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Emenda 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha,
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
s-CO2 maħżun se jkun miġbur 
kompletament għall-futur indefinit. Għal 
dan il-għan, l-operatur għandu jipprepara 
rapport li jiddokumenta li dan il-kriterju 
jkun intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

1. Fejn sit tal-ħżin ikun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, 
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti wara li jkun skada perjodu ta’ 
100 sena, u wara li jkunu ġew issodisfati 
l-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fil-
permess tal-ħżin għat-trasferiment tar-
responsabbiltà. Għal dan il-għan, l-
operatur għandu jipprepara rapport li 
jiddokumenta li dan il-kriterju jkun 
intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġeologi, xorta jistgħu jinqalgħu l-problemi aktar minn 100 sena wara li jingħalaq is-
sit tal-ħżin.

Emenda 340
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha, 
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 

1. Fejn sit tal-ħżin ikun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inklużi l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha, 
għandhom jibqgħu ta’ l-operatur għal 
perjodu interim ta' wara l-għeluq ta’ mill-
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fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
s-CO2 maħżun se jkun miġbur 
kompletament għall-futur indefinit. Għal 
dan il-għan, l-operatur għandu jipprepara 
rapport li jiddokumenta li dan il-kriterju 
jkun intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

anqas 50 sena. It-trasferiment lill-awtorità 
kompetenti għandu jsir fi tmiem il-
perjodu inizjali ta’ 50 sena, biss jekk u 
meta l-evidenza kollha disponibbli tkun 
tindika li s-CO2 maħżun se jkun miġbur 
kompletament għall-futur indefinit u jekk u 
meta jkunu ġew issodisfati l-kriterji 
stabbiliti fil-permess tal-ħżin għat-
trasferiment tar-responsabbiltà. Għal dan 
il-għan, l-operatur għandu jipprepara 
rapport li jiddokumenta li l-kriterji jkunu 
ntlaħqu u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu interim minimu ta' wara l-għeluq meta l-operaturi jibqgħu responsabbli għal sit tal-
ħżin, iħares lill-awtorità kompetenti milli tassumi r-responsabbiltà qabel iż-żmien għal CO2
maħżun. Jagħti wkoll inċentiv addizzjonali għall-immaniġġjar u l-manutenzjoni xierqa tas-siti 
matul l-operat tas-siti u l-perjodu ta' l-għeluq billi l-operaturi jibqgħu responsabbli għal 
perjodu fiss ta' żmien u ma titneħħielhomx dik ir-responsabbiltà sakemm jintwera li s-CO2
maħżun se jinġabar u li ġew issodisfati r-rekwiżiti kollha tal-permess tal-ħżin għat-
trasferiment tar-responsabbiltà.

Emenda 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha, 
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
s-CO2 maħżun se jkun miġbur 
kompletament għall-futur indefinit. Għal 

1. Fejn sit tal-ħżin ikun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inklużi l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha, 
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
s-CO2 maħżun se jkun miġbur 
kompletament għall-futur indefinit. Għal 
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dan il-għan, l-operatur għandu jipprepara 
rapport li jiddokumenta li dan il-kriterju 
jkun intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

dan il-għan, l-operatur għandu jipprepara 
rapport li jiddokumenta li dan il-kriterju 
jkun intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà. L-
operatur għandu jibqa’ responsabbli 
minn kull ħsara li tkun tort tiegħu jew li 
seħħet minħabba n-negliġenza tiegħu, 
anke jekk din il-ħsara sseħħ biss wara t-
trasferiment imsemmi f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li r-riskji jibqgħu sostanzjali matul perjodu twil wara l-għeluq ta’ sit tal-ħżin, it-
trasferiment tar-responsabbiltà għas-sit lill-awtorità kompetenti, mhuwiex ġust. Meta jkun 
hemm tort jew negliġenza, ir-responsabbiltà għandha tibqa’ ta’ l-operatur.

Emenda 342
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inkluż l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha,
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
s-CO2 maħżun se jkun miġbur
kompletament għall-futur indefinit. Għal 
dan il-għan, l-operatur għandu jipprepara 
rapport li jiddokumenta li dan il-kriterju 
jkun intlaħaq u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.

1. Fejn sit tal-ħżin ikun ingħalaq skond il-
punti (a) jew (b) ta’ l-Artikolu 17(1), ir-
responsabbiltà għas-sit magħluq, inklużi l-
obbligazzjonijiet legali riżultanti kollha, 
għandhom jiġu ttrasferiti lill-awtorità 
kompetenti fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-operatur, jekk u meta l-
evidenza kollha disponibbli tkun tindika li 
l-kriterji kollha ta’ l-integrità kif stabbiliti 
f’din id-Direttiva jew fil-permess tal-ħżin 
jkunu ġew issodisfati sabiex is-CO2
maħżun jinġabar. Għal dan il-għan, l-
operatur għandu jipprepara rapport li 
jiddokumenta li dawn il-kriterji jkunu 
ntlaħqu u jissottomettih lill-awtorità 
kompetenti sabiex din ta’ l-aħħar tapprova 
t-trasferiment tar-responsabbiltà.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

“Għall-futur indefinit” mhijiex frażi ċara; huwa rekwiżit li l-kriterji għall-integrità tal-ħżin u 
t-trasferiment tar-responsabbiltà jkunu stabbiliti fid-Direttiva jew fil-permess tal-ħżin innifsu. 

Emenda 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni bl-abbozzi tad-
deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni kollha 
mħejjija mill-awtorità kompetenti skond 
il-paragrafu 1, inklużi r-rapporti 
sottomessi mill-operatur u kwalunkwe 
materjal ieħor meqjus mill-awtorità 
kompetenti biex tasal għall-konklużjoni 
tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni fuq 
l-abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ 
approvazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għat-tnaqqis tal-burokrazija u l-promozzjoni tas-sussidjarjetà.
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Emenda 344
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-
awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni fuq l-
abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bid-deċiżjonijiet ta’ 
approvazzjoni kollha mill-awtorità 
kompetenti skond il-paragrafu 1, inklużi r-
rapporti sottomessi mill-operatur u 
kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni fuq 
id-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni.

Or. en

Emenda 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-
awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur 
mis-sottomissjoni tagħhom lill-
Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' 
toħroġ opinjoni fuq l-abbozzi tad-
deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni. 

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bid-deċiżjonijiet ta’ 
approvazzjoni kollha mħejjija mill-awtorità 
kompetenti skond il-paragrafu 1. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi tal-ħżin iwassal għal dewmien fil-proċess ta' 
applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom jirrikjedu li l-
Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. 

Emenda 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-
awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur 
mis-sottomissjoni tagħhom lill-
Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' 
toħroġ opinjoni fuq l-abbozzi tad-
deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bid-deċiżjonijiet ta’ 
approvazzjoni kollha meħuda mill-awtorità 
kompetenti skond il-paragrafu 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri huma responsabbli mit-trasferiment tar-
responsabbiltà mill-operatur lill-awtorità kompetenti.

Emenda 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-abbozzi tad-deċiżjonijiet 
ta’ approvazzjoni kollha mħejjija mill-
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awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjoni fuq l-
abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni. 

awtorità kompetenti skond il-paragrafu 1, 
inklużi r-rapporti sottomessi mill-operatur 
u kwalunkwe materjal ieħor meqjus mill-
awtorità kompetenti biex tasal għall-
konklużjoni tagħha. Fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tagħhom lill-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni għandha toħroġ opinjoni li 
torbot fuq l-abbozzi tad-deċiżjonijiet ta’ 
approvazzjoni. Id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 6(2a) għandhom japplikaw ukoll 
għall-abbozzi tad-deċiżjonijiet ta' 
approvazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni li torbot f’livell Komunitarju hija meħtieġa biex tkun żgurata l-konformità fl-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti. 

Emenda 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni d-deċiżjoni 
finali tagħha, filwaqt li tistqarr ir-
raġunijiet tagħha jekk tiddevja mill-
opinjoni tal-Kummissjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għat-tnaqqis tal-burokrazija u l-promozzjoni tas-sussidjarjetà.
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Emenda 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni d-deċiżjoni 
finali tagħha, filwaqt li tistqarr ir-
raġunijiet tagħha jekk tiddevja mill-
opinjoni tal-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għat-tnaqqis tal-burokrazija u l-promozzjoni tas-sussidjarjetà.

Emenda 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni d-deċiżjoni 
finali tagħha, filwaqt li tistqarr ir-
raġunijiet tagħha jekk tiddevja mill-
opinjoni tal-Kummissjoni.

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni d-deċiżjoni 
finali tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tar-reviżjoni ta' l-abbozzi ta' permessi tal-ħżin iwassal għal dewmien fil-proċess ta' 
applikazzjoni. Nissuġġerixxu li r-regolamenti nazzjonali għandhom jirrikjedu li l-
Kummissjoni tkun infurmata meta jinħarġu permessi ġodda. 
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Emenda 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi.

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond il-paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ 
għandu jkompli fuq bażi permanenti għal 
perjodu ta’ mill-anqas 30 sena mill-
ġurnata meta nħareġ il-permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ permanenti għandu jkompli għal perjodu ta’ mill-anqas 30 sena sabiex ikun 
żgurat li s-siti tal-ħżin tas-CO2 jkunu sikuri u sabiex ikun possibbli li jittieħdu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ tnixxija ta’ CO2. 
Il-perjodu wara li jkun irrevokat il-permess għall-ħżin tas-CO2 huwa l-aktar importanti 
għaliex wara s-siġillar totali jista’ jkun hemm reazzjonijiet negattivi fil-blat (pressjoni tal-
blat, migrazzjoni ta’ CO2, tnixxija, eċċ.).
Din l-emenda tħares lill-Istat Membru mill-operaturi negliġenti jew qarrieqa.

Emenda 352
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ 
jista’ jieqaf. Madankollu, jekk jiġu 
identifikati kwalunkwe tnixxijiet jew 
irregolaritajiet sinifikanti, il-monitoraġġ 
għandu jiġi attivat mill-ġdid kif meħtieġ 
biex jevalwa l-kobor tal-problema u l-
effettività ta’ miżuri korrettivi.

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond il-paragrafi 1 sa 4, l-ispezzjonijiet 
regolari għandhom jitħallew jieqfu u l-
monitoraġġ jista’ jitnaqqas għal livell li 
jippermetti l-identifikazzjoni ta' tnixxijiet 
ta' CO2 jew ta' irregolaritajiet sinifikanti. 
Jekk jiġu identifikati irregolaritajiet jew 
tnixxijiet sinifikanti, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri 
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korrettivi meħtieġa. Fil-każ li l-għeluq 
tas-sit tal-ħżin u/jew it-trasferiment tar-
responsabbiltà jkunu bbażati fuq 
informazzjoni mhux eżatta jew falza, l-
operatur għandu jibqa' responsabbli 
għall-ispejjeż tal-miżuri korrettivi u għal 
kull ħsara kkawżata lis-saħħa tal-bniedem 
jew lill-ambjent. Fil-każijiet l-oħra kollha, 
l-ispejjeż rilevanti kif ukoll l-ispejjeż tal-
monitoraġġ għandhom ikunu koperti 
mill-fond imsemmi fl-Artikolu 19a, 
iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet ta' l-
operaturi u mmaniġġjat mill-awtorità 
kompetenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ wara t-trasferiment tar-responsabbiltà jipprovdi sigurtà addizzjonali biex ikun 
żgurat li s-siti tal-ħżin jibqgħu joperaw kif imbassar.

Il-proposta attwali għal direttiva tippermetti li l-ispejjeż għall-monitoraġġ u għall-miżuri ta’ 
rimedju wara t-trasferiment tar-responsabbiltà jitħallsu għalkollox fil-futur imbiegħed mill-
Istat Membru (u għalhekk minn min iħallas it-taxxi), sakemm ma jkunx ippruvat li kien it-tort 
ta' l-operatur jew li kien hemm xi negliġenza min-naħa tiegħu. Sabiex ikunu koperti l-ispejjeż 
tal-monitoraġġ u r-rimedju wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, huwa ġust li jkun hemm 
fond, iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet ta’ l-operatur.

Emenda 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi. 

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond il-paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ 
jista’ jitnaqqas għal livell li jippermetti li 
jiġu identifikati xi tnixxijiet jew 
irregolaritajiet sinifikanti. Jekk jiġu 
identifikati kwalunkwe tnixxijiet jew 
irregolaritajiet sinifikanti, il-monitoraġġ 
għandu jiżdied kif meħtieġ biex jevalwa l-
kobor tal-problema u l-effettività ta’ miżuri 
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korrettivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-monitoraġġ jitħalla jieqaf wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, dan jista’ jfisser li 
tnixxijiet li jirrikjuedu li l-monitoraġġ jerġa jinbeda jinstabu biss ladarba l-ħsara tkun diġà 
saret. Minflok is-sistema ta’ monitoraġġ għandha tinżamm talanqas f’livell minimu. 

Emenda 354
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi. 

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond il-paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ 
jista’ jitnaqqas għal livell li jippermetti li 
jiġu identifikati xi tnixxijiet jew 
irregolaritajiet sinifikanti. Madankollu, 
jekk jiġu identifikati kwalunkwe tnixxijiet 
jew irregolaritajiet sinifikanti, il-
monitoraġġ għandu jiġi intensifikat kif 
meħtieġ biex jevalwa l-kobor tal-problema 
u l-effettività ta’ miżuri korrettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ monitoraġġ wara li r-responsabbiltà tkun ġiet ittrasferita lill-awtorità 
kompetenti.
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Emenda 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi. 

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond il-paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ 
għandu jkompli għall-100 sena ta' wara.
Wara li jintemm dan il-perjodu, jista' 
jitnaqqas sostanzjalment. Madankollu, 
jekk jiġu identifikati kwalunkwe tnixxijiet 
jew irregolaritajiet sinifikanti, il-
monitoraġġ għandu jiġi attivat mill-ġdid kif 
meħtieġ biex jevalwa l-kobor tal-problema 
u l-effettività ta’ miżuri korrettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-ġeologi, xorta jistgħu jinqalgħu l-problemi aktar minn 100 sena wara li jingħalaq is-
sit tal-ħżin.

Emenda 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ jista’ 
jieqaf. Madankollu, jekk jiġu identifikati 
kwalunkwe tnixxijiet jew irregolaritajiet 
sinifikanti, il-monitoraġġ għandu jiġi 
attivat mill-ġdid kif meħtieġ biex jevalwa 
l-kobor tal-problema u l-effettività ta’ 
miżuri korrettivi. 

5. Wara t-trasferiment tar-responsabbiltà 
skond il-paragrafi 1 sa 4, il-monitoraġġ 
jista’ jitnaqqas. Madankollu, jekk jiġu 
identifikati kwalunkwe tnixxijiet jew 
irregolaritajiet sinifikanti, il-monitoraġġ 
għandu jiġi attivat għalkollox mill-ġdid kif 
meħtieġ biex jevalwa l-kobor tal-problema 
u l-effettività ta’ miżuri korrettivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jinżamm ċertu livell ta’ monitoraġġ fis-sit tal-ħżin wara li jingħalaq u 
sakemm is-CO2 li ddaħħal ikun stabbilizzat għalkollox.

Emenda 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru 
ta’ l-ispejjeż magħmula mingħand l-
operatur preċedenti wara t-trasferiment 
tar-responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond paragrafi 1 sa 4.

6. Il-perjodu ta’ monitoraġġ wara t-
trasferiment tar-responsabbiltà jista’ jkun 
estiż jew attivat mill-ġdid jekk jinstabu xi 
tnixxijiet jew irregolaritajiet sinifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ permanenti għandu jkompli għal perjodu ta’ mill-anqas 30 sena sabiex ikun 
żgurat li s-siti tal-ħżin tas-CO2 jkunu sikuri u sabiex ikun possibbli li jittieħdu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ tnixxija ta’ CO2. 

Il-perjodu wara li jkun irrevokat il-permess għall-ħżin tas-CO2 huwa l-aktar importanti 
għaliex wara s-siġillar totali jista’ jkun hemm reazzjonijiet negattivi fil-blat (pressjoni tal-
blat, migrazzjoni ta’ CO2, tnixxija, eċċ.).

Din l-emenda tħares lill-Istat Membru mill-operaturi negliġenti jew qarrieqa.

Emenda 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru 
ta’ l-ispejjeż magħmula mingħand l-
operatur preċedenti wara t-trasferiment 

6. Jekk jiġu identifikati irregolaritajiet jew 
tnixxijiet sinifikanti, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri 
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tar-responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond paragrafi 1 sa 4.

korrettivi meħtieġa. Fil-każ li l-għeluq 
tas-sit tal-ħżin ikun ibbażat fuq 
informazzjoni mhux eżatta jew falza, l-
operatur għandu jkopri l-ispejjeż tal-
miżuri korrettivi u jibqa' responsabbli 
għall-ħsara kkawżata lis-saħħa tal-
bniedem jew lill-ambjent. Fil-każijiet l-
oħra kollha, l-ispejjeż għandhom ikunu 
koperti mill-fond stabbilit skond l-
Artikolu 19a, iffinanzjat mill-
kontribuzzjonijiet ta' l-operaturi u 
mmaniġġjat mill-awtorità kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk it-trasferiment tar-responsabbiltà jkun sar fuq il-bażi ta’ informazzjoni falza, l-operaturi 
tas-sit ikollhom iħallsu l-ispejjeż tar-rimedju għall-ħsara li tista' ssir lill-ambjent u lis-saħħa 
pubblika.

Emenda 359
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
l-ispejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond paragrafi 1 sa 4.

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
l-ispejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond il-paragrafi 1 sa 4. Dan japplika 
meta, minħabba negliġenza ta’ l-operatur 
jew minħabba li jkollu tort, l-għeluq ta’ sit 
tal-ħżin ikun ibbażat fuq informazzjoni 
mhux eżatta jew falza. F’dan il-każ l-
operatur għandu jibqa’ responsabbli 
għall-ispejjeż tal-miżuri korrettivi biex 
tkun irrimedjata kull ħsara lis-saħħa tal-
bniedem jew lill-ambjent. Fil-każijiet l-
oħra kollha, l-ispejjeż rilevanti kif ukoll l-
ispejjeż tal-monitoraġġ għandhom ikunu 
koperti mill-fond imsemmi fl-Artikolu 
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19a, iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet ta' 
l-operaturi u mmaniġġjat mill-awtorità 
kompetenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta attwali għal direttiva tippermetti li l-ispejjeż għall-monitoraġġ u għall-miżuri ta’ 
rimedju wara t-trasferiment tar-responsabbiltà jitħallsu għalkollox fil-futur imbiegħed mill-
Istat Membru (u għalhekk minn min iħallas it-taxxi), sakemm ma jkunx ippruvat li kien it-tort 
ta' l-operatur jew li kien hemm xi negliġenza min-naħa tiegħu. Sabiex ikunu koperti l-ispejjeż 
tal-monitoraġġ u r-rimedju wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, huwa ġust li jkun hemm 
fond, iffinanzjat mill-kontribuzzjonijiet ta’ l-operatur.

Emenda 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
l-ispejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond paragrafi 1 sa 4.

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
l-ispejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond il-paragrafi 1 sa 4. Dan m'għandux 
japplika f'każijiet ta' dikjarazzjonijiet 
mhux korretti, nuqqas ta' żvelar ta' 
informazzjoni relevanti, negliġenza, frodi 
jew abbuż. Dan għandu jkun bla ħsara 
għall-Artikolu 19(2a).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem jiżgura li jkun għadu jista’ jsir rikors kontra l-operatur, anke wara t-
trasferiment tar-responsabbiltà lill-awtoritajiet pubbliċi, fejn japplikaw iċ-ċirkustanzi 
msemmija fit-tieni sentenza. It-tielet sentenza tagħmilha ċara li huwa possibbli wkoll li l-
ispejjeż imġarrba jitħallsu mill-fond imwaqqaf skond l-Artikolu l-ġdid 19(2a). 
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Emenda 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
l-ispejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond paragrafi 1 sa 4.

6. M’għandu jkun hemm l-ebda rkupru ta’ 
l-ispejjeż magħmula mingħand l-operatur 
preċedenti wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti 
skond il-paragrafi 1 sa 4, ħlief meta l-
ħsara ssir minħabba l-operatur jew 
negliġenza tiegħu, anke jekk din il-ħsara 
ssir biss wara t-trasferiment imsemmi fl-
Artikolu 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li r-riskji jibqgħu sostanzjali matul perjodu twil wara l-għeluq ta’ sit tal-ħżin, it-
trasferiment tar-responsabbiltà għas-sit lill-awtorità kompetenti, mhuwiex ġust. Meta jkun 
hemm tort jew negliġenza, ir-responsabbiltà għandha tibqa’ ta’ l-operatur.

Emenda 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn sit tal-ħżin jkun ġie magħluq 
skond punt (c) ta’ l-Artikolu 17(1), it-
trasferiment tar-responsabbiltà għandha 
titqies li seħħet jekk u meta l-evidenza 
kollha disponibbli tkun tindika li s-CO2 
maħżun se jkun miġbur kompletament 
għall-futur indefinit, u wara li s-sit ikun 
ġie issiġillat u l-faċilitajiet ta’ injezzjoni 
jkunu ġew imneħħija.

7. Għandhom ikunu rkuprati l-ispejjeż li 
saru mingħand l-operatur preċedenti 
wara t-trasferiment tar-responsabbiltà lill-
awtorità kompetenti skond il-paragrafi 1 
sa 4 jekk isseħħ irregolarità sinifikanti li 
tkun it-tort ta’ l-operatur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ permanenti għandu jkompli għal perjodu ta’ mill-anqas 30 sena sabiex ikun 
żgurat li s-siti tal-ħżin tas-CO2 jkunu sikuri u sabiex ikun possibbli li jittieħdu miżuri 
korrettivi f’każ ta’ tnixxija ta’ CO2. 
Il-perjodu wara li jkun irrevokat il-permess għall-ħżin tas-CO2 huwa l-aktar importanti 
għaliex wara s-siġillar totali jista’ jkun hemm reazzjonijiet negattivi fil-blat (pressjoni tal-
blat, migrazzjoni ta’ CO2, tnixxija, eċċ.).
Din l-emenda tħares lill-Istat Membru mill-operaturi negliġenti jew qarrieqa.

Emenda 363
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ 
skond din id-Direttiva, inkluż proċeduri 
ta’ l-għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE
jistgħu jintlaħqu. 

1. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li mezzi finanzjarji 
xierqa, bħala garanzija finanzjarja jew 
kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, fuq il-
bażi ta’ modalitajiet li għandhom jiġu 
deċiżi mill-Kummissjoni u mill-Istati 
Membri, isiru mill-applikant qabel is-
sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni għall-
permess għall-ħżin biex jiġi żgurat li l-
obbligazzjonijiet kollha li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
jistgħu jintlaħqu. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa għall-applikazzjoni tat-teknoloġija CCS jistgħu joriġinaw mill-
ħlasijiet għall-emissjonijiet.
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Emenda 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
isiru mill-applikant skond proċedura 
trasparenti li tistabbilixxi li huwa kreditur 
validu u skond evalwazzjoni bbażata fuq 
ir-riskju tal-livell potenzjali ta’ ħsara, li 
għandha ssir kif jibda l-ħżin, biex jiġi 
żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha li 
jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inklużi proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ l-emenda huwa li jkun żgurat li jkun hemm livell xieraq ta' sigurtà.

Emenda 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel ma jinħareġ permess
għall-ħżin biex jiġi żgurat li l-
obbligazzjonijiet kollha li jirriżultaw taħt 
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li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu. 

il-permess maħruġ skond din id-Direttiva, 
inklużi proċeduri ta’ l-għeluq u 
dispożizzjonijiet ta’ wara l-għeluq, kif 
ukoll kwalunkwe obbligazzjonijiet li 
jirriżultaw mill-inklużjoni taħt id-Direttiva 
2003/87/KE jistgħu jintlaħqu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li tingħata garanzija finanzjarja qabel ma titressaq l-applikazzjoni hija stretta u 
għalja bla bżonn. Madankollu, garanzija bħal din trid tingħata qabel ma jinħareġ il-permess.

L-ammont tal-garanzija finanzjarja irid ikun speċifikat f’livell ta’ l-UE u għandu jkun għoli 
biżżejjed.

Emenda 366
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel ma jinħareġ permess
għall-ħżin biex jiġi żgurat li l-
obbligazzjonijiet kollha li jirriżultaw taħt 
il-permess maħruġ skond din id-Direttiva, 
inklużi proċeduri ta’ l-għeluq u 
dispożizzjonijiet ta’ wara l-għeluq, kif 
ukoll kwalunkwe obbligazzjonijiet li 
jirriżultaw mill-inklużjoni taħt id-Direttiva 
2003/87/KE jistgħu jintlaħqu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li tingħata garanzija finanzjarja qabel ma titressaq l-applikazzjoni hija stretta u 
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għalja bla bżonn. Madankollu, garanzija bħal din trid tingħata qabel ma jinħareġ il-permess.

Emenda 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant wara li jinħareġ permess għall-
ħżin biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet 
kollha li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ 
skond din id-Direttiva, inklużi proċeduri ta’ 
l-għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati spejjeż għolja żejda.

Emenda 368
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 



AM\734311MT.doc 23/72 PE409.632v01-00

MT

jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu. 

jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inklużi proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi linji gwida li skonthom l-Istati 
Membri jiddeċiedu dwar l-ammont tal-
garanzija finanzjarja u għandha tipprovdi 
wkoll ammont minimu tal-garanzija 
finanzjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet indaqs għall-operaturi kollha fl-UE u biex ikun evitat kull 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni, il-Kummissjoni għandha tipprovdi linji gwida lill-Istati Membri 
dwar il-kalkolu tal-garanzija finanzjarja xierqa u għandha tistabbilixxi wkoll ammont minimu 
għall-garanzija finanzjarja.

Emenda 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inkluż proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mezzi xierqa, bħala garanzija finanzjarja 
jew kwalunkwe mezz ekwivalenti ieħor, 
fuq il-bażi ta’ modalitajiet li għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri, isiru mill-
applikant qabel is-sottomissjoni ta’ l-
applikazzjoni għall-permess għall-ħżin 
biex jiġi żgurat li l-obbligazzjonijiet kollha 
li jirriżultaw taħt il-permess maħruġ skond 
din id-Direttiva, inklużi proċeduri ta’ l-
għeluq u dispożizzjonijiet ta’ wara l-
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għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
jistgħu jintlaħqu.

għeluq, kif ukoll kwalunkwe 
obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-
inklużjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE u 
d-Direttiva 2004/35/KE jistgħu jintlaħqu. 
Il-garanzija finanzjarja għandha tiġi 
ffissata għal tali livell sabiex tkun koperta 
r-responsabilità għal kwalunkwe ħsara 
kkawżata lil partijiet terzi, kif ukoll l-
ispejjeż biex tiġi rrimedjata l-ħsara 
ambjentali, u fi kwalunkwe każ mhux 
inqas minn EUR [x] biljun. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iridu jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tkun żgurata l-garanzija finanzjarja.

Emenda 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-garanzija finanzjarja għandha tkun 
aġġustata perjodikament biex jitqiesu l-
bidliet fir-riskju stmat ta' tnixxija inkluża 
l-estensjoni li tista' ssir tal-validità tal-
garanzija finanzjarja anke wara t-
trasferiment tar-responsabbiltà lill-
awtorità kompetenti skond l-Artikolu 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun xi jkun ir-riskju tat-tnixxija, il-garanzija finanzjarja għandha tkun il-validazzjoni wara t-
trasferiment tar-responsabbiltà lill-awtorità kompetenti. Din il-garanzija finanzjarja għandha 
tkopri t-tkomplija tal-monitoraġġ u l-miżuri korrettivi li jistgħu jittieħdu fosthom għall-
emenda għall-Artikolu 18.
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Emenda 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 2 – parti introduttorja u punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-garanzija finanzjarja jew kwalunkwe 
mezz ekwivalenti ieħor imsemmi 
f’paragrafu 1 għandhom jinżammu:

2. Il-garanzija finanzjarja jew kwalunkwe 
mezz ekwivalenti ieħor imsemmi 
f’paragrafu 1 għandhom jibqgħu validi u 
effettivi:

(a) wara li sit tal-ħżin jkun ingħalaq skond 
l-Artikolu 17 paragrafu 1 punti (a) jew (b), 
sakemm ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin 
tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti 
skond l-Artikolu 18(1) sa (4);

(a) wara li sit tal-ħżin ikun ingħalaq skond 
l-Artikolu 17 paragrafu 1 punti (a) jew (b), 
sakemm ir-responsabbiltà għas-sit tal-ħżin 
tiġi ttrasferita lill-awtorità kompetenti 
skond l-Artikolu 18(1) sa (4), filwaqt li 
jitqies il-paragrafu 1a jekk xieraq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun xi jkun ir-riskju tat-tnixxija, il-garanzija finanzjarja għandha tkun il-validazzjoni wara t-
trasferiment tar-responsabbiltà lill-awtorità kompetenti. Din il-garanzija finanzjarja għandha 
tkopri t-tkomplija tal-monitoraġġ u l-miżuri korrettivi li jistgħu jittieħdu fosthom għall-
emenda għall-Artikolu 18.

Emenda 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minn meta jibda jinħażen is-CO2 sa 
ma jingħalaq is-sit tal-ħżin, l-operatur 
għandu jħallas ammont f’fond fi tmiem 
kull sena ta’ 2% tal-valur ta’ l-għotjiet li 
l-operaturi ta’ l-impjanti koperti bid-
Direttiva 2003/87/KE ma kinux meħtieġa 
li jħallsu f'dik is-sena bis-saħħa tal-ħżin 
tas-CO2 f'dak is-sit.  Dan il-fond għandu 
jservi biex jiffinanzja n-nefqa li toriġina 
wara t-trasferiment tar-responsabbiltà lill-
awtorità kompetenti. Dan il-fond għandu 
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jitwaqqaf mill-Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke wara t-trasferiment tar-responsabbiltà lill-awtorità kompetenti, ikunu meħtieġa fondi 
għall-istaff, il-monitoraġġ, xi tiswijiet, għal manutenzjoni kontinwa, għal kumpens fil-każ ta’ 
rilaxxi u għal xi ħsara oħra li tista’ ssir. Il-monitoraġġ, u b’mod partikulari l-istudji siżmiċi 
3-D, jirrikjedu ħafna nies u spejjeż, u s-sorveljanza ta’ boreholes u t-tħaffir ġdid u l-issiġillar 
mill-ġdid fejn meħtieġ jistgħu jżidu l-ispejjeż b’mod sinifikanti. B’konformità mal-prinċipju 
tal-prekawzjoni u mal-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas, jeħtieġ li jiddaħħlu salvagwardji 
sabiex jitqies dan il-fatt.

Emenda 373
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Fond ta’ riżerva

F’kull Stat Membru, għandu jitwaqqaf u 
jinżamm fond ta’ riżerva segregat permezz 
ta’ kontribuzzjonijiet annwali mħallsa 
mill-operaturi tas-siti tal-ħżin wara li 
jibda jiddaħħal is-CO2. Dan il-fond 
għandu jinżamm u jkun amministrat mill-
awtorità kompetenti. Il-kontribuzzjonijiet 
ta' l-operaturi għandhom ikunu marbuta 
mal-kapaċità tas-sit għall-ħżin f'unitajiet 
ta' volum ta' CO2, mar-rendiment ta’ l-
operatur fil-passat u mal-livell ta' riskju 
tas-sit skond il-parametri stabbiliti fl-
Anness I. Il-kontribuzzjonijiet għandhom 
sa ma jintemm it-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti. Il-
fond għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż 
għall-monitoraġġ, għal xi nuqqas u għar-
rimedju mġarrba mill-awtorità kompetenti 
wara t-trasferiment tar-responsabbiltà, u 
eċċezzjonalment anke qabel trasferiment 
bħal dan, meta r-responsabbiltà ma tkunx 
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koperta bid-Direttiva 2004/35/KE jew bid-
Direttiva 2003/87/KE, u/jew il-garanzija 
finanzjarja ma tkunx suffiċjenti jew ma 
tkunx disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ fond ta’ riżerva segregat jipprovdi garanzija finanzjarja addizzjonali lill-Istati 
Membri biex ikopru l-ispejjeż tal-monitoraġġ, ta’ xi nuqqas u tar-rimedju ladarba r-
responsabbiltà għas-siti tal-ħżin tkun ittrasferita mill-operaturi. Jipprovdi wkoll sors ta’ dħul 
supplementari għall-Istati Membri f’każijiet ta’ insolvenza finanzjarja min-naħa ta’ l-
operaturi jew kwistjonijiet mhux previsti ta’ responsabbiltà li mhumiex koperti bid-Direttiva 
2004/35/KE jew bid-Direttiva 2003/87/KE.

Emenda 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
F’kull Stat Membru, għandu jitwaqqaf u 
jinżamm fond ta’ riżerva segregat permezz 
ta’ kontribuzzjonijiet annwali mħallas 
b’mod konġuni mill-operaturi tas-siti tal-
ħżin minn min jipproduċi l-enerġija. Dan 
il-fond għandu jinżamm u jkun 
amministrat mill-awtorità kompetenti. Il-
kontribuzzjonijiet ta' l-operaturi 
għandhom ikunu proporzjonali mal-
kapaċità tas-sit għall-ħżin f'unitajiet ta' 
volum ta' CO2, mar-rendiment ta’ l-
operatur fil-passat u mal-livell ta' riskju 
tas-sit skond il-parametri stabbiliti fl-
Anness I. Il-kontribuzzjonijiet għandhom 
jieqfu wara t-trasferiment tar-
responsabbiltà lill-awtorità kompetenti. Il-
fond għandu jintuża biex ikopri l-ispejjeż
għall-miżuri ta' monitoraġġ u l-miżuri 
korrettivi, kif ukoll l-ispejjeż biex tiġi 
rrimedjata l-ħsara tradizzjonali (eż. ħsara 
lis-saħħa, lill-proprjetà, eċċ.) u ħsara 
ambjentali wara t-trasferiment tar-
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responsabbiltà, u eċċezzjonalment anke 
qabel trasferiment bħal dan, meta r-
responsabbiltà ma tkunx koperta bid-
Direttiva 2004/35/KE jew bid-Direttiva 
2003/87/KE, u/jew il-garanzija finanzjarja 
ma tkunx suffiċjenti jew ma tkunx 
disponibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tas-siti u min jiġġenera l-enerġija għandhom jikkontribwixxu b’mod konġunt għal 
fond bil-ħsieb li jkunu koperti l-ispejjeż għall-monitoraġġ u l-miżuri korrettivi, kif ukoll l-
ispejjeż għar-rimedju tal-ħsara, wara t-trasferiment tar-responsabbiltà.

Emenda 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li utenti 
potenzjali jkunu jistgħu jiksbu aċċess għan-
netwerks tat-trasport u għas-siti tal-ħżin 
tas-CO2 għall-iskopijiet ta’ ħżin ġeoloġiku 
tas-CO2 prodott u miġbur, f’konformità 
ma’ paragrafi 2 sa 4.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li utenti 
potenzjali jkunu jistgħu jiksbu aċċess għan-
netwerks tat-trasport u għas-siti tal-ħżin 
tas-CO2 għall-iskopijiet ta’ ħżin ġeoloġiku 
tas-CO2 prodott u miġbur, f’konformità 
mal-paragrafi 2 sa 4. Għal dak il-għan, 
sistemi ta’ pajpijiet li għalihom jinħarġu 
permessi ġodda, bħala regola ġenerali, 
għandhom jitfasslu b’tali mod li minnhom 
ikun jista’ jgħaddi kull fluss ta’ CO2 ta’ 
kwalità minima, li għandha tkun 
stabbilita skond il-proċedura ta’ 
komitoloġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha possibbli li ma jkunx hemm restrizzjoni ta’ aċċess u diskriminazzjoni 
għal raġunijiet ta’ inkompatibilità teknika.  Tagħti wkoll garanzija lil kull min jibni l-impjanti 
fl-Ewropa li s-CO2 tagħhom stess – sakemm jippreparawh b’ċertu standard ta’ kwalità – ma 
jkunx eskluż min-netwerk tat-trasport għal raġunijiet ta’ inkompatibilità teknika.  
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Emenda 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li utenti 
potenzjali jkunu jistgħu jiksbu aċċess għan-
netwerks tat-trasport u għas-siti tal-ħżin 
tas-CO2 għall-iskopijiet ta’ ħżin ġeoloġiku 
tas-CO2 prodott u miġbur, f’konformità 
ma’ paragrafi 2 sa 4.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li utenti 
potenzjali jkunu jistgħu jiksbu aċċess għan-
netwerks tat-trasport u għas-siti tal-ħżin 
tas-CO2 għall-iskopijiet ta’ ħżin ġeoloġiku 
tas-CO2 prodott u miġbur, f’konformità 
mal-paragrafi 2 sa 4. Madanakollu, l-
utenti għandhom ikopru l-ispejjeż ta' 
aċċess għal netwerks u siti bħal dawn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Min jipproduċi l-enerġija għandu jkopri l-ispejjeż għat-trasport (u mbagħad għall-ħżin) ta’ l-
emissjonijiet tagħhom ta’ CO2.

Emenda 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-għanijiet ta’ aċċess ġust u miftuħ, u jqies:

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru u għandu jitwettaq minn 
operaturi tat-trasport li għandhom ikunu 
separati għal kollox kemm mill-operaturi 
tas-sit tal-ħżin kif ukoll mill-utenti 
(jiġifieri, min jipproduċi l-enerġija). L-
Istat Membru għandu japplika l-għanijiet 
ta’ aċċess ġust u miftuħ, u jqis:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ikunu żgurati l-kompetizzjoni ħielsa u l-aċċess ugwali, l-operaturi tat-trasport għandhom 
ikunu separati għalkollox kemm mill-operaturi tas-siti tal-ħżin kif ukoll minn min jipproduċi l-
enerġija.

Emenda 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-għanijiet ta’ aċċess ġust u miftuħ, u jqies:

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod trasparenti, objettiv u 
mhux diskriminatorju ddeterminat mill-
Istat Membru. L-Istat Membru għandu 
japplika l-għanijiet ta’ aċċess ġust u 
miftuħ, u jqis:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess miftuħ irid ikun iggarantit mill-Istati membri permezz ta' kriterji objettivi u 
trasparenti.

Emenda 379
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-għanijiet ta’ aċċess ġust u miftuħ, u 
jqies:

2.  L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-prinċipju ta’ aċċess miftuħ 
b'kundizzjonijiet mhux diskriminatorji u 
jqis:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kunċett “ġust” f’test legali jista’ jikkawża problemi ta’ interpretazzjoni, billi fih element 
suġġettiv u morali, filwaqt li l-frażi “mhux diskriminatorju” hija komuni.

Emenda 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-għanijiet ta’ aċċess ġust u miftuħ, u 
jqies:

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-prinċipju ta’ aċċess miftuħ u mhux 
diskriminatorju u jqis:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aċċess miftuħ u mhux diskriminatorju skond kundizzjonijiet ġusti huwa assolutament 
kruċjali għal kull operatur.

Emenda 381
Riitta Myller

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.  L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu japplika 
l-għanijiet ta’ aċċess ġust u miftuħ, u jqies:

2. L-aċċess imsemmi f’paragrafu 1 għandu 
jiġi pprovdut b’mod iddeterminat mill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu jiżgura
aċċess ġust u miftuħ, u jqis:

Or. fi
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Emenda 382
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kapaċità tal-ħżin li hija jew li tista’ 
raġonevolment tkun disponibbli ġewwa ż-
żoni ddeterminati taħt l-Artikolu 4, u l-
kapaċità ta’ transport li hija jew li tista’ 
raġonevolment tkun disponibbli;

(a) il-kapaċità tal-ħżin li hija disponibbli 
ġewwa ż-żoni ddeterminati taħt l-
Artikolu 4, u l-kapaċità ta’ transport li hija 
disponibbli; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li titħassar il-frażi proposta “li tista’ raġonevolment tkun 
disponibbli" – dan, skond il-parir tagħna, jimplika obbligu li jittawlu l-kuntratti. Fir-rigward 
tal-vijabilità ekonomika dwar l-ispejjeż għoljin ta’ investiment, għandu jkun possibbli li jsiru 
kuntratti għall-futur imbiegħed mal-klijenti dwar l-aċċess għat-trasport/għas-sit tal-ħżin.

Emenda 383
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proporzjon tiegħu ta’ l-
obbligazzjonijiet ta’ tnaqqis tas-CO2
skond strumenti legali internazzjonali u 
leġiżlazzjoni tal-Komunità li għandu l-
intenzjoni li jilħaq permezz tal-ġbir u l-
ħżin ġeoloġiku tas-CO2, 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-frażi kollha. L-inklużjoni ta’ l-obbligu speċifiku għat-tnaqqis skond il-ftehimiet 
jew l-istandards internazzjonali u Ewropej fl-implimentazzjoni tar-regolamenti ta’ l-aċċess 
fil-liġi nazzjonali, ma twassal imkien u tista’ tikkawża trattament inugwali ta’ l-operaturi fl-
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Istati Membri differenti.

Emenda 384
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-bżonn li jiġu rrispettati l-bżonnijiet 
raġonevoli sostanzjati kif xieraq tas-sid jew 
ta’ l-operatur tas-sit tal-ħżin jew tan-
netwerk tat-trasport tas-CO2 u l-interessi ta’ 
l-utenti l-oħra kollha tal-ħżin jew tan-
netwerk jew tal-faċilitajiet rilevanti ta’ l-
ipproċessar jew tal-ġarr li jistgħu jiġu 
affetwati; u

(d) il-bżonn li jiġu rrispettati l-bżonnijiet 
raġonevoli sostanzjati kif xieraq tas-sid jew 
ta’ l-operatur tas-sit tal-ħżin jew tan-
netwerk tat-trasport tas-CO2 u l-interessi ta’ 
l-utenti l-oħra kollha tal-ħżin jew tan-
netwerk jew tal-faċilitajiet rilevanti ta’ l-
ipproċessar jew tal-ġarr li jistgħu jiġu 
affetwati. Dawn il-ħtiġijiet raġonevoli tas-
sid jew ta’ l-operatur tas-sit tal-ħżin jew 
tan-netwerk tat-trasport tas-CO2 huma 
primarjament l-opportunità sikura għat-
trasport/għall-ħżin tal-fluss proprju ta’ 
CO2 prodott/maqbud fir-rigward tal-
kapaċità disponibbli, kif ukoll iż-żamma 
tal-granzija finanzjarja meħtieġa għall-
iżvilupp ta’ l-infrastruttura jew għall-
operat ta’ l-istallazzjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ewlieni għandu jkun li l-operaturi stess tas-siti tal-ħżin/ tan-netwerks tat-trasport tas-
CO2 jkunu intitolati li jużaw direttament it-teknoloġiji CCS jew il-kapaċitajiet ta’ ħżin għall-
flussi tagħhom stess ta’ CO2 u li jilħqu l-objettivi obbligatorji tagħhom stess ta’ tnaqqis ta’ 
CO2, sabiex jingħataw inċentivi qawwija għall-investimenti għolja meħtieġa għall-
kostruzzjoni jew l-iżvilupp ta’ l-impjanti meħtieġa. 
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Emenda 385
Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-ħtieġa li jkun żgurat li jsiru 
dispożizzjonijiet xierqa biex jitfasslu l-
kundizzjonijiet għall-flussi transkonfinali 
u ta' tranżitu ta’ CO2 b’mod li jkun evitat 
it-tagħwiġ tal-kompetizzjoni li joriġina 
mil-lokazzjoni ġeografika ta’ l-utenti 
possibbli fi ħdan l-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li l-operaturi fi Stati Membri bħall-Greċja ma jkunux 
żvantaġġjati bla bżonn mil-lokazzjoni ġeografika tagħhom jew minn limitazzjonijiet potenzjali 
fl-iżvilupp tas-siti tal-ħżin.

Emenda 386
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi tan-netwerk tat-trasport tas-
CO2 u l-operaturi tas-siti tal-ħżin jistgħu 
jirrifjutaw l-aċċess fuq il-bażi ta’ nuqqas 
ta’ kapaċità. Għandhom jingħataw 
raġunijiet sostanzjati kif xieraq għal kull 
rifjut.

3. L-operaturi tan-netwerk tat-trasport tas-
CO2 u l-operaturi tas-siti tal-ħżin jistgħu 
jirrifjutaw l-aċċess fuq il-bażi ta’ nuqqas 
ta’ kapaċità jew meta ma jkunx 
ekonomikament raġonevoli. Għandhom 
jingħataw raġunijiet sostanzjati kif xieraq 
għal kull rifjut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regolamenti nazzjonali u Ewropej paragunabbli ta’ l-Istati Membri fil-qasam tas-suq tal-
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gass/tat-trasport tal-gass bħala prinċipju jipprovdu aspettattivi simili li jkunu raġonevoli u 
ġustifikabbli. 

Emenda 387
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Eżenzjonijiet

1. Infrastruttura ġdida ewlenija tas-CCS 
tista', wara talba, tkun eżentata, għal 
perjodu speċifiku ta’ żmien, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 20 skond il-
kundizzjonijiet li ġejjin: 
(a) ir-riskju marbut ma’ l-investiment 
ikun tali li l-investiment ma jseħħx 
sakemm ma tkunx ingħatat eżenzjoni; 
(b) l-eżenzjoni ma tkunx ta’ ħsara għall-
kompetizzjoni jew għall-funzjonament 
effettiiv tas-suq tas-CCS. 
2. L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati 
Membri jistgħu, fuq il-bażi ta’ każijiet 
individwali, jiddeċiedu dwar l-
eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1. 
Meta l-infrastruttura konċernata tkun fit-
territorju ta’ aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jaslu għal deċiżjoni konġunta. 
Għall-għoti ta' l-eżenzjonijiet għandhom 
japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin: 
(a) eżenzjoni tista’ tkopri l-kapaċità kollha 
jew ta' l-infrastruttura l-ġdida jew parti 
mill-kapaċità; 
(b) fid-deċiżjoni biex tingħata eżenzjoni 
għandha titqies, fuq il-bażi ta’ każijiet 
individwali, il-ħtieġa li jiġu imposti 
kundizzjonijiet rigward it-tul ta’ l-
eżenzjoni u l-aċċess mhux diskriminatorju 
għall-infrastruttura. Meta tittieħed 
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deċiżjoni dwar il-kundizzjonijiet 
għandhom jitqiesu, b’mod partikulari, it-
tul tal-kuntratti, il-kapaċità addizzjonali li 
trid tinbena, iż-żmien għall-evalwazzjoni 
tal-proġett (time horizon) u ċ-ċirkustanzi 
nazzjonali; 
(c) meta tingħata eżenzjoni l-awtorità 
kompetenti tista’ tiddeċiedi dwar ir-regoli 
u l-mekkaniżmi għall-immaniġġjar u l-
allokazzjoni tal-kapaċità sakemm dan ma 
jwaqqafx l-implimentazzjoni ta’ kuntratti 
fit-tul; 
(d) id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni, anke 
kull kundizzjoni, għandha tkun imfissra u 
ppubblikata kif xieraq. 
3. L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu 
proċedura ċara u soda għall-appell tad-
deċiżjonijiet skond dan l-Artikolu. 
4. Il-kundizzjonijiet għal approvazzjoni ta’ 
eżenzjoni skond dan l-Artikolu 
m’għandhomx jinbidlu b’mod retrospettiv 
mingħajr ma jaqblu l-partijiet kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha ddaħħal dispożizzjoni li tippermetti lill-Istati Membri li jagħtu 
eżenzjonijiet skond kundizzjonijiet imfissra sew minn Aċċess irregolat ta’ Partijiet Terzi 
għall-infrastruttura CCS. It-tħaddim tal-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju jirrikjedi 
investimenti kbar fl-infrastruttura. Sabiex ikun hemm kapital biżżejjed, l-investituri jrid 
ikollhom l-fiduċja li jkunu jistgħu jiżguraw qligħ mill-investiment tagħhom. Din l-emenda 
bbażata fuq l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2003/55/KE (It-Tieni Direttiva dwar il-Gass).
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Emenda 388
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Eżenzjonijiet

1. Infrastruttura ġdida ewlenija tas-CCS 
tista', wara talba, tkun eżentata, għal 
perjodu speċifiku ta’ żmien, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 20 skond il-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) ir-riskju marbut ma’ l-investimnent 
ikun tali li l-investiment ma jseħħx 
sakemm ma tkunx ingħatat eżenzjoni;
(b) l-eżenzjoni ma tkunx ta’ ħsara għall-
funzjonament effettiiv tas-suq tas-CCS.
2. L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati 
Membri jistgħu, fuq il-bażi ta’ każijiet 
individwali, jiddeċiedu dwar l-
eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1. 
Meta l-infrastruttura konċernata tkun fit-
territorju ta’ aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jaslu għal deċiżjoni konġunta. 
Għall-għoti ta' l-eżenzjonijiet għandhom 
japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) eżenzjoni tista’ tkopri l-kapaċità kollha 
ta’ l-infrastruttura l-ġdida jew parti mill-
kapaċità jew kapaċità emendata jew 
imtejba kollha jew parzjalment;
(b) fid-deċiżjoni biex tingħata eżenzjoni 
għandha titqies, fuq il-bażi ta’ każijiet 
individwali, il-ħtieġa li jiġu imposti 
kundizzjonijiet rigward it-tul ta’ l-
eżenzjoni u l-aċċess mhux diskriminatorju 
għall-infrastruttura. Meta tittieħed 
deċiżjoni dwar il-kundizzjonijiet 
għandhom jitqiesu, b’mod partikulari, it-
tul tal-kuntratti, il-kapaċità addizzjonali li 
trid tinbena, iż-żmien għall-evalwazzjoni 
tal-proġett (time horizon) u ċ-ċirkustanzi 
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nazzjonali;
(c) meta tingħata eżenzjoni l-awtorità 
kompetenti tista’ tiddeċiedi dwar ir-regoli 
u l-mekkaniżmi għall-immaniġġjar u l-
allokazzjoni tal-kapaċità sakemm dan ma 
jwaqqafx l-implimentazzjoni ta’ kuntratti 
fit-tul;
(d) id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni, anke 
kull kundizzjoni, għandha tkun imfissra u 
ppubblikata kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nappoġġjaw l-proposta ta' emenda ta’ l-OGP dwar l-Artikolu 20a (ġdid) b’xi bidliet żgħar. 
Peress li ma teżistix infrastruttura għall-qbid, it-trasport u l-ħżin tas-CO2 jitqies xieraq li l-
Istati Membri jkunu jistgħu jagħtu eżenzjonijiet minn aċċess irregolat ta’ Partijiet Terzi. 
Regolamenti paragunabbli jeżistu wkoll fir-regolamenti nazzjonali u Ewropej dwar is-suq tal-
gass (it-trasport tal-gass). 

Emenda 389
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-soluzzjoni ta’ tilwim transkonfinali 
marbut ma’ relazzjonijiet bejn Stati 
Membri u pajjiżi terzi għandha tkun 
irregolata mil-liġi internazzjonali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-parti tal-ġeosfera inkluż l-impjant tal-ħżin jistgħu jkunu akbar milli kien maħsub sal-lum 
minn eżamijiet ġeoloġiċi u jistgħu jestendu lil hinn mill-fruntieri fit-territorju ta’ pajjiżi terzi.
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Emenda 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet ta’ transport transkonfinali tas-
CO2, siti tal-ħżin transkonfinali jew 
kumplessi tal-ħżin transkonfinali, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jilħqu r-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva u ta’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità b’mod 
konġunt.

F’każijiet ta’ trasport transkonfinali tas-
CO2, siti tal-ħżin transkonfinali jew 
kumplessi tal-ħżin transkonfinali, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jilħqu r-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva u ta’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità b’mod 
konġunt. Għal siti tal-ħżin transkonfinali, 
l-awtorità nazzjonali kompetenti 
responsabbli għall-għoti ta' permessi 
għandha tkun dik ta' l-Istat Membru li fit-
territorju tiegħu x’aktarx li jkun hemm l-
akbar parti tas-sit tal-ħżin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex tingħata ċ-ċertezza fir-rigward tar-responsabbiltà.

Emenda 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet ta’ transport transkonfinali tas-
CO2, siti tal-ħżin transkonfinali jew 
kumplessi tal-ħżin transkonfinali, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jilħqu r-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva u ta’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità b’mod 
konġunt.

F’każijiet ta’ trasport transkonfinali tas-
CO2, siti tal-ħżin transkonfinali jew 
kumplessi tal-ħżin transkonfinali, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jilħqu r-rekwiżiti 
ta’ din id-Direttiva u ta’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità b’mod 
konġunt. Għal siti tal-ħżin transkonfinali, 
l-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
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għoti ta' permessi għandha tkun dik ta' l-
Istat Membru li fit-territorju tiegħu hemm 
l-akbar parti tas-sit tal-ħżin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tar-responsabbiltajiet.

Emenda 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi u żżomm reġistru tas-siti tal-
ħżin magħluqa kollha u tal-kumplessi tal-
ħżin tal-madwar, inklużi mapep li juru 
safejn dawn iwasslu.

1. L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi u żżomm reġistru tas-siti tal-
ħżin magħluqa kollha u tal-kumplessi tal-
ħżin tal-madwar, inklużi mapep li juru 
safejn dawn iwasslu kif ukoll 
informazzjoni oħra rilevanti biex ikun 
stabbilit li s-CO2 maħżun jinżamm 
għalkollox u b’mod permanenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistru għandu jservi biex jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa biex ikun possibbli li 
jkunu stmati u evalwati r-riskji mill-impjant tal-ħżin u l-attivitajiet li jistgħu jipperikolawh. Il-
mapep biss m’humiex biżżejjed għal dan il-għan.
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Emenda 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 28 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Appoġġ għall-fażi introduttorja

Il-Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn 
tmiem l-2008, għandha tfassal pjan ta’ 
finanzjament li jappoġġja l-fażi 
introduttorja tas-CCS. Mill-2008 sa l-2012 
dan l-istrument finanzjarju jista' jkun 
iffinanzjat minn flus li ma ntefqux mill-
baġit ta' l-UE, u mill-2013 jitsa' jutilizza 
ftit mill-qligħ mill-irkantar ta’ l-
allowances ta’ l-UE fil-qasam tas-sistema 
ta’ l-iskambju ta’ emissjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xi mod konkret ta’ finanzjament tas-CCS huwa meħtieġ biex tkun żgurata l-fattibilità tal-
proġett, sabiex ikun żgurat li jintuża fl-Ewropa kollha u biex tkun żgurata l-implimentazzjoni 
mifruxa ta’ dawn it-teknoloġiji.

Emenda 394
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 29 – punt 1 – punt a
Direttiva 85/337/KEE
Anness I – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Pipelines għat-trasport ta’ gass, żejt, 
kimika u pipelines għat-trasport tan-

16. Pipelines, b’dijametru ta’ aktar minn 
800mm u b'tul ta' aktar minn 40km, għat-
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nixxiegħat tad-dijossidu tal-karbonju għall-
iskopijiet tal-ħżin ġeoloġiku b’dijametru 
ta’ aktar minn 800 mm u tul ta’ aktar 
minn 40 km, inklużi stazzjonijiet tal-
kompressjoni assoċjati.

trasport ta':

(a) gass, żejt jew kimika;

(b) flussi tad-diossidu tal-karbonju, inkużi 
stazzjonijiet tal-kompressjoni assoċjati, 
għall-iskopijiet tal-ħżin ġeoloġiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-definizzjoni proposta tkun iċċarata. L-interpretazzjoni tagħna hija li l-
istazzjonijiet tal-kompressjoni assoċjati u l-pipelines elenkati fid-definizzjoni jinsabu fl-
ambitu tad-Direttiva EIA irrispettivament mill-fluss trasportat. Għalhekk issuġġerejna dan 
it-test.

Emenda 395
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 85/337/KEE
Anness I – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Pipelines għat-trasport ta’ gass, żejt, 
kimika u pipelines għat-trasport tan-
nixxiegħat tad-dijossidu tal-karbonju għall-
iskopijiet tal-ħżin ġeoloġiku b’dijametru 
ta’ aktar minn 800 mm u tul ta’ aktar minn 
40 km, inklużi stazzjonijiet tal-
kompressjoni assoċjati.

16. Pipelines għat-trasport ta’ gass, żejt, 
kimika u pipelines għat-trasport tal-flussi 
tad-diossidu tal-karbonju għall-iskopijiet 
tal-ħżin ġeoloġiku b’dijametru ta’ aktar 
minn 800 mm u tul ta’ aktar minn 40 km.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-emenda “inklużi l-istazzjonijiet ta’ kompressjoni assoċjati” bla limiti minimi ta’ kapaċità, 
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l-iskop ta’ l-applikazzjoni ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali huwa estiz mingħajr 
ġustifikazzjoni. L-istazzjonijiet tal-kompressjoni, bħalma jiġri attwalment, għandhom ikunu 
suġġetti biss għal evalwazzjoni ta' l-impatt ambjentali jekk ikunu ssodisfati ċerti kategoriji 
tad-daqs u mhux irrispettivament minn kull limitu minimu. 

Emenda 396
Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 30 – punt 1 (ġdid)
Direttiva 96/61/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafi 3 sa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 9(3) tad-Direttiva 96/61/KE, 
jitħassru t-tielet, ir-raba’, il-ħames u s-sitt 
subparagrafi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ta’ l-2003 dwar l-ETS ipprojbiet l-użu tad-Direttiva ta’ l-1996 dwar l-IPPC li 
tirregola l-emissjonijiet tas-CO2 minn stallazzjonijiet industrijali kbar, ghajr f’certi 
cirkustanzi specifici. Bl-urġenza li qed tiżdied biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
u għalhekk bil-ħtieġa li jintużaw strumenti oħra minbarra l-ETS, pereżempju standards tar-
rendiment ibbażati fuq il-produzzjoni ta’ emissjonijiet, din il-projbizzjoni ma tibqax xierqa u
għalhekk għandha titneħħa.

Emenda 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 30 – punt 1 (ġdid)
Direttiva 96/61/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafi 3 sa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Fl-Artikolu 9(3) tad-Direttiva 96/61/KE, 
jitħassru t-tielet, ir-raba’, il-ħames u s-sitt 
subparagrafi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ta’ l-2003 dwar l-ETS ipprojbiet l-użu tad-Direttiva ta’ l-1996 dwar l-IPPC li 
tirregola l-emissjonijiet tas-CO2 minn stallazzjonijiet industrijali kbar, ghajr f’certi 
cirkustanzi specifici. Bl-urġenza li qed tiżdied biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
u għalhekk bil-ħtieġa li jintużaw strumenti oħra minbarra l-ETS, pereżempju standards tar-
rendiment ibbażati fuq il-produzzjoni ta’ emissjonijiet, din il-projbizzjoni ma tibqax xierqa u 
għalhekk għandha titneħħa.

Emenda 398
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 31
Direttiva 2000/60/KE
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt j – inċiż 3 a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- injezzjoni tan-nixxiegħat tad-dijossidu
tal-karbonju għall-iskopijiet tal-ħżin 
f’formazzjonijiet ġeoloġiċi li għal 
raġunijiet naturali mhumiex xierqa b’mod 
permanenti għal skopijiet oħra, sakemm 
din it-tip ta’ injezzjoni tiġi awtorizzata taħt 
id-Direttiva XX/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.(*);

- injezzjoni tal-flussi tad-diossidu tal-
karbonju għall-iskopijiet tal-ħżin 
f’formazzjonijiet ġeoloġiċi li għal 
raġunijiet naturali mhumiex xierqa b’mod 
permanenti għal skopijiet oħra u li jitqiesu 
bħala formazzjonijiet iżolati fir-rigward 
tal-migrazzjoni tas-CO2, sakemm din it-tip 
ta’ injezzjoni tiġi awtorizzata taħt id-
Direttiva XX/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.(*);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-benefiċċju tal-“prinċipju ta’ prekawzjoni”, l-Artikolu 31 ta’ l-abbozz għandu jkun 
immodifikat.
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Emenda 399
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-Direttiva 2001/80/KE, l-Artikolu 9a li 
ġej huwa mdaħħal:

imħassar

"Artikolu 9a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha 
b’kapaċità ta’ 300 megawatt jew aktar li 
għalihom il-liċenzja oriġinali ta’ 
kostruzzjoni jew, fin-nuqqas ta’ proċedura 
ta’ dan it-tip, il-liċenzja oriġinali biex 
joperaw tingħata wara d-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva XX/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.(*), ikollhom 
spazju xieraq fuq is-sit ta’ l-istallazzjoni 
għat-tagħmir meħtieġ biex jiġi miġbur u 
kkompressat is-CO2 u li d-disponibbiltà 
ta’ siti tal-ħżin u ta’ faċilitajiet ta’ 
transport xierqa, u l-vijabbiltà teknika tal-
konverżjoni għall-ġbir tas-CO2 jkunu ġew 
evalwati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħalissa s-CCS għadu f’fażi ta’ riċerka u żvilupp. Attwalment m’hemmx soluzzjonijiet tekniċi 
fuq skala kbira la għall-qbid tas-CO2 u lanqas għat-trasport u l-ħżin ta' CO2 maqbud. 
Konsegwentement tali teknoloġija ma tistax tkun suġġetta għal obbligi regolatorji. 
Loġikament l-obbligu ‘lest għall-qbid’ għandu jkun eskluż ukoll sakemm ikun hemm evidenza 
għall-applikabilità sostenibbli tal-katina kollha tat-teknoloġija CCS.
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Emenda 400
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 imħassar
Emenda tad-Direttiva 2001/80/KE

Fid-Direttiva 2001/80/KE, l-Artikolu 9a li 
ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 9a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha 
b’kapaċità ta’ 300 megawatt jew aktar li 
għalihom il-liċenzja oriġinali ta’ 
kostruzzjoni jew, fin-nuqqas ta’ proċedura 
ta’ dan it-tip, il-liċenzja oriġinali biex 
joperaw tingħata wara d-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva XX/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.(*), ikollhom 
spazju xieraq fuq is-sit ta’ l-istallazzjoni 
għat-tagħmir meħtieġ biex jiġi miġbur u 
kkompressat is-CO2 u li d-disponibbiltà 
ta’ siti tal-ħżin u ta’ faċilitajiet ta’ 
transport xierqa, u l-vijabbiltà teknika tal-
konverżjoni għall-ġbir tas-CO2 jkunu ġew 
evalwati. 

Or. en

Justification

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favours the post combustions techniques.
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Emenda 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 imħassar
Emenda tad-Direttiva 2001/80/KE

Fid-Direttiva 2001/80/KE, l-Artikolu 9a li 
ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 9a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha 
b’kapaċità ta’ 300 megawatt jew aktar li 
għalihom il-liċenzja oriġinali ta’ 
kostruzzjoni jew, fin-nuqqas ta’ proċedura 
ta’ dan it-tip, il-liċenzja oriġinali biex 
joperaw tingħata wara d-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva XX/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.(*), ikollhom 
spazju xieraq fuq is-sit ta’ l-istallazzjoni 
għat-tagħmir meħtieġ biex jiġi miġbur u 
kkompressat is-CO2 u li d-disponibbiltà 
ta’ siti tal-ħżin u ta’ faċilitajiet ta’ 
transport xierqa, u l-vijabbiltà teknika tal-
konverżjoni għall-ġbir tas-CO2 jkunu ġew 
evalwati. 

Or. en

Justification

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology  should  take into 
account the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge 
on the subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or 
even microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2
storages and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this 
obligation now and similarly  suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the 
Article 35 a. Early imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 
could even block plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of 
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sufficiently reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.

Emenda 402
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a Artikolu 9a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalihom il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.(*), ikollhom spazju xieraq fuq is-
sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir meħtieġ 
biex jiġi miġbur u kkompressat is-CO2 u li
d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u ta’ 
faċilitajiet ta’ transport xierqa, u l-
vijabbiltà teknika tal-konverżjoni għall-
ġbir tas-CO2 jkunu ġew evalwati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għall-impjanti tal-kombustjoni kollha 
b’kapaċità ta’ 300 megawatt jew aktar li 
għalihom il-liċenzja oriġinali ta’ 
kostruzzjoni jew, fin-nuqqas ta’ proċedura 
ta’ dan it-tip, il-liċenzja oriġinali tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill(*), issir evalwazzjoni kif suppost 
dwar id-disponibbiltà ta’ spazju xieraq fuq 
is-sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir 
meħtieġ biex jiġi miġbur u kkompressat is-
CO2 u li d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u 
ta’ faċilitajiet ta’ trasport xierqa, u l-
vijabbiltà teknika tal-konverżjoni għall-
ġbir tas-CO2. L-ispejjeż kapitali 
addizzjonali involuti u l-ħin li hu stmat li 
huwa meħtieġ għall-konverżjoni jitqiesu 
meta jkun evalwat jekk għandniex nimxu 
bil-miżuri msemmija hawn fuq.? Fil-każ 
tal-liċenzji mogħtija għar-repowering jew 
għall-fuel-switching ta’ impjanti eżistenti, 
l-evalwazzjoni msemmija hawn fuq 
m’għandhiex tkun meħtieġa.

Or. en

Justification

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
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abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Emenda 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a Artikolu 9a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalihom il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.(*), ikollhom spazju xieraq fuq is-
sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir meħtieġ 
biex jiġi miġbur u kkompressat is-CO2 u li 
d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u ta’ 
faċilitajiet ta’ transport xierqa, u l-
vijabbiltà teknika tal-konverżjoni għall-
ġbir tas-CO2 jkunu ġew evalwati. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ebda impjant tal-kombustjoni b’kapaċità 
ta’ 200 megawatt jew aktar li għalih il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex jopera tingħata wara 
d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva XX/XX/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), 
ma għandu jiġi awtorizzat meta, waqt l-
operat tiegħu, iwassal għal emissjonijiet 
tad-diossidu tal-karbonju fl-atmosfera ta’ 
aktar minn 350 gramma kull kilowatt 
siegħa tal-produzzjoni ta' enerġija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex nilħqu l-objettivi tagħna rigward il-klima, għandhom jiġu stabbiliti livelli massimi ta’ 
emissjonijiet għal min jipproduċi l-enerġija.

Emenda 404
Norbert Glante

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-Direttiva 2001/80/KE, l-Artikolu 9a li 
ġej huwa mdaħħal:

Fid-Direttiva 2001/80/KE, l-Artikolu 9a li 
ġej huwa mdaħħal:

"Artikolu 9a "Artikolu 9a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalihom il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.(*), ikollhom spazju xieraq fuq is-
sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir meħtieġ 
biex jiġi miġbur u kkompressat is-CO2 u li 
d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u ta’ 
faċilitajiet ta’ transport xierqa, u l-
vijabbiltà teknika tal-konverżjoni għall-
ġbir tas-CO2 jkunu ġew evalwati. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalihom il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.(*), ikollhom spazju xieraq fuq is-
sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir meħtieġ 
biex jiġi miġbur u kkompressat is-CO2 u li 
d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u ta’ 
faċilitajiet ta’ trasport xierqa, u l-vijabbiltà 
teknika tal-konverżjoni għall-ġbir tas-CO2 
jkunu ġew evalwati. Impjanti ta’ 
koġenerazzjoni ta’ effiċjenza kbira skond 
it-tifsira tad-Direttiva 2004/8/KEE 
għandhom ikunu eżentati minn dawn l-
obbligi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Impjanti ta’ koġenerazzjoni ta’ effiċjenza kbira jridu jinbnew kemm jista’ jkun qrib min 
jikkonsma s-sħana. Il-ħtiġijiet ta’ spazju ta’ l-impjanti tal-qbid tas-CO2 jfissru spejjeż 
partikolarment għoljin meta jinbnew qrib żoni residenzjali, u dan ifisser li impjanti ta’ 
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koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja għandhom żvantaġġ kompetittiv ċar. Dan m’huwiex fl-
interess tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, objettiv li għalih l-impjanti ta' koġenerazzjoni 
jagħtu kontribut kbir permezz tal-livell għoli tagħhom ta' effiċjenza.

Emenda 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-Direttiva 2001/80/KE, l-Artikolu 9a li 
ġej huwa mdaħħal:

Fid-Direttiva 2001/80/KE, l-Artikolu 9a li 
ġej huwa mdaħħal:

"Artikolu 9a "Artikolu 9a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalihom il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.(*), ikollhom spazju xieraq fuq is-
sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir meħtieġ 
biex jiġi miġbur u kkompressat is-CO2 u li 
d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u ta’ 
faċilitajiet ta’ transport xierqa, u l-
vijabbiltà teknika tal-konverżjoni għall-
ġbir tas-CO2 jkunu ġew evalwati. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impjanti tal-kombustjoni kollha b’kapaċità 
ta’ 300 megawatt jew aktar li għalihom il-
liċenzja oriġinali ta’ kostruzzjoni jew, fin-
nuqqas ta’ proċedura ta’ dan it-tip, il-
liċenzja oriġinali biex joperaw tingħata 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
XX/XX/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.(*), ikollhom spazju xieraq fuq is-
sit ta’ l-istallazzjoni għat-tagħmir meħtieġ 
biex jiġi miġbur u kkompressat is-CO2 u li 
d-disponibbiltà ta’ siti tal-ħżin u ta’ 
faċilitajiet ta’ trasport xierqa, u l-vijabbiltà 
teknika u finanzjarja tal-konverżjoni 
għall-ġbir tas-CO2 jkunu ġew evalwati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jitqies ukoll jekk il-qbid tas-CO2 huwiex finanzjarjament fattibbli minbarra li jkun 
teknikament fattibbli.
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Emenda 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-paragrafu 1 għandu jkopri t-totalità
ta' l-impjant tal-kombustjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex nilħqu l-objettivi tagħna rigward il-klima, għandhom jiġu stabbiliti livelli massimi ta’ 
emissjonijiet għal min jipproduċi l-enerġija.

Emenda 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-impjanti tal-kombustjoni kollha li 
jiġġeneraw l-elettriku u li huma ddisinjati 
li jkollhom output ikkalkulat ta' 200 
megawatt jew aktar, u li huma mistennija 
li jarmu aktar minn 350g ta' CO2/kWh, u 
li għalihom issir applikazzjoni għal 
liċenzja ta' kostruzzjoni oriġinali fl-1 ta' 
Jannar 2015 jew wara, ikunu mħaddma 
b'mod li mill-inqas 90% ta' l-emissjonijiet 
tas-CO2 tagħhom jinġabru u wara 
jinġarru u jinħażnu f'formazzjoni 
ġeoloġika xierqa, jew li jinkiseb tnaqqis 
ekwivalenti ta' l-emissjonijiet fl-atmosfera 
b'mezzi oħra. Fin-nuqqas ta' liċenzja tal-
kostruzzjoni għandha tapplika l-liċenzja 
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operattiva oriġinali."

Or. en

Justification

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.

Emenda 408
John Bowis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-impjanti tal-kombustjoni kollha li 
jiġġeneraw l-elettriku u li huma ddisinjati 
li jkollhom output ikkalkulat ta' 300 
megawatt jew aktar, u li huma mistennija 
li jarmu aktar minn 500g ta' CO2/kWh, u 
li għalihom issir applikazzjoni għal 
liċenzja ta' kostruzzjoni oriġinali fl-1 ta' 
Jannar 2015 jew wara, ikunu mħaddma 
b'mod li mill-inqas 90% ta' l-emissjonijiet 
tas-CO2 tagħhom jinġabru u wara 
jinġarru u jinħażnu f'formazzjoni 
ġeoloġika xierqa, jew li jinkiseb tnaqqis 
ekwivalenti ta' l-emissjonijiet fl-atmosfera 
b'mezzi oħra.
Fin-nuqqas ta' liċenzja tal-kostruzzjoni 
għandha tapplika l-liċenzja operattiva 
oriġinali."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jitwaqqaf Standard tar-Rendiment ta’ l-Emissjonijiet ta’ 500g ta' CO2/kWh għall-
impjanti tal-kombustjoni kollha li jipproduċu l-enerġija u li jiġu approvati mill-2015 ’il 
quddiem. Dan jiżgura li fil-ġejjieni l-impjanti kollha jkollhom l-emissjonijiet ekwivalenti ta’ 
CO2 ta’ impjant modern li jaħdem bil-gass (attwalment it-teknoloġija ta’ l-idrokarburi l-aktar 
effiċjenti u li tipproduċi l-anqas emissjonijiet). Din iċ-ċifra għandha titnaqqas fil-ġejjieni 
sabiex jitħeġġeġ aktar tnaqqis ta’ emissjonijiet.

Emenda 409
Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 32
Direttiva 2001/80/KEE
Artikolu 9 a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fl-2012 il-Kummissjoni għandha 
tevalwa s-sitwazzjoni attwali tal-progress 
teknoloġiku u ta’ l-evidenza xjentifika l-
aktar riċenti, u jekk din turi li r-rekwiżiti 
obbligatorji għall-projbizzjoni ta’ l-użu ta’ 
l-impjanti ta’ l-enerġija mħaddma bil-
faħam li mhumiex mgħammra 
b’faċilitajiet għall qbid u l-ħżin tal-
karbonju ma jistgħux jiddaħħlu fil-
perjodi ta’ żmien miftiehma għajr bi 
spejjeż sproporzjonati għal Stat Membru 
wieħed jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti għal 
arranġamenti ta’ finanzjament speċjali 
jew għad-differiment tad-dati stabbiliti fil-
paragrafi 1a u 1b.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li s-CCS isir obbligatorju għall-impjanti ta’ l-enerġija awtorizzati mill-2015 ’il 
quddiem sabiex tkun evitata l-possibilità li fl-2020 jibqgħu jinfetħu impjanti konvenzjonali ta’ 
l-enerġija mħaddma bil-faħam, filwaqt li jinġabu fix-xejn ħafna sforzi oħra biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta’ CO2. Rekwiżit obbligatorju jistimola l-iżvilupp teknoloġiku u jnaqqas l-
ispejjeż, hekk kif ġara f’tant oqsma oħra tal-politika ambjentali. Madankollu, irridu niżguraw 
li l-enfasi tibqa’ ssir!  Din l-emenda tipprovdi mekkaniżmu ta’ “waqfa ta’ emerġenza” jekk 
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jitfaċċaw problemi partikulari fi Stat Membru wieħed jew aktar.

Emenda 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 33
Direttiva 2004/35/KE
Anness III – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. It-tħaddim ta’ siti tal-ħżin skond id-
Direttiva XX/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.(*);

14. It-trasport tas-CO2 għal skopijiet ta’ 
ħżin ġeoloġiku, kif ukoll it-tħaddim ta’ siti 
tal-ħżin skond id-Direttiva XX/XX/KE tal-
ParlamentEwropew u tal-Kunsill (*);;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport tas-CO2 għandu jkun inkluż ukoll fid-Direttiva dwar ir-responsabbiltà ambjentali 
(Direttiva 2004/35/KE).

Emenda 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 33
Direttiva 2004/35/KE
Anness III – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Anness III għad-Direttiva 2004/35/KE, 
il-paragrafu 14 li ġej huwa miżjud:

Fl-Anness III għad-Direttiva 2004/35/KE, 
il-paragrafu 14 li ġej huwa miżjud:

‘14. It-tħaddim ta’ siti tal-ħżin skond id-
Direttiva XX/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*);

‘14. It-tħaddim ta’ siti tal-ħżin skond id-
Direttiva XX/XX/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (*) sa ma jsir it-
trasferiment tar-responsabbiltà lill-
awtorità kompetenti;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali, li huwa biss għall-operat tas-siti tal-ħżin, jista’ jfisser li l-ħsara ambjentali li 
ssir wara li jagħlaq is-sit ma tkunx koperta mill-iskema ta’ responsabbiltà skond id-Direttiva 
dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali. L-emenda proposta tagħmilha ċara li l-operatur jibqa’ 
responsabbli mit-tneħħija tal-ħsara ambjentali sakemm ir-responsabbiltà tkun ġiet ittrasferita 
lill-awtorità kompetenti.

Emenda 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tal-ħżin ġeoloġiku sikur tas-
CO2 se ssir sat-30 ta’ Ġunju 2011. 
Sakemm ma jkunx hemm evidenza li s-
CO2 jista’ jkun immaniġġjat b’mod sikur 
u li jista’ jitbassar, il-limitu ta’ l-
emissjonijiet stabbilit fl-Artikolu 9a tad-
Direttiva 2001/80/KE jkun applikat għall-
impjanti eżistenti kollha sa l-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa Ġunju 2011 ikun hemm biżżejjed data reali dwar l-abilità li jkun imbassar u mmaniġġjat 
is-CO2 maħżun. Dan jippermetti li l-limitu ta’ l-emissjonijiet ta’ 350g ta’ CO2/kWh ikun 
applikat għall-impjanti eżistenti kollha li jipproduċu l-enerġija u li qabżu dan il-limitu.
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Emenda 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tal-ħżin ġeoloġiku sikur tas-
CO2 se ssir sat-30 ta’ Ġunju 2011. 
Sakemm ma jkunx hemm evidenza li s-
CO2 jista’ jkun immaniġġjat b’mod sikur 
u li jista’ jitbassar. il-limitu ta’ l-
emissjonijiet stabbilit fl-Artikolu 9a tad-
Direttiva 2001/80/KE jkun applikat għall-
impjanti eżistenti kollha sa l-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa Ġunju 2011 ikun hemm biżżejjed data reali dwar l-abilità li jkun imbassar u mmaniġġjat 
is-CO2 maħżun. Dan jippermetti li l-limitu ta’ l-emissjonijiet ta’ 350g ta’ CO2/kWh ikun 
applikat għall-impjanti eżistenti kollha li jipproduċu l-enerġija u li qabżu dan il-limitu.

Emenda 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Evalwazzjoni u żviluppi oħra
1. Fuq il-bażi ta’ l-esperjenza bl-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, inklużi 
r-rapporti msemmija fl-Artikolu 25, u 
partikolarment fid-dawl ta’ l-esperjenza 
bl-impjanti ta’ dimostrazzjoni tas-CCS, 
filwaqt li jitqiesu l-progress xjentifiku u l-
għarfien xjentifiku l-aktar riċenti, il-
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Kummissjoni sa l-2016 għandha tfassal 
rapport dwar l-applikazjzoni ta' din id-
Direttiva, filwaqt li tqis inter alia:
(a) jekk il-qbid permanenti tas-CO2 b'dan 
il-mod waqqafx jew naqqasx kemm jista’ 
jkun xi effetti negattivi fuq l-ambjent u 
jekk eskludiex xi periklu għas-saħħa tal-
bniedem;
(b) id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-
impjanti tal-kombustjoni li jipproduċu l-
enerġija bi produzzjoni stmata ta’ 300 
MW jew aktar, b’referenza għall-Artikolu 
32;
(c) id-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess ta’ 
partijiet terzi (Artikoli 20 u 21).
2. Il-Kummissjoni għandha tressaq ir-
rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, kif ukoll proposti leġiżlattivi 
meta jkun meħtieġ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-progress tekniku u tat-tagħrif xjentifiku l-aktar riċenti, il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 a
1. Il-Kummissjoni, fi żmien disa’ xhur 
mindu tirċievi r-rapporti msemmija fl-
Artikolu 25, għandha tressaq rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.
2. F’dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa, b’mod partikulari: 
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- il-proċeduri biex il-Kummissjoni tkun 
infurmata dwar permessi tal-ħżin 
(Artikolu 10) u dwar id-deċiżjonijiet dwar 
it-trasferiment tar-responsabbiltà 
(Artikolu 18);
- l-esperjenza bid-dispożizzjonijiet dwar l-
aċċess ta’ partijiet terzi msemmi fl-
Artikoli 20 u 21;
- il-possibilità li jiddaħħal obbligu 
applikabbli għal proġetti ta’ impjanti tal-
kombustjoni kbar u ġodda, rigward il-qbid 
u l-ħżin tas-CO2 li joħroġ jew l-iżvilupp 
tal-proġett għal wieħed lest għall-qbis tas-
CO2 u ta’ l-ambitu ta’ obbligu bħal dan;
- l-iżvilupp ulterjuri u l-aġġornament tal-
kriterji stabbiliti fl-Annessi I u II;
u għandha tippreżenta proposta għal 
reviżjoni tad-Direttiva jekk xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif attwali dwar is-suġġett tal-ħżin ġeoloġiku tad-diossidu tal-karbonju mhuwiex tajjeb 
biżżejjed biex dan l-obbligu jiddaħħal issa. Nissuġġerixxu li titqies l-impożizzjoni ta’ obbligu 
“capture ready” iżda mhux qabel l-istadju ta’ l-evalwazzjoni tad-Direttiva skond l-Artikolu 
35a. Il-qasam ta’ l-enerġija m’għandux jeħel l-ispejjeż marbuta mas-CCS sakemm it-
teknoloġija tkun ittestjata kompletament fi ħdan proġetti ta’ dimostrazzjoni. Jidher li l-ispejjeż 
marbuta mar-riċerka u l-iżvilupp biss fir-rigward tal-qbid, it-trasport u l-ħżin ġeoloġiku tas-
CO2 huma ġġustifikati.

Emenda 416
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-[sena wara l-

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [sentejn wara l-
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pubblikazzjoni]. Huma għandhom 
jikkomunikaw immedjatament lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bjen dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

pubblikazzjoni]. Huma għandhom 
jikkomunikaw immedjatament lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif attwali dwar is-suġġett tal-ħżin ġeoloġiku tad-diossidu tal-karbonju mhuwiex tajjeb 
biżżejjed biex dan l-obbligu jiddaħħal issa. Nissuġġerixxu li titqies l-impożizzjoni ta’ obbligu 
“capture ready” iżda mhux qabel l-istadju ta’ l-evalwazzjoni tad-Direttiva skond l-Artikolu 
35a. Il-qasam ta’ l-enerġija m’għandux jeħel l-ispejjeż marbuta mas-CCS sakemm it-
teknoloġija tkun ittestjata kompletament fi ħdan proġetti ta’ dimostrazzjoni. Jidher li l-ispejjeż 
marbuta mar-riċerka u l-iżvilupp biss fir-rigward tal-qbid, it-trasport u l-ħżin ġeoloġiku tas-
CO2 huma ġġustifikati.

Emenda 417
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-[sena wara l-
pubblikazzjoni]. Huma għandhom 
jikkomunikaw immedjatament lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bjen dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [sentejn wara l-
pubblikazzjoni]. Huma għandhom 
jikkomunikaw immedjatament lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bjen dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ traspożizzjoni ta’ sena huwa qasir wisq, għalhekk din l-emenda tipproponi lill-
Istati Membri perjodu ta’ sentejn għat-traspożizzjoni.
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Emenda 418
Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-[sena wara l-
pubblikazzjoni]. Huma għandhom 
jikkomunikaw immedjatament lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bjen dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [sentejn wara l-
pubblikazzjoni]. Huma għandhom 
jikkomunikaw immedjatament lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 419
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Evalwazzjoni

Wara li jitlestew it-tnax-il proġett ta’ 
dimostrazzjoni u fid-dawl ta’ l-avvanzi 
teknoloġiċi, il-Kummissjoni, sa l-1 ta’ 
Jannar 2016, għandha tevalwa l-
funzjonament u l-vijabilità ta’ dawk il-
proġetti u tirrapporta dwarhom. Fuq il-
bażi ta’ dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex din 
id-Direttiva tkun emendata, kif xieraq, u 
għandha tispeċifika l-elementi tekniċi 
tagħha sabiex jiddaħħlu r-riżultati ta’ l-
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evalwazzjoni rigward l-ambjent u s-
sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti ta’ dimostrazzjoni se jgħinu biex jinkiseb it-tagħrif tekniku meħtieġ għall-użu sikur 
u vijabbli tat-teknoloġija tas-CCS. Wara li jitlestew il-proġetti, il-Kummissjoni għandha 
tevalwahom u mbagħad għandha tippreżenta proposta biex il-proposta attawali għal 
Direttiva tkun modifikata skond l-elementi xjentifiċi u l-iżviluppi teknoloġiċi ġodda.

Emenda 420
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Ir-rappurtaġġ tal-Kummissjoni

1. Fuq il-bażi tat-tagħrif miksub mill-qbid, 
il-ħżin ġeoloġiku u t-trasport tal-karbonju 
u fid-dawl ta’ bidliet fis-sitwazzjoni 
internazzjonali, il-Kummissjoni, sal-31 ta’ 
Diċembru 2012, għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress fl-iżvilupp u t-
tħaddim ta’ teknoloġija li tippermetti l-
qbid u l-ħżin tas-CO2 prodott b'rabta mal-
ġenerazzjoni ta' l-enerġija minn sorsi ta' 
fjuwils fossili.
2. Dan ir-rapport għandu jinkludi, iżda 
mhux biss, il-kunsiderazzjoni ta’ dan li 
ġej: 
• il-progress fit-tħaddim, permezz ta' 
proġetti ta' dimostrazzjoni fuq skala 
kummerċjali, tat-teknoloġija fi ħdan l-
Istati Membri;
• il-progress fit-tħaddim tat-
teknoloġija, inkluża l-effiċjenza 
enerġetika tal-proċess tal-qbid (l-"energy 
penalty"); u meta x’akatrx li tkun 
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kummerċjalment disponibbli; 
• l-estimi l-aktar riċenti ta’ l-ispejjeż 
marbuta mal-bini u l-operat ta’ impjant 
tal-kombustjoni mgħammar b’teknoloġija 
bħal din; u 
• l-estimi l-aktar riċenti tad-
disponibbiltà u l-kapaċità ta’ 
infrastruttura xierqa għat-trasport u l-
ħżin ġeoloġiku tas-CO2 fi ħdan l-Istati 
Membri.
3. Fuq il-bażi ta’ dan ir-rapport il-
Kummissjoni, jekk meħtieġ, għandha 
tippreżenta proposta leġiżlattiva li 
temenda d-Direttiva. 

Or. en

Justification

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012.  This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 
technology for new fossil-fuel power plant.  This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale.

Emenda 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatterizzazzjoni u l-valutazzjoni tas-siti 
tal-ħżin msemmija fl-Artikolu 4 għandhom 
jitwettqu f’erba’ partijiet skond il-kriterji li 
ġejjin. Derogi minn wieħed jew aktar minn 
dawn il-kriterji huma permessi sakemm il-
kapaċità tal-karatterizzazzjoni u l-
valutazzjoni li jippermettu d-
determinazzjonijiet skond l-Artikolu 4 ma 
tiġiex affetwata.

Il-karatterizzazzjoni u l-evalwazzjoni tas-
siti tal-ħżin imsemmija fl-Artikolu 4 
għandhom jitwettqu, fid-dawl tat-
teknoloġija l-aktar moderna, f’erba’ 
partijiet skond il-kriterji li ġejjin. Derogi 
minn wieħed jew aktar minn dawn il-
kriterji huma permessi sakemm il-kapaċità 
tal-karatterizzazzjoni u l-evalwazzjoni li 
jippermettu d-determinazzjonijiet skond l-



PE409.632v01-00 64/72 AM\734311MT.doc

MT

Artikolu 4 ma tiġix affettwata. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux il-proċeduri kollha elenkati fl-Anness I jistgħu jitqiesu bħala parti mit-teknoloġija l-
aktar moderna:  uħud minnhom għadhom parzjalment fl-istadju tar-riċerka u l-iżvilupp 
filwaqt li oħrajn qegħdin kollha kemm huma fl-istadju tar-riċerka u l-iżvilupp. (eż. Parti 3.1, 
ittra b). Sabiex l-għadd ta’ dokumenti ta’ applikazzjoni u ż-żmien meħtieġ biex jinħarġu 
jibqgħu fi ħdan limiti maniġġabbli, jeħtieġ li jkun stipulat li d-dokumenti ta’ applikazzjoni 
jistgħu jinħarġu biss għal applikazzjonijiet li jużaw it-teknoloġija l-aktar moderna.

Emenda 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatterizzazzjoni u l-valutazzjoni tas-siti 
tal-ħżin msemmija fl-Artikolu 4 għandhom 
jitwettqu f’erba’ partijiet skond il-kriterji li 
ġejjin. Derogi minn wieħed jew aktar minn 
dawn il-kriterji huma permessi sakemm il-
kapaċità tal-karatterizzazzjoni u l-
valutazzjoni li jippermettu d-
determinazzjonijiet skond l-Artikolu 4 ma 
tiġiex affetwata.

Il-karatterizzazzjoni u l-evalwazzjoni tas-
siti tal-ħżin imsemmija fl-Artikolu 4 
għandhom jitwettqu f’erba’ partijiet skond 
il-kriterji li ġejjin u fuq il-bażi ta' l-aqwa 
tekniki disponibbli. Derogi minn wieħed 
jew aktar minn dawn il-kriterji huma 
permessi sakemm il-kapaċità tal-
karatterizzazzjoni u l-evalwazzjoni li 
jippermettu d-determinazzjonijiet skond l-
Artikolu 4 ma tiġix affettwata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkompleta l-kunċett.
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Emenda 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 1 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tiġi akkumulata biżżejjed 
data biex jinbena mudell ta’ l-art
tridimensjonali (3-D) volumetriku u 
dinamiku għas-sit tal-ħżin u għall-
kumpless tal-ħżin inkluża l-blata tal-
wiċċ (caprock) u l-madwar, inklużi l-
oqsma konnessi idrawlikament. Din 
id-data għandha tkopri mill-inqas il-
karatteristiċi kumplessi intrinsiċi li 
ġejjin:

Għandha tiġi akkumulata biżżejjed data biex 
jinbena mudell tridimensjonali (3-D) 
volumetriku u dinamiku għas-sit tal-ħżin u għall-
kumpless tal-ħżin inkluża l-blata tal-wiċċ 
(caprock), l-inħawi, inklużi l-oqsma konnessi 
idrawlikament, kif ukoll biżżejjed data biex 
ikunu ġġenerati x-xenarji futuri korrispondenti 
għas-sit. Din id-data għandha tkopri mill-inqas 
il-karatteristiċi kumplessi intrinsiċi li ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit huwa meħtieġ partikolarment mil-lat ta’ l-evalwazzjoni tar-riskji tar-rilaxxi.

Emenda 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 1 – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) L-oqsma li jiċċirkondaw il-
kumpless tal-ħżin li jistgħu jiġu affetwati
mill-ħżin tas-CO2 fis-sit tal-ħżin;

(h) L-oqsma li jiċċirkondaw il-
kumpless tal-ħżin li jistgħu jiġu affettwati
mill-ħżin tas-CO2 fis-sit tal-ħżin, kif ukoll 
id-delimitazzjoni tas-sistema idrawlika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħaddim ta' faċilitajiet tal-ħżin differenti fl-istess sistema idrawlika b'mod inevitabbli jħalli 
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impatt fuq il-faċilitajiet l-oħra li jitħaddmu fis-sistema idrawlika. F'sistema idrawlika waħda, 
il-permessi tal-ħżin jistgħu jinħarġu biss lil operatur wieħed kull darba. 

Emenda 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 1 – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) L-oqsma li jiċċirkondaw il-
kumpless tal-ħżin li jistgħu jiġu affetwati
mill-ħżin tas-CO2 fis-sit tal-ħżin;

(h) L-oqsma li jiċċirkondaw il-
kumpless tal-ħżin li jistgħu jiġu affettwati
mill-ħżin tas-CO2 fis-sit tal-ħżin, u meta 
xieraq id-delimitazzjonijiet tas-sistema 
idrawlika;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament sabiex jitqies l-Artikolu 3(6a) ġdid u Artikolu ġdid 8(1).

Emenda 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) L-interazzjonijiet possibbli ma’ 
attivitajiet oħra (eż. l-esplorazzjoni, il-
produzzjoni u l-ħżin ta’ l-idrokarboni, l-
użu ġeotermali ta’ blat li jżomm fih ħafna 
ilma);

(k) L-interazzjonijiet possibbli ma’ 
attivitajiet oħra (eż. l-esplorazzjoni, il-
produzzjoni u l-ħżin ta’ l-idrokarboni),
speċjalment il-kompetizzjoni ma' sorsi ta' 
enerġija li jiġġeddu (eż. l-użu ġeotermali 
ta’ blat li jżomm fih ħafna ilma) u r-riżervi 
ta’ l-ilma ta’ taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt l-evalwazzjoni tas-siti tal-ħżin għandha tingħata attenzjoni partikulari lill-kompetizzjoni 
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bejn il-ħżin tas-CO2 u sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, bħall-użu ġeotermali tal-blat li jżomm 
fih ħafna ilma.

Emenda 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) Il-prossimità għas-sors(i) potenzjali 
ta’ CO2 (inklużi stimi tal-massa totali 
potenzjali tas-CO2 ekonomikament 
disponibbli għall-ħżin).

(l) Il-prossimità għas-sors(i) potenzjali 
ta’ CO2 (inklużi stimi tal-massa totali 
potenzjali tas-CO2 ekonomikament 
disponibbli għall-ħżin, peress li t-trasport 
fuq distanzi twal jista' jsir ekonomikament 
mhux vijabbli), kif ukoll id-disponibbiltà 
ta' netwerk tat-trasport sikur u xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport tas-CO2 fuq distanzi twal jista’ jsir għali ħafna u għalhekk jeħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu jafu hemmx biżżejjed kapaċità ta’ ħżin disponibbli f’ċerta zona.

Emenda 428
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 3 – punt 3.1 (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ir-rati possibbli ta’ injezzjoni u l-
proprjetajiet tas-CO2; 

(a) Ir-rati possibbli ta’ injezzjoni, il-
proprjetajiet tas-CO2 u kif jinbidlu skond 
it-temperatura u l-pressjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla fil-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi tas-CO2 skond it-temperatura u l-pressjoni tista’ taffettwa 
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l-karatterizzazzjoni tas-sigurtà u r-riżultati ta' l-immudellar.

Emenda 429
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 3 – punt 3.1 (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Is-simulazzjonijiet fil-qosor u fit-tul 
(biex jiġi stabbilit l-eżitu u l-imġiba tas-
CO2 matul id-deċennji u l-millenja inkluż 
il-veloċità tax-xoljiment tas-CO2 fl-ilma).

(e) Is-simulazzjonijiet fil-qosor u fit-tul 
(biex jiġi stabbilit l-eżitu u l-imġiba tas-
CO2 matul id-deċennji u l-millennji inkluża 
r-rata tad-dixxoljiment tas-CO2 fl-ilma).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ kjarifika teknika.

Emenda 430
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 3 – punt 3.1 (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) L-imġiba pressjoni/volum vs. iż-
żmien tal-formazzjoni tal-ħżin;

(f) L-imġiba tal-pressjoni u l-volum
vs. iż-żmien tal-formazzjoni tal-ħżin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ kjarifika teknika.
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Emenda 431
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 3 – punt 3.1 (o)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) Ir-rata tal-migrazzjoni (f’ġibjuni 
miftuħa);

(o) Ir-rata tal-migrazzjoni (f’ġibjuni);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġibjuni miftuħa m’għandhomx ikunu permessi għaliex jistgħu jkunu ta’ periklu għall-
bniedem u għall-ambjent.

Emenda 432
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 3 – punt 3.3 (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-parametri kritiċi li jaffetwaw it-
tnixxija potenzjali (eż. l-pressjoni massima 
tal-ġibjun, ir-rata massima ta’ injezzjoni, 
is-sensittività għal assunzjonijiet varji fil-
mudell(i) ta’ l-Art ġeoloġiku(ġeoloġiċi) 
statiku(statiċi) eċċ.);

(c) Il-parametri kritiċi li jaffettwaw it-
tnixxija potenzjali (eż. il-pressjoni
massima tal-ġibjun, ir-rata massima ta’ 
injezzjoni, it-temperatura, is-sensittività 
għal assunzjonijiet varji fil-mudell(i)
statiku/statiċi ġeoloġiku/ġeoloġiċi tad-
Dinja eċċ.);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ kjarifika teknika.
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Emenda 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-valutazzjoni ta’ l-esponiment –
ibbażata fuq il-karatteristiċi ta’ l-ambjent u 
d-distribuzzjoni tal-popolazzjoni tal-
bniedem fuq il-kumpless tal-ħżin, u l-
imġiba u l-eżitu potenzjali tas-CO2 li jnixxi 
minn passaġġi potenzjali identifikati taħt 
Parti 3;

(a) L-evalwazzjoni ta’ l-esponiment –
ibbażata fuq il-karatteristiċi ta’ l-ambjent u 
d-distribuzzjoni u l-attivitajiet tal-
popolazzjoni tal-bniedem fuq il-kumpless 
tal-ħżin, u l-imġiba u l-eżitu potenzjali tas-
CO2 li jnixxi minn passaggi potenzjali 
identifikati taħt Parti 3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni m’għandhiex tkun ibbażata biss fuq l-ambjent u l-popolazzjoni iżda fuq l-
attivitajiet tal-madwar ukoll.

Emenda 434
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – Parti 4 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-valutazzjoni ta’ l-effetti –
ibbażata fuq is-sensittività ta’ speċji, 
komunitajiet jew ambjenti naturali 
partikolari konnessa ma’ avvenimenti ta’ 
tnixxija potenzjali identifikati taħt Parti 3. 
Fejn ikun rilevanti għandha tinkludi l-
effetti ta’ l-esponiment għal 
konċentrazzjonijiet għolja ta’ CO2 fil-
biosfera (fgar; hypercapnia) u pH imnaqqas 
f’dawk l-ambjenti minħabba tnixxija ta’ 
CO2). Għandha tinkludi wkoll valutazzjoni 
ta’ l-effetti ta’ sustanzi oħra li jistgħu jkunu 
preżenti fi tnixxijiet minn nixxiegħat ta’ 
CO2 (jew impurezzi preżenti fin-nixxiegħa 
ta’ l-injezzjoni jew sustanzi ġodda ffurmati 

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.
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permezz tal-ħżin tas-CO2). Dawn l-effetti 
għandhom jitqiesu fuq firxa ta’ skali skond 
iż-żmien u l-post, u konnessi ma’ firxa ta’ 
kobor differenti ta’ avvenimenti ta’ 
tnixxija.

Or. en

Justification

For technical clarification purposes. “Reduced” has another meaning in professional 
literature (a chemical reaction where a chemical species accept electrons).

Emenda 435
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II – paragrafu 1 – punt 1.1 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għażla tat-teknoloġija tal-monitoraġġ 
għandha tkun ibbażata fuq l-aħjar prattika 
disponibbli fiż-żmien tad-disinn. L-
alternattivi li ġejjin għandhom jitqiesu u 
jiġu użati kif xieraq:

L-għażla tat-teknoloġija tal-monitoraġġ 
għandha tkun ibbażata fuq l-aħjar prattika 
disponibbli fiż-żmien tad-disinn, u tkun 
aġġornata skond l-iżvilupp ta’ l-aqwa 
prattiċi disponibbli. L-alternattivi li ġejjin 
għandhom jitqiesu u jiġu użati kif xieraq:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi teknoloġiċi jseħħu malajr, għalhekk importanti li jintużaw l-aqwa prattiċi 
disponibbli.
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Emenda 436
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness II – paragrafu 1 – punt 1.1 (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) it-teknoloġiji li jipprovdu 
informazzjoni dwar l-imġiba tal-volum tal-
pressjoni u d-distribuzzjoni tas-
saturazzjoni fil-wisa’ u fl-għoli tal-
formazzjoni tas-CO2 billi tiġi applikata s-
simulazzjoni numerika 3-D għall-mudelli 
ġeoloġiċi 3-D tal-formazzjoni tal-ħżin 
stabbiliti skond l-Artikolu 4 u l-Anness I;

(k) it-teknoloġiji li jipprovdu 
informazzjoni dwar l-imġiba rigward il-
pressjoni u l-volum u d-distribuzzjoni tas-
saturazzjoni fil-wisa’ u fl-għoli tal-
formazzjoni tas-CO2 billi tiġi applikata s-
simulazzjoni numerika 3-D għall-mudelli 
ġeoloġiċi 3-D tal-formazzjoni tal-ħżin 
stabbiliti skond l-Artikolu 4 u l-Anness I;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ kjarifika teknika.
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