidla fil-klima. Mill-
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banda l-oħra, l-aġġornament ma jistax iseħħ b'mod unilaterali fil-livell Ewropew jekk ma 
jkunx hemm progress internazzjonali sinifikattiv.

Emenda 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sotto setturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilaxx tal-karbonju mhux 
aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010. 
Għandha tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-
valutazzjoni dwar in-nuqqas ta' kapaċità
tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-kwoti 
meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla telf 
sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Is-setturi b'intensità qawwija 
ta' enerġija meqjusa bħala li huma esposti 
għal riskju sinifikattiv ta' rilaxx tal-
karbonju jistgħu jirċievu kwantità ikbar ta' 
kwoti b'xejn; soluzzjoni oħra tkun li tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu fl-
istess livell stallazzjonijiet mill-Komunità 
u dawk mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2010 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika fit-test 
stess tad-Direttiva liema setturi jew 
sottosetturi ta' l-industrija intensivi fl-
enerġija x'aktarx li jkunu suġġetti għar-
rilaxx tal-karbonju. Huwa essenzjali li din 
il-lista tkun tista' tiġi kkumpletata b'mod 
illi t-totalità tas-setturi u tas-sottosetturi 
industrijali li jippreżentaw riskju jkunu 
identifikati sa mhux aktar tard mit-30 ta' 
Ġunju 2009. Din il-lista tista' tiġi 
riveduta jew ikkumpletata ulterjorment 
sabiex tqis - skont l-istess kriterji - il-
konsegwenzi tal-progress fil-kuntest dinji. 
Jaqbel li l-Kummissjoni tibbaża l-analiżi 
tagħha fuq id-diffikultà tagħhom li jgħaddu 
l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fuq il-prezz tal-
prodott bla telf sinifikanti tas-sehem fis-suq 
lil stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Is-setturi b'intensità qawwija 
ta' enerġija meqjusa bħala li huma esposti 
għal riskju sinifikattiv ta' rilaxx tal-
karbonju jistgħu jirċievu kwantità ikbar ta' 
kwoti b'xejn; soluzzjoni oħra tkun li tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu fl-
istess livell stallazzjonijiet mill-Komunità 
u dawk mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
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f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati, u li li tkun konformi ma' l-
obbligi internazzjonali tal-Komunità, 
fosthom il-Ftehima ta' l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ.

sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
stallazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti. Kull 
azzjoni li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati, u li tkun konformi ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, fosthom il-
Ftehima ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex l-investimenti jkunu iktar siguri, huwa importanti li jiġu determinati mill-aktar fis is-
setturi esposti għal riskju ta' rilaxx tal-karbonju. Jaqbel għalhekk li wieħed ikun jista' jniżżel 
fit-test tad-Direttiva l-konklużjonijiet tal-ħidma tad-DĠ Impriżi dwar l-identifikazzjoni ta' 
dawn is-setturi. Id-data tat-30 ta' Ġunju 2009 għandha tinżamm għal-lista kompleta.

Emenda 181
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sottosetturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni tal-karbonju 
(carbon leakage) mhux aktar tard mit-30 

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

tard mit-30 ta' Ġunju 2010. Għandha 
tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-valutazzjoni 
tan-nuqqas ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu 
l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-prezz tal-
prodott bla telf sinifikanti tas-sehem fis-suq 
favur installazzjonijiet barra l-UE li ma 
jieħdux azzjoni paragunabbli biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet. Ir-rekwiżit ta' l-
importazzjoni tal-kwoti għandu japplika 
rekwiżiti għall-importaturi li ma jkunu 
xejn anqas favorevoli minn dawk 
applikabbli għall-installazzjoni ġewwa l-
UE, f'termini ta' kwoti li jiġu ċeduti. Is-
sistema  li tittieħed jeħtieġ li tkun 
f'konformità mal-prinċipji ta' l-UNFCCC, 
b'mod partikolari l-prinċipju tar-
responsabbiltajiet komuni iżda varjati u l-
kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezz tal-karbonju għandu jkun inkluż bis-sħiħ fil-prodotti sabiex jiggwidaw is-suq lejn 
konsum li jirrispetta aktar l-ambjent. L-allokazzjoni ħielsa tfixkel l-operat tal-mekkaniżmi tas-
suq filwaqt li l-irkant globali jevita ħafna burokrazija u jippremja lil dawk li jrendu l-aktar 
b'mod aktar effettiv.  Ir-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju u l-kompetizzjoni inġusta 
għall-produzzjoni Ewropea minn pajjiżi li ma mpenjawx ruħhom ma' ftehima internazzjonali 
komprensiva dwar il-bidla fil-klima għandhom ikunu newtralizzati b'rekwiżiti ta' kwoti ta' 
importazzjoni.
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Emenda 182
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2010 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sottosetturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju mhux aktar tard mit-30 ta' 
Diċembru 2009. Għandha tibbaża l-analiżi 
tagħha fuq il-valutazzjoni tan-nuqqas ta' 
kapaċità tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-
kwoti meħtieġa fil-prezz tal-prodott bla telf 
sinifikanti tas-sehem fis-suq favur 
installazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Industriji intensivi fl-enerġija 
determinati li jkunu esposti għal riskju 
sinifikanti tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju jistgħu jirċievu 
ammont ogħla ta' allokazzjoni mingħajr 
ħlas jew tista' tiġi introdotta sistema ta' 
ekwalizzazzjoni tal-karbonju effettiva bil-
għan li jitqiegħdu fl-istess livell 
installazzjonijiet mill-Komunità u dawk 
mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju. Sistema bħal din 
tkun tista' tapplika għal importaturi, 
rekwiżiti li jkunu xejn anqas favorevoli 
minn dawk applikabbli għal 
installazzjonijiet ġewwa l-UE, pereżempju 
billi tirrikjedi li kwoti jiġu ċeduti jew 
b'tariffa fi ħdan id-WTO fuq l-
importazzjoni ta' prodotti li jinħolqu 
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kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

b'mod li ma jirrispettax l-ambjent. Il-
Kummissjoni għandha tinvestiga l-
possibilitajiet ta' dawn il-miżuri sa Lulju 
2009. Kull azzjoni li tittieħed jeħtieġ li 
tkun f'konformità mal-prinċipji ta' l-
UNFCCC, b'mod partikolari l-prinċipju 
tar-responsabbiltajiet komuni iżda varjati u 
l-kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex is-setturi industrijali jagħmlu l-investimenti meħtieġa biex jaġġustaw għall-ETS, huwa 
importanti li jkunu jafu kemm jista' jkun malajr, il-konsegwenzi speċifiċi ta' l-ETS għas-settur 
tagħhom.

Emenda 183
Antonio De Blasio

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sottosetturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni tal-karbonju
(carbon leakage) mhux aktar tard mit-30 
ta' Ġunju 2010. Għandha tibbaża l-analiżi 
tagħha fuq il-valutazzjoni dwar in-nuqqas 
ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Settembru 2009 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sottosetturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju (carbon leakage) mhux aktar 
tard mit-30 ta' Settembru 2009. Għandha 
tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-valutazzjoni 
tan-nuqqas ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu 
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kwoti meħtieġa fuq il-prezz tal-prodott bla 
telf sinifikanti tas-sehem fis-suq lil 
stallazzjonijiet barra l-UE li ma jieħdux 
azzjoni paragunabbli biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Industriji intensivi fl-enerġija 
determinati li jkunu esposti għal riskju 
sinifikanti tar-rilokazzjoni tal-karbonju 
jistgħu jirċievu ammont ogħla ta' 
allokazzjoni mingħajr ħlas jew tista' tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni 
tal-karbonju effettiva bil-għan li 
jitqiegħdu fl-istess livell stallazzjonijiet
mill-Komunità u dawk mill-pajjiżi terzi li 
jkollhom riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju. Sistema bħal din tkun tista' 
tapplika għal importaturi, rekwiżiti li 
jkunu xejn anqas favorevoli minn dawk 
applikabbli għal installazzjonijiet ġewwa 
l-UE, per eżempju billi tirrikjedi li kwoti 
jiġu ċeduti. Kull azzjoni li tittieħed jeħtieġ 
li tkun f'konformità mal-prinċipji ta' l-
UNFCCC, b'mod partikolari l-prinċipju 
tar-responsabbiltajiet komuni iżda varjati u 
l-kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-prezz tal-
prodott bla telf sinifikanti tas-sehem fis-suq 
favur installazzjonijiet barra l-UE li ma 
jieħdux azzjoni paragunabbli biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet. Industriji 
intensivi fl-enerġija determinati li jkunu 
esposti għal riskju sinifikanti tar-
rilokazzjoni tal-karbonju jistgħu jirċievu 
ammont ogħla ta' allokazzjoni mingħajr 
ħlas jew tista' tiġi introdotta sistema ta' 
ekwalizzazzjoni tal-karbonju effettiva 
bil-għan li jitqiegħdu fl-istess livell 
installazzjonijiet mill-Komunità u dawk 
mill-pajjiżi terzi li jkollhom riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju.
Sistema bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn 
anqas favorevoli minn dawk applikabbli 
għal installazzjonijiet ġewwa l-UE, per 
eżempju billi tirrikjedi li kwoti jiġu 
ċeduti. Kull azzjoni li tittieħed jeħtieġ li 
tkun f'konformità mal-prinċipji ta' l-
UNFCCC, b'mod partikolari l-prinċipju 
tar-responsabbiltajiet komuni iżda varjati u 
l-kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. hu

Emenda 184
Linda McAvan

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2011 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2010 il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
isħab soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 



AM\733252MT.doc 69/100 PE409.584v01-00

MT

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

tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sottosetturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju mhux aktar 
tard minn Settembru 2009. Għandha 
tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-valutazzjoni 
tan-nuqqas ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu 
l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-prezz tal-
prodott bla telf sinifikanti tas-sehem fis-suq 
favur installazzjonijiet barra l-UE li ma 
jieħdux azzjoni paragunabbli biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet. Industriji 
intensivi fl-enerġija determinati li jkunu 
esposti għal riskju sinifikanti tar-
rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju
jistgħu jirċievu ammont ogħla ta' 
allokazzjoni mingħajr ħlas jew tista' tiġi 
introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni tal-
karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu 
fl-istess livell installazzjonijiet mill-
Komunità u dawk mill-pajjiżi terzi li 
jkollhom riskju sinifikanti tar-rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn 
anqas favorevoli minn dawk applikabbli 
għal installazzjonijiet ġewwa l-UE, per 
eżempju billi tirrikjedi li kwoti jiġu 
ċeduti. Kull azzjoni li tittieħed jeħtieġ li 
tkun f'konformità mal-prinċipji ta' l-
UNFCCC, b'mod partikolari l-prinċipju 
tar-responsabbiltajiet komuni iżda varjati u 
l-kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. en
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Emenda 185
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



AM\733252MT.doc 71/100 PE409.584v01-00

MT

tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

qagħda partikolari tal-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati. Għandha tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa wkoll lill-kwistjoni 
tal-garanzija tal-provvista tal-materja 
prima għall-Komunità Ewropea, b’mod 
partikulari dik il-materja prima li hija 
skarsa għall-intrapriżi industrijali 
Ewropej.  Il-materja prima hija fattur 
importanti għall-iżvilupp ekonomiku 
b’suċċess tal-Komunità; għalhekk is-
sigurtà tal-provvista tal-materja prima 
hija importanti ħafna.  Ikun hemm il-
bżonn ukoll li tkun f'konformità ma' l-
obbligi internazzjonali tal-Komunità inkluż 
il-ftehim tad-WTO.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-materja prima qed issir dejjem aktar fattur ewlieni fl-iżvilupp ekonomiku 
b’suċċess u għalhekk hija sinifikanti ħafna fil-kuntest ekonomiku. L-ispejjeż kbar addizzjonali 
li l-irkantar taċ-ċertifikati tal-emissjonijiet se jimponi fuq xi setturi se jwassal biex titwaqqaf 
il-produzzjoni domestika u tinħoloq ħtieġa li tinxtara l-materja prima minn pajjiżi terzi, u 
b’hekk tiżdied id-dipendenza tal-UE fuq l-importazzjoni.  Dan iwassal ukoll biex il-
produzzjoni tiġi trasferita lejn pajjiżi terzi li għandhom il-provvista proprja tal-materja 
prima. 

Emenda 186
Jens Holm

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn Ġunju 
2011 il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-
sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-isħab soċjali 
rilevanti kollha, u fid-dawl tar-riżultat tan-
negozjati internazzjonali, tippreżenta 
rapport akkumpanjat minn proposti 
adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tidentifika liema 
setturi jew sottosetturi ta' l-industrija 

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

intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju mhux aktar 
tard mit-30 ta' Ġunju 2010. Għandha 
tibbaża l-analiżi tagħha fuq il-valutazzjoni 
tan-nuqqas ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu 
l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-prezz tal-
prodott bla telf sinifikanti tas-sehem fis-suq 
favur installazzjonijiet barra l-UE li ma 
jieħdux azzjoni paragunabbli biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet. Fil-każ ta' 
industriji intensivi fl-enerġija li jinstab li 
huma esposti għal riskju sinifikanti ta' 
rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju, 
tista' tiġi introdotta sistema ta' 
ekwalizzazzjoni tal-karbonju effettiva 
bil-għan li jitqiegħdu fl-istess livell 
installazzjonijiet mill-Komunità li jkollhom 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju u dawk mill-
pajjiżi terzi. Sistema bħal din tkun tista' 
tapplika għal importaturi, rekwiżiti li 
jkunu xejn anqas favorevoli minn dawk 
applikabbli għal installazzjonijiet ġewwa 
l-UE, per eżempju billi tirrikjedi li kwoti 
jiġu ċeduti. Kull azzjoni li tittieħed jeħtieġ 
li tkun f'konformità mal-prinċipji ta' l-
UNFCCC, b'mod partikolari l-prinċipju 
tar-responsabbiltajiet komuni iżda varjati u 
l-kapaċitajiet rispettivi, filwaqt li titqies il-
qagħda partikolari tal-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-premessa 19.
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Emenda 187
Pilar Ayuso

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Rigward il-premessi 18, 19 u 20 
ebda distorsjoni mhux meħtieġa tal-
kompetizzjoni ma għandha tinħoloq bejn 
l-installazzjonijiet kemm jekk huma 
esternalizzati u kemm jekk le.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-"esternalizzazzjoni" tal-attivitajiet minn bosta setturi jippermettu l-effiċjenza tal-enerġija u 
n-nuqqas  fit-total dirett u/jew indirett ta' emissjonijiet ta' CO2 meta mqabbla mal-
installazzjoni internalizzata (jiġifieri prodotti/immaniġġjati internament). Kull distorsjoni fis-
suq intern maħluqa mill-allokazzjoni ta' kwoti li jirriżultaw f'qabża fil-produzzjoni minn 
installazzjonijiet esternalizzati għal installazzjonijiet internalizzati bil-konsegwenza ta' żieda 
fl-emissjonijiet ta' CO2 għandha tiġi evitata.

Emenda 188
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ugwali ta' kompetizzjoni fil-Komunità, 
għandu jiġi armonizzat l-użu tal-krediti 
għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet barra l-
Komunità li għandhom jintużaw minn 
operaturi fi ħdan l-iskema Komunitarja. Il-
Protokoll ta' Kyoto mal-UNFCCC 
jistabbilixxi miri ta' emissjonijiet 
kwantifikati għal pajjiżi żviluppati għall-
perjodu 2008 sa 2012, u jipprovdi għall-
ħolqien ta' Tnaqqis Iċċertifikat ta' l-
Emissjonijiet (CERs) u Unitajiet ta' 
Tnaqqis ta' l-Emissjonijiet (ERUs) mill-

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

proġetti tal-Mekkaniżmu għal Żvilupp 
Nadif (CDM) u ta' l-Implimentazzjoni 
Konġunta (JI) rispettivament u l-użu 
tagħhom minn pajjiżi żviluppati biex 
tintlaħaq parti minn dawn il-miri. Filwaqt 
li l-qafas ta' Kyoto ma jippermettix li 
jinħolqu l-ERUs mill-2013 'il quddiem 
mingħajr ma jkunu fis-seħħ il-miri 
kwantifikati ġodda ta' l-emissjonijiet għall-
pajjiżi ospitanti, il-krediti tas-CDM jistgħu 
potenzjalment jibqgħu jiġu ġġenerati.
Ladarba jkun hemm ftehim internazzjonali 
dwar il-bidla fil-klima, għandu jiġi 
pprovdut l-użu addizzjonali tat-Tnaqqis 
Iċċertifikat ta' l-Emissjonijiet (CERs) u ta' 
l-Unitajiet ta' Tnaqqis ta' l-Emissjonijiet 
(ERUs) minn dawk il-pajjiżi li jkunu 
kkonkludew tali ftehim. Fl-assenza ta' tali 
ftehim, kundizzjonijiet li jippromwovu 
aktar użu tas-CERs u l-ERUs inaqqsu mill-
effett ta' dan l-inċentiv u jagħmluha aktar 
diffiċli biex jinkisbu l-għanijiet 
Komunitarji dwar aktar użu ta' l-enerġija 
rinnovabbli. L-użu tas-CERs u ta' l-ERUs 
għandu jkun konsistenti ma' l-għan tal-
Komunità li sa l-2020 20% ta' l-enerġija 
jiġu ġġenerati minn sorsi rinnovabbli, u 
għal promozzjoni ta' l-effiċjenza fl-
enerġija, l-innovazzjoni u l-iżvilupp 
teknoloġiku. Mal-konklużjoni ta' ftehima 
internazzjonali sodisfaċenti mill-Komunità, 
l-aċċess għal krediti minn proġetti f'pajjiżi 
terzi għandu jiżdied flimkien maż-żieda 
simultanja fil-livell tat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet li għandhom jintlaħqu 
permezz ta' l-iskema Komunitarja.
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permezz ta' l-iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kumpens għandu jkun kundizzjonali għal ftehim post-2012 internazzjonali u 
komprensiv. Biex jingħata s-sinjal tar-rieda li jkunu konklużi arranġamenti bilaterali li 
jinvolvu l-iffinanzjar ta' proġetti anki jekk proċess taħt il-UNFCCC ikun qed idum jista' jfixkel 
l-għan li jinkiseb dan il-ftehim.

Emenda 189
John Bowis

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

pprovdut l-użu addizzjonali tat-Tnaqqis 
Iċċertifikat ta' l-Emissjonijiet (CERs) u ta' 
l-Unitajiet ta' Tnaqqis ta' l-Emissjonijiet 
(ERUs) minn dawk il-pajjiżi li jkunu 
kkonkludew tali ftehim. Il-proġetti CER u 
ERU approvati taħt ftehim internazzjonali 
futur dwar il-bidla fil-klima għandhom 
japoġġaw is-sotenibilità ambjentali u 
soċjali, juru benefiċċju ambjentali, 
jevitaw ir-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet 
tal-karbonju u jinkludu mekkaniżmu 
trasparenti ta' validazzjoni u verifika. Fl-
assenza ta' tali ftehim, kundizzjonijiet li 
jippromwovu aktar użu tas-CERs u l-ERUs 
inaqqsu mill-effett ta' dan l-inċentiv u 
jagħmluha aktar diffiċli biex jinkisbu l-
għanijiet Komunitarji dwar aktar użu ta' l-
enerġija rinnovabbli. L-użu tas-CERs u ta' 
l-ERUs għandu jkun konsistenti ma' l-għan 
tal-Komunità li sa l-2020 20% ta' l-enerġija 
jiġu ġġenerati minn sorsi rinnovabbli, u 
għal promozzjoni ta' l-effiċjenza fl-
enerġija, l-innovazzjoni u l-iżvilupp 
teknoloġiku. Fejn hemm konsistenza mal-
ksib ta' dawn l-għanijiet, għandha tkun 
prevista l-possibbiltà li jiġu konklużi 
ftehimiet ma' pajjiżi terzi li jistimolaw 
investimenti favur it-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet f'dawn il-pajjiżi li jirriżultaw 
fi tnaqqis reali u addizzjonali ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra
filwaqt li jixprunaw l-innovazzjoni fil-
kumpaniji stabbiliti fi ħdan il-Komunità u 
l-iżvilupp teknoloġiku f'pajjiżi terzi. Tali 
ftehimiet jistgħu jiġu ratifikati minn aktar 
minn pajjiż wieħed. Mal-konklużjoni ta' 
ftehima internazzjonali sodisfaċenti mill-
Komunità, l-aċċess għal krediti minn 
proġetti f'pajjiżi terzi għandu jiżdied 
flimkien maż-żieda simultanja fil-livell tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet li għandhom 
jintlaħqu permezz ta' l-iskema 
Komunitarja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proġetti CDM u JI approvati wara ftehim internazzjonali futur dwar il-bidla fil-klima 
għandhom ikunu ta' kwalità għolja u kapaċi juru benefiċċju ambjentali u soċjali.

Emenda 190
Avril Doyle

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2012 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sal-bqija tal-
livell li tħallew jużaw fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li kienu 
aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 
ma jistax ikun hemm trasferiment min-
naħa ta' l-Istati Membri tas-CERs u l-ERUs 
(‘l-ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) 
miżmuma mill-operaturi bejn il-perjodi ta' 
l-impenji skond il-ftehimiet 
internazzjonali, u biss fil-każijiet meta l-
Istati Membri jagħżlu li jippermettu l-
ibbankjar ta' dawn is-CERs u l-ERUs fil-
kuntest tad-drittijiet limitati biex 
jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 

(22) L-iskema tal-Komunità u s-sistemi ta' 
skambju ta' emissjonijiet ta' pajjiżi oħrajn 
għandhom jiffaċilitaw it-talba għal krediti 
minn tnaqqis reali, verifikabbli, 
addizzjonali u permanenti minn progetti 
f'pajjiżi li jikkontribwixxu b'mod 
kostruttiv biex tiġi affrontata l-bidla fil-
klima. Wara li l-pajjiżi jkunu rratifikaw il-
ftehim internazzjonali dwar il-bidla fil-
klima, krediti tat-tip ta' "l-istandard tad-
deheb" minn dawn il-pajjiżi għandhom 
ikunu aċċettabbli għas-sistemi ta' 
skambju ta' emissjonijiet kollha. Sabiex 
ikun hemm prevedibbiltà, l-operaturi 
għandhom ikollhom ċertezza dwar il-
potenzjal tagħhom wara l-2012 għall-użu 
ta' Standard tad-Deheb tat-tip CERs u 
Standard tad-Deheb tat-tip ERU. L-
operaturi għandhom jitħallew jużaw 
krediti bħal dawn sa medja ta' 5% ta' l-
emissjonijiet tagħhom għall-perjodu bejn 
l-2013 u l-2020, sakemm jużaw anqas 
minn 6.5% ta' l-ERUs u CERs meta 
mqabbla ma' l-emissjonijiet tagħhom 
għall-2005 matul il-perjodu 2008-2012 u 
sakemm ma jitrasferixxux intitolamenti 
skond l-Artikolu 11a(2) tad-Direttiva 
2003/87/KE. Dan jiżgura li fil-perjodu 
2008-2012 l-operaturi jnaqqsu 
effettivament l-emissjonijiet taħt l-livelli 
ta' l-2005. Dan jipprovdi għall-użu ta' 
bejn wieħed u ieħor 1.7 biljun tunnellata 
tul il-perjodu 2008-2020, jew 300 miljun 
tunnellata aktar milli titlob il-proposta tal-
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minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013. Kummissjoni li jirrappreżenta bejn 
wieħed u ieħor 50% ta' l-isforz. Minħabba 
li qabel l-2015 ma jistax ikun hemm 
trasferiment min-naħa ta' l-Istati Membri 
tas-CERs u l-ERUs (‘l-ibbankjar’ tas-CERs 
u l-ERUs) miżmuma mill-operaturi bejn il-
perjodi ta' l-impenji skond il-ftehimiet 
internazzjonali, u biss fil-każijiet meta l-
Istati Membri jagħżlu li jippermettu l-
ibbankjar ta' dawn is-CERs u l-ERUs fil-
kuntest tad-drittijiet limitati biex 
jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

Or. en

Emenda 191
Christofer Fjellner

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2012 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sal-bqija tal-
livell li tħallew jużaw fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li kienu 
aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-

(22) L-iskema tal-Komunità u s-sistemi ta' 
skambju ta' emissjonijiet ta' pajjiżi oħrajn 
għandhom jiffaċilitaw it-talba għal krediti 
minn tnaqqis reali, verifikabbli, 
addizzjonali u permanenti minn progetti 
f'pajjiżi li jikkontribwixxu b'mod 
kostruttiv biex tiġi affrontata l-bidla fil-
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iskema Komunitarja matul il-perjodu 
2008 sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 
ma jistax ikun hemm trasferiment min-
naħa ta' l-Istati Membri tas-CERs u l-ERUs 
(‘l-ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) 
miżmuma mill-operaturi bejn il-perjodi ta' 
l-impenji skond il-ftehimiet 
internazzjonali, u biss fil-każijiet meta l-
Istati Membri jagħżlu li jippermettu l-
ibbankjar ta' dawn is-CERs u l-ERUs fil-
kuntest tad-drittijiet limitati biex 
jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

klima. Ladarba l-pajjiżi jkunu rratifikaw 
il-ftehim internazzjonali tal-ġejjieni dwar 
il-bidla fil-klima, krediti tat-tip tal-proġett 
aċċettabbli skond l-UNFCCC minn dawn 
il-pajjiżi għandhom ikunu aċċettati għas-
sistemi ta' skambju ta' l-emissjonijiet 
kollha. Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2012 
għall-użu tas-CERs tat-tip UNFCCC u ta' 
l-ERUs tat-tip UNFCCC. L-operaturi 
għandhom jitħallew jużaw krediti bħal 
dawn sa medja ta' 5% ta' l-emissjonijiet 
tagħhom għall-perjodu bejn l-2013 u l-
2020, sakemm jużaw anqas minn 6.5% ta' 
l-ERUs u CERs meta mqabbla ma' l-
emissjonijiet tagħhom għall-2005 matul 
il-perjodu 2008-2012 u sakemm ma 
jitrasferixxux intitolamenti skond l-
Artikolu 11a(2) tad-Direttiva 2003/87/KE.
Dan jiżgura li fil-perjodu 2008-2012 l-
operaturi jnaqqsu effettivament l-
emissjonijiet taħt l-livelli ta' l-2005. Barra 
minn hekk, jipprovdi wkoll għall-użu ta' 
1,9 biljun tunnellata tul il-perjodu 2002-
2020, jew 500 miljun tunnellata 
addizzjonali aktar milli titlob il-proposta 
tal-Kummissjoni li jirrapreżenta 50% ta' l-
isforz. Minħabba li qabel l-2015 ma jistax 
ikun hemm trasferiment min-naħa ta' l-
Istati Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-
ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) miżmuma 
mill-operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji 
skond il-ftehimiet internazzjonali, u biss 
fil-każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li 
jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 
l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
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rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impatt jista' jkun negattiv fuq in-negożjati tal-ġejjieni mal-bqija tal-komunità dinjija jekk l-
UE taċċetta ċerti regoli u tip ta' proġetti fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti. iżda imbagħad tuża 
filtru ieħor fil-livell ta' l-UE. Huwa loġiku wkoll li jkun aċċettat fl-UE dak li diġà ġie aċċettat 
fin-negozjati tan-N.U.

Emenda 192
Amalia Sartori

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2012 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sal-bqija tal-
livell li tħallew jużaw fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li kienu 
aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 ma 
jistax ikun hemm trasferiment min-naħa ta' 
l-Istati Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-
ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) miżmuma 
mill-operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji 
skond il-ftehimiet internazzjonali, u biss 
fil-każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li
jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 
l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2012 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs u l-krediti ta' 
tnaqqis ta' emissjonijiet oħra sa [10,5]% 
tal-emissjonijiet annwali tagħhom, minn 
tipi ta' proġetti li kienu aċċettati mill-anqas 
minn Stat Membru wieħed fl-iskema tal-
Komunità sa u tinkludi s-sena 2012.
Minħabba li qabel l-2015 ma jistax ikun 
hemm trasferiment min-naħa ta' l-Istati 
Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-ibbankjar’ 
tas-CERs u l-ERUs) miżmuma mill-
operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji skond 
il-ftehimiet internazzjonali, u biss fil-
każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li 
jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 
l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
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2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinħoloq flessibilità ottimali nissuġġerixxu li l-Istati Membri jirrikonoxxu t-tipi ta' 
proġetti li diġà huma rikonoxxuti f'wieħed mill-Istati Membri l-oħra.

Emenda 193
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2012 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sal-bqija tal-
livell li tħallew jużaw fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li kienu 
aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 ma 
jistax ikun hemm trasferiment min-naħa ta' 
l-Istati Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-
ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) miżmuma 
mill-operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji 
skond il-ftehimiet internazzjonali, u biss 
fil-każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li 
jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2012 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs u l-krediti ta' 
tnaqqis ta' emissjonijiet oħra sa [10,5]% 
tal-emissjonijiet annwali tagħhom, minn 
tipi ta' proġetti li kienu aċċettati mill-anqas 
minn Stat Membru wieħed fl-iskema tal-
Komunità sa u tinkludi s-sena 2012.
Minħabba li qabel l-2015 ma jistax ikun 
hemm trasferiment min-naħa ta' l-Istati 
Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-ibbankjar’ 
tas-CERs u l-ERUs) miżmuma mill-
operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji skond 
il-ftehimiet internazzjonali, u biss fil-
każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li 
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l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 
l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinħoloq flessibilità ottimali l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu b'mod konġunt it-
tipi ta' proġetti li diġà huma rikonoxxuti f'wieħed mill-Istati Membri l-oħra.

Emenda 194
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2013 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sal-bqija tal-
livell li tħallew jużaw fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li kienu 
aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 ma 
jistax ikun hemm trasferiment min-naħa ta' 

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2013 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sa 5% tal-
emissjonijiet fis-sena rispettiva, minn tipi 
ta' proġetti li kienu aċċettati mill-Istati 
Membri kollha fl-iskema Komunitarja 
matul il-perjodu 2008 sa 2012 Minħabba li 
qabel l-2015 ma jistax ikun hemm 
trasferiment min-naħa ta' l-Istati Membri 
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l-Istati Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-
ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) miżmuma 
mill-operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji 
skond il-ftehimiet internazzjonali, u biss 
fil-każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li 
jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 
l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

tas-CERs u l-ERUs (‘l-ibbankjar’ tas-CERs 
u l-ERUs) miżmuma mill-operaturi bejn il-
perjodi ta' l-impenji skond il-ftehimiet 
internazzjonali, u biss fil-każijiet meta l-
Istati Membri jagħżlu li jippermettu l-
ibbankjar ta' dawn is-CERs u l-ERUs fil-
kuntest tad-drittijiet limitati biex 
jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li ċ-ċertifikati JI/CDM permessi jkunu marbuta mal-volumi permessi taħt it-tieni perjodu ta' 
negozju mhuwiex konformi mal-isforzi ta' l-armonizzazzjoni, ladarba fit-tieni perjodu ta' 
negozju l-Istati Membri differenti ppermettew perċentwali differenti.
Il-kontinwazzjoni ta' dawn il-persentaġġi wara t-tieni perjodu ta' negozju se tagħti lok għal 

trattament mhux ugwali kontinwu għall-operaturi. Għalhekk, limitu ġenerali, li fl-istess ħin se 
jneħħi t-trattament mhux ugwali u ma jiksirx d-drittijiet mogħtija mhuwiex ideali biex tkun 
evitata azzjoni legali minn operaturi żvantaġġati.

Emenda 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l- (22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
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operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2013 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sal-bqija tal-
livell li tħallew jużaw fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li kienu 
aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 ma 
jistax ikun hemm trasferiment min-naħa ta' 
l-Istati Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-
ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) miżmuma 
mill-operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji 
skond il-ftehimiet internazzjonali, u biss 
fil-każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li 
jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 
l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2012 
għall-użu tas-CERs sa 50% tal-bqija tal-
livell li tħalla jintuża fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li huma 
ċċertifikati bħala Standard tad-Deheb u
kienu aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 ma 
jistax ikun hemm trasferiment min-naħa ta' 
l-Istati Membri tas-CERs (‘l-ibbankjar’ tas-
CERs) miżmuma mill-operaturi bejn il-
perjodi ta' l-impenji skond il-ftehimiet 
internazzjonali, u biss fil-każijiet meta l-
Istati Membri jagħżlu li jippermettu l-
ibbankjar ta' dawn is-CERs fil-kuntest tad-
drittijiet limitati biex jibbankjaw tali 
krediti, din iċ-ċertezza għandha tingħata 
billi l-Istati Membri jiġu rikjesti 
jippermettu lill-operaturi jiskambjaw tali 
CERs maħruġa skond it-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet qabel l-2012 għal kwoti validi 
mill-2013 'il quddiem. Madankollu, peress 
li l-Istati Membri ma għandhomx jiġu 
obbligati jaċċettaw is-CERs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-aħjar każ, il-proġetti CDM, għall-klima, huma logħba fejn dak li jintrebaħ minn naħa 
jintilef mill-oħra - minħabba li jippermettu lill-pajjiżi ta' l-Anness I jirċievu CERs billi 
jinvestu fi proġetti għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw filwaqt 
li jgħinu lill-pajjiżi ospitanti ta' tali proġetti biex jilħqu żvilupp sostenibbli. Madankollu, l-
esperjenza mill-perjodu preċedenti turi li l-hekk imsejħa proġetti "mhux addizzjonali", li 
kienu jsiru xorta waħda, ġew iċċertifikati. Dan jirriżulta f'żieda fl-emissjonijiet globali. Biex 
jiġi evitat l-abbuż, benchmarks li jistabbilixxu kriterji ambjentali, soċjali u kriterji 
addizzjonali huma meħtieġa
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Emenda 196
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2013 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sal-bqija tal-
livell li tħallew jużaw fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li kienu 
aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 ma 
jistax ikun hemm trasferiment min-naħa ta' 
l-Istati Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-
ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) miżmuma 
mill-operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji 
skond il-ftehimiet internazzjonali, u biss 
fil-każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li 
jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 
l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'il 
quddiem, l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti li ġew stabbiliti qabel l-2013.

(22) Sabiex ikun hemm prevedibbiltà, l-
operaturi għandhom ikollhom ċertezza 
dwar il-potenzjal tagħhom wara l-2013 
għall-użu tas-CERs u l-ERUs sal-bqija tal-
livell li tħallew jużaw fil-perjodu 2008 sa 
2012, minn tipi ta' proġetti li kienu 
aċċettati mill-Istati Membri kollha fl-
iskema Komunitarja matul il-perjodu 2008 
sa 2012. Minħabba li qabel l-2015 ma 
jistax ikun hemm trasferiment min-naħa ta' 
l-Istati Membri tas-CERs u l-ERUs (‘l-
ibbankjar’ tas-CERs u l-ERUs) miżmuma 
mill-operaturi bejn il-perjodi ta' l-impenji 
skond il-ftehimiet internazzjonali, u biss 
fil-każijiet meta l-Istati Membri jagħżlu li 
jippermettu l-ibbankjar ta' dawn is-CERs u 
l-ERUs fil-kuntest tad-drittijiet limitati 
biex jibbankjaw tali krediti, din iċ-ċertezza 
għandha tingħata billi l-Istati Membri jiġu 
rikjesti jippermettu lill-operaturi 
jiskambjaw tali CERs u ERUs maħruġa 
skond it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet qabel l-
2012 għal kwoti validi mill-2013 'il 
quddiem. Madankollu, peress li l-Istati 
Membri ma għandhomx jiġu obbligati 
jaċċettaw is-CERs u l-ERUs li ma humiex 
ċerti li se jkunu jistgħu jużaw għall-impenji 
eżistenti internazzjonali tagħhom, dan ir-
rekwiżit m'għandux jiġi estiż aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2014. Fir-rigward tat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-2013 'l 
quddiem l-operaturi għandhom ikollhom l-
istess ċertezza dwar tali CERs maħruġin 
minn proġetti rinnovabbli u li jirrikjedu 
effiċjenza anċillari li ġew stabbiliti qabel 
l-2013 fir-rigward tat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mill-2013 'il quddiem esklużi 
s-CERs minn proġetti kbar ta' idro 
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enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonsistenti li jitħalla li jingħata kumpens f'setturi industrijali li huma vulnerabbli għar-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Ir-rikonoxximent tal-krediti mill-investimenti CDM 
f'dawn is-setturi jistgħu de facto jfissru inċentivi finanzjarji li jħeġġu r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda 197
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fil-każ ta' dewmien tal-konklużjoni 
ta' ftehim internazzjonal, għandha tkun 
prevista il-possibbiltà dwar l-użu ta' tali 
krediti minn proġetti ta' kwalità għolja 
fis-sistema Komunitarja għall-iskambju 
ta' kwoti permezz ta' ftehim ma' pajjiżi 
terzi. Tali ftehimiet, li jistgħu jkunu 
bilaterali jew multilateral, jistgħu 
jiffaċilitaw li proġetti jibqgħu jiġu 
rikonoxxuti fl-iskema Komunitarja li 
ġġenerat l-ERUs sa l-2012 iżda li ma 
jistgħux jibqgħu jagħmlu hekk skond il-
qafas ta' Kyoto.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kumpens tal-JI għandu jkun kundizzjonali għal ftehim post-2012 internazzjonali u 
komprensiv. Biex jingħata s-sinjal tar-rieda li jkunu konklużi arranġamenti bilaterali li
jinvolvu l-iffinanzjar ta' proġetti anki jekk proċess taħt il-UNFCCC ikun qed idum jista' jfixkel 
l-għan li jinkiseb dan il-ftehim.
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Emenda 198
John Bowis

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fil-każ ta' dewmien tal-konklużjoni ta' 
ftehim internazzjonal, għandha tkun 
prevista il-possibbiltà dwar l-użu ta' tali 
krediti minn proġetti ta' kwalità għolja fis-
sistema Komunitarja għall-iskambju ta' 
kwoti permezz ta' ftehim ma' pajjiżi terzi.
Tali ftehimiet, li jistgħu jkunu bilaterali 
jew multilateral, jistgħu jiffaċilitaw li 
proġetti jibqgħu jiġu rikonoxxuti fl-iskema 
Komunitarja li ġġenerat l-ERUs sa l-2012 
iżda li ma jistgħux jibqgħu jagħmlu hekk 
skond il-qafas ta' Kyoto.

(23) Fil-każ ta' dewmien tal-konklużjoni ta' 
ftehim internazzjonal, għandha tkun 
prevista il-possibbiltà dwar l-użu ta' tali 
krediti minn proġetti ta' kwalità għolja fis-
sistema Komunitarja għall-iskambju ta' 
kwoti permezz ta' ftehim ma' pajjiżi terzi.
Tali ftehimiet, li jistgħu jkunu bilaterali 
jew multilateral, jistgħu jiffaċilitaw li 
proġetti jibqgħu jiġu rikonoxxuti fl-iskema 
Komunitarja li ġġenerat l-ERUs sa l-2012 
iżda li ma jistgħux jibqgħu jagħmlu hekk 
skond il-qafas ta' Kyoto. Dawn il-proġetti 
għandhom jappoġġaw sostenibilità 
ambjentali u soċjali, juru benefiċċju 
ambjentali, jevitaw rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju u jinkludu 
mekkaniżmu trasparenti ta' validazzjoni u 
verifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti miftehma ma' pajjiżi terzi fin-nuqqas ta' ftehim internazzjonali futur dwar il-bidla 
fil-klima għandhom ikunu ta' kwalità għolja u kapaċi juru benefiċċju ambjentali u soċjali.

Emenda 199
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Pajjiżi Lanqas Żviluppati huma 
speċjalment vulnerabbli għall-effetti tat-
tibdil fil-klima u huma responsabbli għal 
livell baxx ħafna biss ta' emissjonijiet ta' 

(24) Il-Pajjiżi Lanqas Żviluppati huma 
speċjalment vulnerabbli għall-effetti tat-
tibdil fil-klima u huma responsabbli għal 
livell baxx ħafna biss ta' emissjonijiet ta' 
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gassijiet serra. Għalhekk, għandha tingħata 
prijorità biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati billi d-dħul 
iġġenerat mill-irkant jiġi użat biex 
jiffaċilita l-adattament tal-pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil fil-klima.
Minħabba li ftit li xejn proġetti tas-CDM 
ġew stabbiliti f'dawn il-pajjiżi, huwa xieraq 
li jkun hemm ċertezza dwar l-
approvazzjoni ta' krediti minn proġetti li 
bdew hemmhekk wara l-2012, ukoll jekk 
fl-assenza ta' ftehim internazzjonali. Dan 
id-dritt għandu jkun japplika għall-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati sa l-2020 sakemm sa 
dak iż-żmien ikunu ratifikaw jew ftehim 
globali dwar it-tibdil fil-klima jew ftehim 
bilaterali jew multilaterali ġewwa l-
Komunità.

gassijiet b'effett ta' serra. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità biex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet tal-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati billi d-dħul iġġenerat mill-irkant 
jiġi użat biex jiffaċilita l-adattament tal-
pajjiżi li qegħdin fi żvilupp għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima. Minħabba li ftit li xejn 
proġetti tas-CDM ġew stabbiliti f'dawn il-
pajjiżi, huwa xieraq li jkun hemm ċertezza 
dwar l-approvazzjoni ta' krediti minn 
proġetti li bdew hemmhekk wara l-2012, 
ukoll jekk fl-assenza ta' ftehim 
internazzjonali, meta dawn il-proġetti 
jkunu b'mod ċar addizzjonali u 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli.
Dan id-dritt għandu jkun japplika għall-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati sa l-2020 
sakemm sa dak iż-żmien ikunu ratifikaw 
jew ftehim globali dwar it-tibdil fil-klima 
jew ftehim bilaterali jew multilaterali 
ġewwa l-Komunità.

Or. en

Emenda 200
Avril Doyle

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Ladarba ftehim internazzjonali dwar 
it-tbdil fil-klima għall-ġejjieni jkun 
intlaħaq, il-krediti tas-CDM minn pajjiżi 
terzi għandhom ikunu approvati fl-iskema 
Komunitarja meta dawk il-pajjiżi jkunu 
ratifikaw il-ftehim internazzjonali.

(25) Ladarba ftehim internazzjonali dwar 
it-tibdil fil-klima għall-ġejjieni jkun ġie 
ratifikat mill-Komunità u jkunu jistgħu 
jintużaw krediti addizzjonali għal sa nofs 
t-tnaqqis addizzjonali li qed isir fl-iskema 
tal-Komunità, il-persentaġġ ta' Standard 
tad-Deheb tat-tip CERs u ta' Standard 
tad-Deheb tat-tip ERUs li jkun permess 
għall-operaturi għandu jiżdied għal aktar 
minn 5%.

Or. en
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Emenda 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Ladarba ftehim internazzjonali dwar 
it-tbdil fil-klima għall-ġejjieni jkun 
intlaħaq, il-krediti tas-CDM minn pajjiżi 
terzi għandhom ikunu approvati fl-iskema 
Komunitarja meta dawk il-pajjiżi jkunu 
ratifikaw il-ftehim internazzjonali.

(25) Ladarba ftehim internazzjonali għall-
ġejjieni dwar il-bidla fil-klima tkun 
inkisbet, is-CERs li joriġinaw minn 
proġetti li nbdew wara l-konklużjoni ta' 
dan il-ftehim għandhom ikunu approvati 
fl-iskema Komunitarja meta dawk il-pajjiżi 
jkunu ratifikaw il-ftehim internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun ipprovduta ċertezza legali għandu jkun ikkjarifikat li l-użu tal-krediti mill-proġetti li 
bdew qabel il-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali ma jkunux revokati wara li tali ftehim 
internazzjonali jkun ġie ffinalizzat.

Emenda 202
Péter Olajos

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Ladarba ftehim internazzjonali dwar 
it-tbdil fil-klima għall-ġejjieni jkun 
intlaħaq, il-krediti tas-CDM minn pajjiżi 
terzi għandhom ikunu approvati fl-iskema 
Komunitarja meta dawk il-pajjiżi jkunu 
ratifikaw il-ftehim internazzjonali.

(25) Ladarba ftehim internazzjonali dwar 
it-tbdil fil-klima għall-ġejjieni jkun 
intlaħaq, il-krediti tas-CDM u l-JI minn 
pajjiżi terzi għandhom ikunu approvati fl-
iskema Komunitarja meta dawk il-pajjiżi 
jkunu ratifikaw il-ftehim internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Implimentazzjoni Konġunta (JI) tifforma parti importanti fil-bini tal-flessibilità fis-sistema ta' 
konformità tal-Protokoll ta' Kyoto.
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Emenda 203
Antonio De Blasio

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jiġi kkjarifikat kull tip ta' 
bojler, burner, turbina, heater, furnace, 
inċineratur, kiln, forn, dryer, magna, flare, 
u afterburning termiku jew katalitiku
permezz ta' din id-Direttiva, għandha 
tiżdied definizzjoni ta' stallazzjoni tal-
kombustjoni.

(28) Sabiex tiġi kkjarifikata l-kopertura ta' 
kull tip ta' bojler, burner, turbina, heater, 
furnace, inċineratur, kiln, forn, dryer, 
magna u flare permezz ta' din id-Direttiva, 
għandha tiżdied definizzjoni ta' 
installazzjoni tal-kombustjoni.

Or. hu

Emenda 204
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jiġi kkjarifikat kull tip ta' 
bojler, burner, turbina, heater, furnace, 
inċineratur, kiln, forn, dryer, magna, flare, 
u afterburning termiku jew katalitiku 
permezz ta' din id-Direttiva, għandha 
tiżdied definizzjoni ta' stallazzjoni tal-
kombustjoni.

(28) Sabiex tiġi kkjarifikata l-kopertura ta’
kull tip ta' bojler, burner, turbina, heater, 
furnace, inċineratur, kiln, forn, dryer, 
magna, flare, u afterburning termiku jew 
katalitiku li huma sinifikanti f’termini ta’ 
kwantità ta' emissjonijiet permezz ta' din 
id-Direttiva, għandha tiżdied definizzjoni 
ta' stallazzjoni tal-kombustjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż amministrattivi għall-implimentazzjoni tad-definizzjoni fil-premessa 28 jistgħu 
jidhru sproporzjonati meta mqabbla mal-profitti attwali li jistgħu isiru f’termini ta’ tnaqqis 
tal-emissjoniiet.  F’sitwazzjoni fejn anke għadd kbir ta’ sorsi żgħar ta’ emissjonijiet għandu 
impatt relattivament limitat fuq il-kwantità ġenerali, ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni 
razzjonali għall-inklużjoni tad-definizzjoni tal-“installazzjoni tal-kombustjoni” li tinkludi s-
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sorsi kollha tal-emissjonijiet mingħajr ma tqis il-kontribut attwali tagħhom. 

Emenda 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikomplu jagħmlu pressjoni fuq 
l-Organizazzjoni Marittima 
Internazzjonali biex tistabbilixxi sistema 
ta' cap and trade globali għas-settur tat-
tbaħħir. Jekk sistema ta' dan it-tip ma 
tkunx lesta sa tmiem l-2009, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva biex tinkludi s-settur tat-
tbaħħir fl-iskema tal-Komunità sal-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rapporti xjentifiċi reċenti jindikaw li s-settur tat-tbaħħir globali huwa responsabbli għal 
4.5% ta' l-emissjonijiet globali ta' CO2, madankollu s-settur tat-tbaħħir huwa wieħed mill-ftit 
setturi li għadu mhuwiex kopert mill-miżuri ta' l-UE dwar il-bidla fil-klima.  Soluzzjoni 
internazzjonali li tindirizza dawn l-emissjonijiet, preferibbilment sistema ta' cap and trade 
globali amministrata mill-IMO, hija ideali. Madankollu, l-UE għandha tħejji biex tinkludi t-
tbaħħir fl-ETS ta' l-UE sal-2013 jekk l-IMO ma jkunx iffinalizza sistema sal-2009.

Emenda 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 30 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) Il-Kummissjoni għandha tippubbika 
reviżjoni sal-31 ta' Diċembru 2010 dwar 
il-vijabilità li jkun inkluż is-settur tat-
trasport fuq it-triq, partikularment is-
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settur tal-merkanzija, fi ħdan l-iskema tal-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport fuq it-triq isarraf għal aktar minn 20% tat-total ta' emissjonijiet ta' CO2. Il-
Parlament Ewropew attwalment qed iqis proposta li jistabbilixxi standards għal karozzi tal-
passiġġieri ġodda bħala parti mill-pakkett ta' miżuri ta' l-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
mis-settur tat-trasport fuq it-triq. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tivvaluta f'aktar 
dettall jekk l-inklużjoni tat-trasport fuq it-triq fl-ETS ta' l-UE jgħinx fl-isforzi li diġà 
għaddejjin biex jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet.

Emenda 207
Linda McAvan

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fid-dawl ta' l-esperjenza ta' l-iskema 
Komunitarja, għandu jkun possibbli ħruġ 
ta' kwoti fir-rigward ta' proġetti li jnaqqsu 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, sakemm 
dawn il-proġetti jseħħu skond ir-regoli 
armonizzati adottati fil-livell Komunitarju 
u sakemm dawn il-proġetti ma 
jirriżultawx fl-għadd doppju tat-tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet jew jimpedixxu t-
twessiegħ ta' l-ambitu ta' l-iskema 
Komunitarja jew l-impenn għal miżuri ta' 
politika oħra għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mhux koperti bl-iskema 
Komunitarja.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar għaliex huwa meħtieġ li jkun introdott mekkaniżmu ta' kumpens domestiku 
addizzjonali. L-abilità li jkun hemm involviment fl-attivitajiet u ħidma fi proġett JI tipprovdi 
flessiblità biżżejjed lill-Istati Membri. Hemm ir-riskju li t-tnaqqis tal-emissjonijiet ikun 
mgħadd darbtejn f'setturi ta' kummerċ u mhux.
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Emenda 208
Caroline Lucas

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

+ (32a) L-evalwazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni kkonkludiet li l-operaturi 
tal-inġenji tal-ajru jistgħu jkunu 
mistennija bi spejjeż tagħhom li 
jikkonformaw mal-iskema tal-Komunità.
Ladarba t-trasportaturi kollha 
indipendenti min-nazzjonalità huma 
meħtieġa jikkonformaw ma' din id-
Direttiva, l-impatt fuq il-kompetizzjoni tal-
linji tal-ajru u l-ajruporti tal-UE huwa 
minimu, u ma hemm ebda riskju ta' 
rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-
karbonju fis-settur tal-avjazzjoni.

Or. en

Emenda 209
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) [Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni l-avjazzjoni għandha tiġi 
ttrattata bl-istess mod bħal industriji oħra 
li jirċievu allokazzjoni tranżitorja 
mingħajr ħlas aktar milli bħala 
ġeneraturi ta' l-elettriku. Dan ifisser li 
80% tal-kwoti għandhom jiġu allokati 
mingħajr ħlas fl-2013, u minn hemm 'il 
quddiem l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għall-avjazzjoni titnaqqas kull sena 
b'ammonti ugwali sakemm fl-2020 
tirriżulta f'allokazzjoni bi ħlas biss. Il-

imħassar
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Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom ikomplu jfittxu jilħqu ftehim 
dwar miżuri globali biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
avjazzjoni u għandhom jirrevedu s-
sitwazzjoni ta' dan is-settur bħala parti 
mir-reviżjoni li jmiss ta' l-iskema 
Komunitarja.]

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-avjazzjoni taqa' taħt s-setturi l-oħra kollha, li għalihom l-espożizzjoni tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju teħtieġ tkun stabbilita, f'każ li ebda ftehim internazzjonali ma 
jintlaħaq.

Emenda 210
Anders Wijkman

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) [Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni l-avjazzjoni u r-raffineriji taż-
żejt minerali għandhom ikunu suġġetti 
għall-irkant sħiħ tal-kwoti. Il-Komunità u 
l-Istati Membri tagħha għandhom ikomplu 
jfittxu jaslu għal ftehim dwar miżuri 
globali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra mill-avjazzjoni.]
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Or. en

Emenda 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) [Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni l-avjazzjoni għandha tiġi 
ttrattata bħala ġeneraturi ta' l-elettriku. Il-
Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom ikomplu jfittxu li jilħqu ftehim 
dwar miżuri globali biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra
mill-avjazzjoni u għandhom jirrevedu s-
sitwazzjoni ta' dan is-settur bħala parti mir-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja.]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-settur ta' l-avjazzjoni se jkun jista' jgħaddi l-maġġoranza ta' l-ispejjeż tal-kwoti ta' l-
emissjonijiet lill-konsumatur. Sabiex ikun evitat li jkun hemm gwadann mhux previst u biex 
ikun hemm konsistenza mal-pożizzjoni ta' l-ewwel qari tal-PE dwar l-inklużjoni tas-settur ta' 
l-avjazzjoni fl-ETS, huwa propost li l-avjazzjoni tiġi ttrattata bħala ġeneraturi ta' l-elettriku 
rigward l-irkant ta' l-allokazzjonijiet mill-2013.
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Emenda 212
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) [Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni l-avjazzjoni għandha tiġi 
ttrattata bl-istess mod bħall-ġeneraturi ta' 
l-elettriku. Il-Komunità u l-Istati Membri 
tagħha għandhom ikomplu jfittxu jilħqu 
ftehim dwar miżuri globali biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra
mill-avjazzjoni u għandhom jirrevedu s-
sitwazzjoni ta' dan is-settur bħala parti mir-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja.]

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ tnaqqis drastiku tal-emissjonijiet għas-settur tal-avjazzjoni, u li dan is-
settur jiġi ttrattat bl-istess mod bħal setturi ekonomiċi oħra, iwasslu biex ixekklu l-iżvilupp 
tiegħu. Fil-kuntest ta’ prezzijiet tal-fjuwil tal-avjazzjoni li dejjem qed jiżdiedu, il-possibilità li 
l-ispejjeż addizzjonali marbuta mat-tnaqqis tal-emissjonijiet jitħallsu mill-klijenti potenzjali 
hija limitata.  Din il-problema hija partikolarment urġenti għall-Istati Membri l-ġodda fejn 
is-settur tal-avjazzjoni qiegħed f’livell ta’ żvilupp li għadu lura bosta snin u qed jipprova 
jirkupra. 
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Emenda 213
Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Huwa importanti li l-iskema tiġi 
estiża fil-futur sabiex tinkludi sorsi 
sinifikanti oħra tal-gassijiet b'effett ta' 
serra, speċjalment fis-settur tat-trasport, 
bħal ma huma l-operaturi tal-ġarr u 
possibilment anki s-setturi ta' l-iskart u ta' 
tħaffir taħt l-art. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha, kemm jista' jkun 
malajr, tipproponi emendi xierqa, 
flimkien ma' evalwazzjoni ta' l-impatt, bil-
għan li s-settur tal-ġarr jingħaqad mal-
iskema tal-Komunità sa l-2013 u 
tistabbilixxi data għall-inklużjoni tat-
trasport fit-toroq.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

It-trasport fuq it-triq u l-ġarr għandhom ikunu inkorporati fl-UE ETS, kif għandhom, 
possibilment jiġu nklużi s-setturi ta' l-iskart u tat-tħaffir taħt l-art.

Emenda 214
Johannes Blokland

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati bi qbil mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-eżerċizju ta' setgħat ta' l-
implementazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni. B'mod partikolari għandha 

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati bi qbil mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-eżerċizju ta' setgħat ta' l-
implementazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni. B'mod partikolari għandha 
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tingħata setgħa lill-Kummissjoni biex 
tadotta miżuri għall-irkant tal-kwoti, għall-
allokazzjoni tranżitorja tal-kwoti madwar 
il-Komunità kollha, għall-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifika ta' l-emissjonijiet, 
għall-akkreditazzjoni tal-verifikaturi u 
għall-implimentazzjoni ta' regoli 
armonizzati għal proġetti. Peress li dawk il-
miżuri għandhom ambitu ġenerali u ġew 
mfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva kif ukoll biex 
jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda 
jew modifika ta' elementi ġodda mhux 
essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju kif 
provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

tingħata setgħa lill-Kummissjoni biex 
tadotta miżuri għall-irkant tal-kwoti, għall-
allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti għal setturi 
esposti jekk ma jitlaħaq ebda ftehim 
internazzjonali, għall-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifika ta' l-emissjonijiet, 
għall-akkreditazzjoni tal-verifikaturi u 
għall-implimentazzjoni ta' regoli 
armonizzati għal proġetti. Peress li dawk il-
miżuri għandhom ambitu ġenerali u ġew 
mfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva kif ukoll biex 
jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda 
jew modifika ta' elementi ġodda mhux 
essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju kif 
provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en

Emenda 215
Urszula Krupa

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati bi qbil mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-eżerċizju ta' setgħat ta' l-
implementazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni. B'mod partikolari għandha 
tingħata setgħa lill-Kummissjoni biex 
tadotta miżuri għall-irkant tal-kwoti, 
għall-allokazzjoni tranżitorja tal-kwoti 
madwar il-Komunità kollha, għall-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' l-
emissjonijiet, għall-akkreditazzjoni tal-
verifikaturi u għall-implimentazzjoni ta' 
regoli armonizzati għal proġetti. Peress li 
dawk il-miżuri għandhom ambitu ġenerali 

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati bi qbil mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-eżerċizju ta' setgħat ta' l-
implementazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni. Peress li dawk il-miżuri 
għandhom ambitu ġenerali u ġew mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva kif ukoll biex 
jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda 
jew modifika ta' elementi ġodda mhux 
essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju kif 
provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.
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u ġew mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva kif 
ukoll biex jissupplementaw din id-Direttiva 
biż-żieda jew modifika ta' elementi ġodda 
mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
kif provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-espansjoni żejda tas-sistema tal-kontroll tal-emissjonijiet tat-tip propost tidher mhux 
meħtieġa għall-ekonomija tal-Komunità u l-miżuri addizzjonali inklużi fil-premessa 34 
mhumiex meħtieġa. 

Emenda 216
Thomas Ulmer

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati bi qbil mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għall-eżerċizju ta' setgħat ta' l-
implementazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni. B'mod partikolari għandha 
tingħata setgħa lill-Kummissjoni biex 
tadotta miżuri għall-irkant tal-kwoti, għall-
allokazzjoni tranżitorja tal-kwoti madwar 
il-Komunità kollha, għall-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-verifika ta' l-emissjonijiet, 
għall-akkreditazzjoni tal-verifikaturi u 
għall-implimentazzjoni ta' regoli 
armonizzati għal proġetti. Peress li dawk il-
miżuri għandhom ambitu ġenerali u ġew 
mfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva kif ukoll biex 
jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda 

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati b’konformità 
mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE 
tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-
proċeduri għall-eżerċizju ta' setgħat ta' l-
implementazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni. B'mod partikolari għandha 
tingħata setgħa lill-Kummissjoni biex 
tadotta miżuri għall-irkant tal-kwoti fil-
qafas tal-mudell tal-punti ta’ riferiment,
għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika 
ta' l-emissjonijiet, għall-akkreditazzjoni tal-
verifikaturi u għall-implimentazzjoni ta' 
regoli armonizzati għal proġetti. Peress li 
dawk il-miżuri għandhom ambitu ġenerali 
u ġew mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva kif 
ukoll biex jissupplementaw din id-Direttiva 
biż-żieda jew modifika ta' elementi ġodda
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jew modifika ta' elementi ġodda mhux 
essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju kif 
provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju
kif provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma hemmx allokazzjoni tranżizzjonali tal-kwoti bla ħlas, billi l-mudell tal-punti ta’ riferiment 
għandu jkopri wkoll l-industriji li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija.  Barra minn hekk, l-
irkantar isir biss fuq il-bażi tal-mudell tal-punti ta' riferiment, sakemm l-emissjonijiet mill-
installazzjoni kkonċernata jibqgħu taħt il-punt ta' riferiment. 
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