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Emenda 363
Jens Holm

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a imħassar

Regoli tranżitorji madwar il-Komunità 
kollha għal allokazzjoni armonizzata 

mingħajr ħlas

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

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. 
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe 
produzzjoni ta' l-elettriku.
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Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra 
paragunabbli ma' dawk tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi dawk il-
miżuri li jipprovdu li l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas isseħħ biss meta din tkun 
ġustifkata kompletamenti fid-dawl ta' dak 
il-ftehim.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' 
gass serra.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 
ekonomikament ġustifikabbli biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena 
wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
stallazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li jwettqu attivitajieet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità 
totali madwar il-Komunità kollha, il-
perċentwali ta' l-emissjonijiet 
korrispondenti fil-perjodu 2005 sa 2007 
għal dawk l-istallazzjonijiet li kienu 
sorsijiet ta' emissjoni. Għandu japplika 
fattur ta' korrezzjoni kull fejn meħtieġ.

5. L-ammont massimu tal-kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
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stallazzjonijiet li huma inklużi biss fl-
iskema Komunitarja mill-2013 'il 
quddiem ma għandhomx jaqbżu, matul l-
2013, l-emissjonijiet totali verifikati għal 
dawk l-istallazzjonijiet bejn l-2005 u l-
2007. F'kull sena sussegwenti, l-
allokazzjoni totali għal tali stallazzjonijiet 
għandhom jiġu aġġustati bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

6. Ħamsa fil-mija tal-kwantità totali tal-
kwoti determinati skond l-Artikoli 9 u 9a 
matul il-perjodu 2013 sa 2020 għandu 
jitwarrab għal dawk li jidħlu ġodda, 
għaliex il-massimu li jista' jiġi allokat 
għal dawk li jidħlu ġodda skond ir-regoli 
adottati skond il-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

L-allokazzjonijiet għandhom jiġu 
aġġustati bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

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

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

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

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

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità li 
huma anqas effiċjenti fir-rigward tal-
karbonju, filwaqt li tqis dan li ġej:

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

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

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

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-irkant sħiħ għandu immedjatament isir ir-regola ġenerali peress li l-kwoti mingħajr ħlas 
ma jipprovdux l-inċentivi meħtieġa biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jillimitaw il-konsegwenzi 
ambjentali negattivi tal-attivitajiet tagħhom.  Ikun tajjeb li jkun hemm miżuri mfassla biex 
jevitaw li jkun hemm rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, iżda mhux meħtieġ li jkun 
hemm kwoti mingħajr ħlas għal industriji li huma fost l-akbar sorsijiet ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda 364
Caroline Lucas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli tranżitorji madwar il-Komunità 
kollha għal allokazzjoni armonizzata 
mingħajr ħlas

Rekwiżit ta’ Kwoti fir-rigward l-
Importazzjonijiet

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

1. Sat-30 ta' Ġunju 2011, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni madwar il-Komunità 
kollha u kompletamet armonizzati sabiex l-
importaturi jkunu meħtieġa jċedu kwoti 
fir-rigward ta' prodotti importati li 
jikkunsmaw ħafna enerġija f'manjiera 
armonizzata fejn dawn is-setturi ma 
jirċievu l-ebda allokazzjoni bla ħlas fi 
ħdan is-sistema Komunitarja.

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

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u 
għal tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-installazzjonijiet 
tal-Komunità li ma jirċievu l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas u li jkunu f'riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-karbonju 
jkunu fuq livell paragunabbli ma' dak ta' 
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tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. 
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe 
produzzjoni ta' l-elettriku.

pajjiżi terzi.

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

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra paragunabbli 
ma' dawk tal-Komunità, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi dawk il-miżuri li 
jipprovdu li jiġi impost rekwiżit ta' kwoti 
fir-rigward tal-importazzjonijiet (AIR)
biss meta dan ikun kompletament 
iġġustifkat fid-dawl ta' dak il-ftehim.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' 
gass serra.

2. Mill-2013, l-AIR għandu japplika fir-
rigward ta' prodotti li fir-rigward 
tagħhom ikun ġie stabbilit li, skont il-
paragrafu 5, huma suġġetti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' karbonju 
jew għal kompetizzjoni internazzjonali 
sakemm entitajiet amministrattivi u pajjiżi 
oħrajn isiru suġġetti għal azzjoni 
vinkolanti u verifikabbli sabiex inaqqsu l-
emmissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra. 
L-importaturi għandhom jinħtieġu jċedu 
l-kwoti meta:
(a) il-Kummissjoni, filwaqt li taġixxi skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23(2), 
tistabbilixxi li l-pajjiż jew l-entità 
amministrattiva fejn ikunu ġew 
immanifatturati l-prodotti ma jkunx qed 
jieħu azzjoni vinkolanti u verifikabbli 
għat-tnaqqis tal-emmissjonijiet ta' gass 
b'effet serra; u 
(b) tkun ġiet stabbilita metodoloġija li 
taqa' taħt il-paragrafu 3 għal dawn il-
prodotti.
L-AIR m'għandux japplika għal 
importazzjonijiet ta' prodotti 
mmanifatturati f'pajjiżi jew entitajiet 
amministrattivi li huma marbuta mal-
iskema tal-Komunità skont l-Artikolu 25.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 3. Il-Kummissjoni għandha tikkalkula l-
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tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 
ekonomikament ġustifikabbli biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena 
wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
stallazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

livell medju tal-emmissjonijiet ta' gass 
b'effett serra li jirriżultaw mill-
manifattura ta' prodotti individwali jew ta' 
kategoriji ta' prodotti madwar il-
Komunità kollha filwaqt li titqies
informazzjoni minn rapporti vverifikati 
b'mod indipendenti skont l-Artikolu 14 u 
l-emmissjonijiet relevanti kollha koperti 
mill-iskema Komunitarja. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 23(2), metodoloġiji 
għall-kalkulazzjoni ta' AIR applikabbli 
għal prodotti jew kategoriji ta' prodotti 
suġġetti għal riskju sinifikanti ta' 
rilokazzjoni ta' karbonju jew għal 
kompetizzjoni internazzjonali, ekwivalenti 
għal-livell medju ta' emmissjonijiet ta' 
gass b'effett serra li jirriżultaw mill-
produzzjoni ta' prodotti individwali 
madwar il-Komunità kollha mmultiplikat 
bit-tunnellaġġ tal-prodotti importati.

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li jwettqu attivitajieet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità 
totali madwar il-Komunità kollha, il-
perċentwali ta' l-emissjonijiet 
korrispondenti fil-perjodu 2005 sa 2007 
għal dawk l-istallazzjonijiet li kienu 
sorsijiet ta' emissjoni. Għandu japplika 
fattur ta' korrezzjoni kull fejn meħtieġ.

4. Sabiex jiġi ffaċilitat it-twaqqif ta' 
metodoloġiji skont il-paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista' tispeċifika rekwiżiti 
sabiex l-operaturi jirrappurtaw dwar il-
manifattura ta' prodotti, u sabiex ir-
rappurtar ta' din l-informazzjoni jkun 
ivverifikat b'mod indipendenti, fir-
Regolamenti tagħha adottati taħt l-
Artikoli 14 u 15.

5. L-ammont massimu tal-kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li huma inklużi biss fl-
iskema Komunitarja mill-2013 'il 
quddiem ma għandhomx jaqbżu, matul l-
2013, l-emissjonijiet totali verifikati għal 
dawk l-istallazzjonijiet bejn l-2005 u l-
2007. F'kull sena sussegwenti, l-
allokazzjoni totali għal tali stallazzjonijiet 
għandhom jiġu aġġustati bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

5. L-importaturi ta' prodotti li għalihom 
japplika l-paragrafu 1 għandhom 
jinħtieġu jagħmlu dikjarazzjoni bil-
miktub fir-rigward ta' dawn l-
importazzjonijiet. Id-dikjarazzjoni bil-
miktub għandha tikkonferma li jkun ġie 
ċedut numru suffiċjenti ta' kwoti, kif 
stabbilit skont il-paragrafu 3, fir-reġistru 
tal-Komunità fir-rigward tal-prodotti 
suġġetti għad-dħul, b'konformità ma' 
proċeduri amministrattivi speċifiċi 
stabbiliti bir-Regolamenti tal-
Kummissjoni.

6. Ħamsa fil-mija tal-kwantità totali tal- 6. L-AIR jista' jiġi ssodisfat permezz ta' 
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kwoti determinati skond l-Artikoli 9 u 9a 
matul il-perjodu 2013 sa 2020 għandu 
jitwarrab għal dawk li jidħlu ġodda, 
għaliex il-massimu li jista' jiġi allokat 
għal dawk li jidħlu ġodda skond ir-regoli 
adottati skond il-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

kwoti tal-UE jew permezz ta' kwoti minn 
skema ta' skambju ta' emmissjonijiet ta' 
pajjiżi terzi li tkun rikonoxxuta li 
għandha livell ta' strettezza ekwivalenti 
għal dak tal-iskema Komunitarja.

L-allokazzjonijiet għandhom jiġu 
aġġustati bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.
Allokazzjoni bi ħlas biss għandha ssir fir-
rigward ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-
elettriku minn min jidħol ġdid.
7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont 
ta' kwoti allokati mingħajr ħlas skond il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
paragrafu 2 ta' l-Artikolu 3c] fl-2013 
għandu jkun 80% tal-kwantità 
determinata skond il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1 u mbagħad l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas għandha tonqos kull sena 
b'ammonti ugwali sakemm jirriżulta 
f'allokazzjoni bi ħlas biss fl-2020.

7. Il-miżuri implimentattivi u d-
dispożizzjonijiet relevanti kollha tal-AIR 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 23(3) u għandhom 
jiġu implimentati sa mhux iktar tard mill-
1 ta' Jannar 2012.

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr 
ħlas sa 100 filmija tal-kwantità 
determinata skond il-paragrafi 2 sa 7.
9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010 u mbagħad kull 3 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8. 

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010 u mbagħad kull sena ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina, 
filwaqt li tqis l-evidenza ppreżentata mill-
partijiet involuti, is-setturi u l-prodotti
msemmija fil-paragrafu 2.

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

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
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prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità li huma 
anqas effiċjenti fir-rigward tal-karbonju, 
filwaqt li tqis dan li ġej:

prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità li huma 
anqas effiċjenti fir-rigward tal-karbonju, 
filwaqt li tqis dan li ġej:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezz tal-karbonju għandu jkun inkluż kollu kemm hu fil-prodotti sabiex is-suq jiġi ggwidat 
lejn konsum iktar favur il-klima. L-allokazzjoni bla ħlas tgħawweġ it-tħaddim tal-mekkaniżmu 
tas-suq filwaqt li l-irkant sħiħ jiffranka burokrazija kbira u jippremja bl-aktar mod effettiv lil 
dawk bl-aqwa rendiment.  Ir-rilokazzjoni ta' karbonju u l-kompetizzjoni inġusta għall-
produzzjoni Ewropea minn pajjiżi li ma impenjawx ruħhom għal ftehima internazzjonali 
kumprensiva dwar il-bidla fil-klima għandhom jiġu nnewtralizzati permezz ta' rekwiżit ta' 
importazzjoni ta' allokazzjoni.
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Emenda 365
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli tranżitorji madwar il-Komunità 
kollha għal allokazzjoni armonizzata 
mingħajr ħlas

Allokazzjoni bla ħlas armonizzata biex 
jitnaqqas ir-riskju ta' rilokazzjoni ta' 
karbonju f'każ li ma tintlaħaq l-ebda 
ftehima internazzjonali

Or. en

Emenda 366
Johannes Blokland

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta'
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2011, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata sakemm ma jkunx intlaħaq 
ftehim internazzjonali sa dak iż-żmien. L-
allokazzjoni bla ħlas għandha tiġi 
pprovduta biss fir-rigward ta' dawk is-
setturi li jkunu ġew identifikati bħala 
esposti għar-riskju tar-rilokazzjoni tal-
karbonju fuq il-bażi tal-kriterji stipulati 
fil-paragrafu 9.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
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Artikolu [23(3)]. Artikolu [23(3)].
Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

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

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra paragunabbli 
ma' dawk tal-Komunità, il-Kummissjoni 
għandha tevita l-allokazzjoni bla ħlas u 
għandha tirsisti għall-irkant sħiħ sa l-
2013.

Or. en

Emenda 367
Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Mis-sena 2013, l-Istati Membri 
għandhom jallokaw il-kwoti kollha bla 
ħlas għall-perjodu sħiħ. Sat-30 ta' Ġunju 
2011, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni li jkunu 
kompletament armonizzati għall-
allokazzjoni tal-kwoti msemmija fil-
paragrafi 2 u 3 madwar il-Komunità kollha 
u f'manjiera armonizzata.
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Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. Id-definizzjoni tas-setturi 
li għalihom tapplika d-Direttiva 
madankollu tikkostitwixxi element 
essenzjali u għalhekk għandha tkun is-
suġġett ta' proposta skont l-Artikolu 251 
tat-Trattat.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha 
ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-
rigward ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-
elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant ta' allokazzjonijiet huwa bla bżonn għall-kisba tal-mira ta' tnaqqis ta' CO2 tal-UE; 
dan l-irkant ikun jinvolvi żidiet kbar fil-prezz tal-enerġija, ikun ta' ħsara għall-kompetittività 
ra' l-industrija u jnaqqas il-kapaċità ta' akkwist tal-konsumaturi. L-allokazzjoni bla ħlas 
marbuta ma' benchmarks madwar l-UE kollha b'aġġustament ex post (filwaqt li titqies il-
produzzjoni proprja) hija l-aħjar għażla. L-irkant ta' alokazzjonijiet t a' CO2 għall-
ġenerazzjoni tal-elettriku joħloq piż ta' spejjeż sinifikanti u bla bżonn għall-konsumaturi. 
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Mekkaniżmu ta' allokazzjoni bla ħlas li jkun ibbażat fuq benchmarks u fuq il-produzzjoni reali 
jkun ETS iktar effiċjenti.

Emenda 368
Anders Wijkman

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta'
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

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

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jistabbilixxu parametri ta’ 
referenza armonizzati għall-emissjonijiet 
tal-gass serra u għall-effiċjenza tal-
enerġija għall-installazzjonijiet f’kull 
settur li jkunu qed jirċievu allokazzjonijiet 
b’xejn. Dawn il-parametri ta’ referenza 
settorjali għandhom ikunu bbażati fuq l-
aħjar tekniki u teknoloġiji ta' gass serra u 
ta' effiċjenza fl-enerġija li jkunu 
disponibbli fis-suq u, inklużi s-sostituti, il-
proċessi ta' produzzjoni alternattivi, l-użu 
tal-bijomassa, il-koġenerazzjoni u l-qbid, l-
użu u l-ħażna tal-ġassijiet serra.

Għal kull settur, il-parametru ta' 
referenza għandu jiġi kkalkulat 
preferibilment fuq il-prodott finali, u 
mhux sempliċement fuq l-inputs, sabiex 
jiġu mmassimizzati l-iffrankar ta' 
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emmissjonijiet ta' gass b'effett serra u l-
effiċjenza tal-enerġija matul il-proċess ta' 
produzzjoni kollu tas-settur ikkonċernat.
L-allokazzjonijiet bla ħlas għall-
installazzjonijiet għandhom jinħarġu 
f’livell li ma jkunx ogħla minn dak 
indikat mill-parametru ta’ referenza
settorjali xieraq, sabiex jiġu ppremjati l-
operaturi l-iktar effiċjenti f'sens ta' 
enerġija u emmissjonijiet..  L-ebda waħda 
mill-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu m'għandha tagħti inċentivi 
biex jiżdied il-livell globali tal-
emissjonijiet għas-settur ikkonċernat. 
Dawn il-miżuri jistgħu jqisu wkoll l-
emissjonijiet relatati ma' l-użu tal-
gassijiet tal-iskart kombustibbli minn fran 
għall-ibblasjar tal-ossiġenu meta l-
produzzjoni ta' dawn il-gassijiet tal-iskart 
ma tkunx tista' tiġi evitata fil-proċess tal-
produzzjoni tal-fran għall-ibblastjar tal-
azzar; f'dan ir-rigward il-miżuri jistgħu 
jħallu lok għal kwoti li jiġu allokati bla 
ħlas lill-kalkari tal-funderiji minn fejn 
joriġinaw dawn il-gassijiet. Ma għandha 
ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr ħlas fir-
rigward ta' kwalunkwe bejgħ nett tal-
produzzjoni tal-elettriku lil partijiet terzi.

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

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

Or. en
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Emenda 369
Robert Goebbels

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu mifruxa mal-
Komunità kollha u kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 
b'manjiera armonizzata.

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

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jikkostitwixxu miżuri 
armonizzati mfassla biex jiżguraw li l-
allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti inċentivi 
għal tekniki u teknoloġiji ta' gass serra u ta' 
effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis tal-
emissjonijiet, billi tqis it-tekniki l-aktar 
effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, ħlief 
għall-elettriku ġġenerat bħala prodott 
sekondarju ta' proċess industrijali, 
permezz tal-użu ta' sħana, fwar tal-ilma 
jew gassijiet li jirriżultaw mill-proċess 
industrijali.

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra paragunabbli 

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

ma' dawk tal-Komunità, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi dawk il-miżuri li 
jipprovdu li l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
isseħħ biss meta din tkun ġustifkata 
kompletamenti fid-dawl ta' dak il-ftehim.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-industriji Ewropej li, permezz tal-proċessi industrijali tagħhom, jirkupraw l-enerġija billi 
jittraformawha fl-elettriku m'għandhimx jiġu ppenalizzati.

Emenda 370
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumpaniji ta' manifattura Ewropej 
huma esposti għal kompetizzjoni 
internazzjonali. Fin-nuqqas ta' ftehima 
internazzjonali li tistabbilixxi 
kundizzjonijiet ugwali għas-setturi li qed 
jikkompetu, l-allokazzjoni bla ħlas 
ibbażata fuq ir-rendiment għandha tkun 
ir-regola għall-installazzjonijiet tas-setturi 
tal-manifattura li jaqgħu taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta'
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta'
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 
f'manjiera armonizzata.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 

Dawk il-miżuri li jiddefinixxu l-
allokazzjoni bla ħlas ibbażata fuq ir-
rendiment u mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
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regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu, 
safejn ikun fattibbli, għandhom jiżguraw li
l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra u ta' 
effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis ta' l-
emissjonijiet, billi tqis it-tekniki l-aktar 
effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fit-tieni subparagrafu 
għandhom, safejn ikun fattibbli, jiżguraw li 
jiġu evitati r-rilokazzjoni tal-karbonju u r-
rilokazzjoni industrijali sabiex l-
allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti inċentivi 
għal tekniki ta' gass serra u ta' effiċjenza fl-
enerġija u għal tnaqqis tal-emissjonijiet u 
ma għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu 
l-emissjonijiet għal kull unità ta' 
produzzjoni. Dawn il-miżuri għandhom 
iqisu wkoll l-emmissjonijiet relatati ma' l-
użu ta' enerġija ta' gassijiet tal-iskart 
kombustibbli mill-proċessi industrijali. 
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku ħlief għall-elettriku prodott għal 
użu industrijali b'konnessjoni mal-
konsum industrijali tas-sħana (CHP) jew 
minn residwi li jirriżultaw minn proċess 
industrijali; dawn l-allokazzjonijiet 
għandhom isiru fuq l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni bħal dawk applikati għal 
dawn l-attivitajiet industrijali, jiġifieri 
b'allokazzjoni bla ħlas fuq il-bażi tar-
rendiment (parametri ta' referenza).

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

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra paragunabbli 
ma' dawk tal-Komunità, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi dawk il-miżuri li 
jipprovdu li l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
isseħħ biss meta din tkun ġustifkata 
kompletamenti fid-dawl ta' dak il-ftehim u 
għandha tagħmel proposta leġiżlattiva 
b'konformità ma' l-Artikolu 251 tat-
Trattat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-użu effiċjenti ta' gassijiet tal-iskart u enerġiji resiwi oħra fil-proċessi industrijali qed 
jippromwovi l-effiċjenza tal-enerġija u qed ikollu effetti pożittivi fuq il-klima. Minn dawn il-
proċessi f'installazzjonijiet industrijali qed jiġu prodotti elettriku u sħana. Din il-produzzjoni 
ta' elettriku u sħana għandha tiċievi allokazzjoni bla ħlas. F'dan ir-rigward m'hemm l-ebda 
relevanza fir-rigward jekk l-elettriku jew is-sħana huwiex jintuża internament jew 
esternament.

Emenda 371
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni li jkunu 
kompletament armonizzati. Il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta s-
setturi involuti meta jkunu qed jiġu 
stabbiliti l-prinċipji għat-tfassil tal-
parametri ta' referenza.

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

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet.
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe 

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
fuq il-bażi ta' parametri ta' riferiment
sabiex tagħti inċentivi għal tekniki ta' gass 
serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet. Bla ħsara għall-
kriterji speċifiċi skont is-settur, dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom iqisu t-tekniki 
l-aktar effiċjenti fir-rigward tal-gassijiet 
b'effett serra u l-enerġija, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni li jkunu s-
sostituti l-aktar effiċjenti u li ġeneralment 
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produzzjoni ta' l-elettriku. jistgħu jintużaw, l-użu tal-bijomassa, l-
enerġiji rinnovabbli u l-potenzjal 
disponibbli, inkluż il-potenzjal għat-
tnaqqis tal-emmissjonijiet permezz ta' 
mezzi tekniċi. Huma għandhom jipprovdu 
inċentiv għat-tnaqqis tal-emmissjonijiet.

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Me tinkiseb l-ebda ċarezza ulterjuri permezz tar-riferiment għall-paragrafi 2 sa 6 u 8, 
minħabba li t-tielet subparagrafu diġà fih sistema armonizzata ta' parametri ta' referenza. 
Għandha tittieħed deċiżjoni dwar is-sistemi ta' parametri ta' referenza sa nofs l-2010, 
minħabba s-sigurtà fl-ippjanar. L-emedna tenfasizza l-użu u l-karatteristiċi importanti tal-
parametri ta' referenza.

Emenda 372
Avril Doyle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2011, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta'
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta'
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-

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

Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jistabbilixxu limiti armonizzati 
biex jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ b'mod 
li tagħti inċentivi għal tekniki ta' gass serra 
u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki l-aktar 
effiċjenti u t-teknoloġiji, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. Dawn il-regoli 
armonizzati jistgħu jqisu wkoll l-
emissjonijiet relatati ma' l-użu tal-
gassijiet tal-iskart kombustibbli meta l-
produzzjoni ta' dawn il-gassijiet tal-iskart 
ma tkunx tista' tiġi evitata fil-proċess tal-
produzzjoni industrijali; f'dan ir-rigward, 
ir-regoli jistgħu jipprevedu kwoti li jiġu 
allokati bla ħlas lill-operaturi tal-
installazzjonijiet tal-kombustjoni tal-
gassijiet tal-iskart konċernati jew lill-
operaturi tal-installazzjonijiet fejn 
joriġinaw dawn il-gassijiet.. Ma għandha 
ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr ħlas fir-
rigward ta' kwalunkwe bejgħ nett tal-
produzzjoni tal-elettriku lis-sistema ta’ 
distribuzzjoni tal-elettriku.

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din tressaq 'il quddiem id-data li sa dakinhar il-Kummissjoni trid tadotta r-regoli għall-
allokazzjoni b'xejn. Dan huwa fil-kuntest li l-Artikolu 11(1) jipprevedi li l-Istati Membri jridu 
jippreżentaw lista finali tal-installazzjonijiet u l-allokazzjonijiet b'xejn tagħhom lill-
Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju 2011. Minħabba l-fatt li l-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw ma' l-installazzjonijiet fuq din il-lista u mal-pubbliku in ġenerali, jekk biex jiġu 
identifikati żbalji possibli ta' komputazzjoni biss, il-perjodu propost huwa qasir wisq. Barra 
minn hekk, l-allokazzjoni b'xejn lill-bejjiegħa netti tal-elettriku għandha tiġi evitata sabiex 
jiġu evitati d-distorsjonijiet fis-suq tal-elettriku.

Emenda 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sat-30 ta' Ġunju 2010, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

Għas-setturi jew l-industriji esposti għar-
riskju ta' 'rilokazzjoni tal-karbonju', il-
proporzjon ta' kwoti allokati bla ħlas 
għandha tkun ta' 100% sakemm jiġi 
konkluż ftehim internazzjonali li jkun 
jitqies bħala sodisfaċenti fuq il-bażi tal-
kriterji stipulati fl-Artikolu 28(1).

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

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

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
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gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, bl-
eċċezzjoni tal-installazzjonijiet ta' 
koġenerazzjoni u l-produzzjoni privata 
tal-elettriku.

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tar-regoli tranżizzjonali li jirregolaw l-allokazzjoni ta' kwoti bla ħlas tista' 
titmexxa 'l quddiem b'sena bla problemi. Fit-test tad-Direttivaa għandu jkun jidher ċar li s-
setturi u l-industriji esposti għar-riskju ta' rilokazzjoni ta' karbonju għandhom jingħataw 
kwoti bla ħlas sakemm jintlaħaq ftehim internazzjonali sodisfaċenti. Din id-dispożizzjoni hija 
ta' importanza kbira għaċ-ċertezaa fl-ippjanar tal-investiment fl-UE. Huwa importanti ħafna 
wkoll li li ma jiġux ippenalizzati ll-koġenerazzjoni u l-produzzjoni privata tal-elettriku.

Emenda 374
Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta' Ġunju 2011, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 

1. Sat-30 ta' Ġunju 2010, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
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implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 madwar 
il-Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

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

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom, safejn ikun fattibbli, u sakemm 
l-emmissjonijiet ikunu r-riżultat tal-
proċess industrijali kkonċernat, jiżguraw 
li l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra u ta' 
effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis tal-
emissjonijiet, billi tqis it-tekniki l-aktar 
effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra f'kull settur, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. 
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku, bl-eċċezzjoni tal-installazzjonijiet 
ta' koġenerazzjoni u l-produzzjoni privata 
tal-elettriku.

Sa ma jintlaħaq ftehim internazzjonali, l-
industriji fl-UE li jikkunsmaw ħafna 
enerġija għandhom jirċievu, f'konformità 
ma' parametru ta' referenza bbażat fuq il-
kriterji għall-aqwa tekniki disponibbli 
(BATs UE) li jkunu teknikament fattibbli, 
allokazzjonijiet bla ħlas b'konformità 
mal-limitu massimu tal-UE.

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

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

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tar-regoli tranżizzjonali li jirregolaw l-allokazzjoni ta' kwoti bla ħlas tista' 
titmexxa 'l quddiem b'sena bla problemi. L-aħjar mod biex jiġu promossi teknoloġiji mfassla 
għat-tnaqqis tal-emmissjonijiet ta' gassijiet serra u li jkunu effiċjenti f'sens ta' enerġija huwa 
li jiġu kkwantifikati emmissjonijiet speċifiċi u jiġu stabbiliti miri li jistgħu jinkisbu 
teknikament (parametri ta' referenza) fuq il-bażi ta' approċċ settorjali. Il-metodu ta' 
parametri ta' referenza jagħmilha possibbli li ssir evalwazzjoni, diretta u fuq livell 
internazzjonali, 'tat-tnaqqis kumparabbli u vinkolanti ta' emmissjonijiet ta' gass b'effett serra'
taħt sistemi differenti ta' skambju ta' allokazzjonijiet.

Emenda 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2011, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni li jkunu 
kompletament armonizzati.

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

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. Sabiex jiġu ddeterminati 
r-regoli biex jiġu stabbiliti parametri ta' 
referenza f'setturi individwali, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta s-
setturi kkonċernati.

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
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tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha 
ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward 
ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

tnaqqis tal-emissjonijiet, fuq il-bażi tal-
parametri ta' referenza u ma għandhiex 
tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet. Indipendentement mill-
kriterji speċifiċi għas-setturi industrijali 
individwali, għandhom jitqiesu t-tekniki l-
aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni li jiġu applikati b'mod 
ġenerali, l-użu tal-bijomassa u l-potenzjal 
ta' tnaqqis ta' emmissjonijiet, inkluż il-
potenzjal teknoloġiku. Dawn il-miżuri 
għandhom iħeġġu t-tnaqqis ta' 
emmissjonijiet speċifiċi. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-paragrafi 2 sa 6 u 8 ma tagħmel xejn biex tikkjarifika s-sitwazzjoni, 
minħabba li t-tielet subparagrafu diġà jirreferi għal sistema armonizzata għat-twaqqif ta' 
parametri ta' referenza. F'ġieħ l-ippjanar, is-sistemi għat-twaqqif ta' parametri ta' referenza 
għandho jiġu definiti sa nofs l-2010. Din l-emenda titfa' enfasi fuq l-użu ta' parametri ta' 
referenza u l-importanza ta' kwistjonijiet bħall-armonizzazzjoni tal-mod ta' kif jiġu stabbiliti l-
parametri ta' referenza sabiex ikun possibbli li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi ta' settur 
partikuari, flimkien ma' inċentiv ċar sabiex jitjiebu r-riżultati u jkunu kkonsultati s-setturi 
kkonċernati.

Emenda 376
Bogusław Sonik

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

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

1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2011, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni li jkunu 
kompletament armonizzati.

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

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. Sabiex jiġu ddeterminati 
r-regoli biex jiġu stabbiliti parametri ta' 
referenza f'setturi individwali, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta s-
setturi kkonċernati.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha 
ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward 
ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu, 
safejn ikun fattibbli, għandhom jiżguraw li 
l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra u ta' 
effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis tal-
emissjonijiet, fuq il-bażi tal-parametri ta' 
referenza u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. 
Indipendentement mill-kriterji speċifiċi 
għas-setturi industrijali individwali, 
għandhom jitqiesu t-tekniki l-aktar 
effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi ta' 
produzzjoni li jiġu applikati b'mod 
ġenerali, l-użu tal-bijomassa u l-potenzjal 
ta' tnaqqis ta' emmissjonijiet, inkluż il-
potenzjal teknoloġiku. Dawn il-miżuri 
għandhom iħeġġu t-tnaqqis ta' 
emmissjonijiet speċifiċi. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra paragunabbli 
ma' dawk tal-Komunità, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi dawk il-miżuri li 
jipprovdu li l-allokazzjoni mingħajr ħlas 

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

isseħħ biss meta din tkun ġustifkata 
kompletamenti fid-dawl ta' dak il-ftehim.

Or. pl

Emenda 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa Ġunju 2010, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 
madwar il-Komunità kollha u 
f'manjiera armonizzata.

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

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, bl-
eċċezzjoni tal-impjanti tas-CHP, u l-
awtoforniment tal-elettriku għall-
industriji li jikkonsmaw ħafna enerġija. 
Fil-każ tal-allokazzjoni bla ħlas għall-
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awtoforniment tal-elettriku għal 
installazzjoni f'settur jew f'sottosetturi 
f'riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju, l-
installazzjoni li tkun qed tuża l-elettriku 
ma tistax tirċievi fl-istess ħin allokazzjoni 
għall-emmissjonijiet indiretti 
b'konformità mal-paragrafi 8 u 9 u l-
Artkolu 10b.

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

Mal-konklużjoni mill-Komunità ta' ftehim 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li 
jwassal għal tnaqqis mandatorju tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra paragunabbli 
ma' dawk tal-Komunità, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi f'konformità mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmiji fl-Artikolu [23(3)] dawk il-
miżuri li jipprovdu li l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas isseħħ biss meta din tkun 
ġustifkata kompletamenti fid-dawl ta' dak 
il-ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoforniment minn industriji li jikkunsmaw ħafna enerġija għandu jkun ittrattat b'mod 
differenti mill-ġenerazzjoni ta’ utilità minħabba li s-sitwazzjoni tal-kompetittività tal-użu 
finali tagħha hija totalment differenti minn dik tal-utilità (l-ispejjeż ma jistgħux jiġu 
mgħoddija).  L-awtoforniment ta' industriji li jikkunsmaw ħafna enerġija għandu jiġi ttrattat 
bħala parti integrata tal-kummerċ intens fl-enerġija biex ikun hemm parità mal-mudell ta' 
kummerċ internazzjonali għal dawn in-negozji u mas-setturi/man-negozji li nkella 
jibbenefikaw minn allokazzjoni bla ħlas għal emmissjonijiet diretti u indiretti 
b'dispożizzjonijiet ċari biex tiġi evitata l-allokazzjoni doppja għal kwalukwe emmissjoni 
indiretta ta' awtoforniment.

Emenda 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

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

1. Sal-31 ta' Diċembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu mifruxa mal-
Komunità kollha u kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 
b'manjiera armonizzata.

Or. en

Emenda 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni li jkunu 
kompletament armonizzati għall-
allokazzjoni tal-kwoti madwar il-Komunità 
kollha u f'manjiera armonizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-paragrafi 2 sa 6 u 8 tintroduċi l-ebda ċarezza ulterjuri, minħabba li t-tielet 
subparagrafu diġà jipprevedi sistema armonizzata ta' parametri ta' referenza. Minħabba s-
sigurtà fl-ippjanar, għandu jintlaħaq ftehim dwar is-sistemi ta' parametri ta' referenza sa nofs 
l-2010.
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Emenda 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni li jkunu 
kompletament armonizzati għall-
allokazzjoni tal-kwoti madwar il-
Komunità kollha u f'manjiera 
armonizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-paragrafi 2 sa 6 u 8 tintroduċi l-ebda ċarezza ulterjuri, minħabba li t-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 1 diġà jipprevedi sistema armonizzata ta' parametri ta' referenza. 
Minħabba s-sigurtà fl-ippjanar, għandu jintlaħaq ftehim dwar is-sistemi ta' parametri ta' 
referenza sa nofs l-2010, 

Emenda 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2010, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri ta' implimentazzjoni li jkunu 
kompletament armonizzati għall-
allokazzjoni tal-kwoti madwar il-Komunità 
kollha u f'manjiera armonizzata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-paragrafi 2 sa 6 u 8 tintroduċi l-ebda ċarezza ulterjuri, minħabba li t-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 1 diġà jipprevedi sistema armonizzata ta' parametri ta' referenza. 
Minħabba s-sigurtà fl-ippjanar, għandu jintlaħaq ftehim dwar is-sistemi ta' parametri ta' 
referenza sa nofs l-2010, 

Emenda 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sat-30 ta' Ġunju 2010, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu mifruxa mal-
Komunità kollha u kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 
b'manjiera armonizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nemmnu li huwa possibbli li l-adozzjoni tar-regoli tal-allokazzjoni ssir qabel, u b'hekk tiżdied 
il-prevedibbiltà. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni tagħti biss tliet xhur lill-Istati 
Membri biex jippubblikaw allokazzjoni bla ħlas individwali għal kull installazzjoni (mit-30 ta' 
Ġunju 2011, fejn ir-regoli tal-allokazzjoni jiġu adottati, sat-30 ta' Settembru 2011), u dan 
huwa perjodu qasir wisq. Permezz ta' din l-emenda, dan il-perjodu qed jiġi estiż kif xieraq.

Emenda 383
Jerzy Buzek

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

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

1. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu mifruxa mal-
Komunità kollha u kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 
b'manjiera armonizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li dan l-istrument ikun disponibbli kemm jista' jkun malajr iżda huwa 
neċessarju li jitqies skedar affidabbli.

Emenda 384
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni li jkunu mifruxa mal-
Komunità kollha u kompletament 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafi 2 sa 6 u 8 
b'manjiera armonizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-istrument se jkun disponibbli kemm jista' jkun malajr iżda huwa neċessarju li jitqies 
skedar affidabbli.
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Emenda 385
Horst Schnellhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjonijiet li ma jiġux allokati bla ħlas għandhom jiġu limitati għall-produzzjoni tal-
elettriku li ma tużax is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija, sabiex jiġi evitat piż 
ulterjuri fuq din il-forma effiċjenti ta' produzzjoni tal-elettriku u biex ma jkunx hemm effett 
kuntrarju għall-mekkaniżmi ta' appoġġ għas-CHP f'numru ta' pajjiżi.

Emenda 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. Meta tiġi biex 
tiddefinixxi l-prinċipji għall-iffissar ta' 
parametri ta' riferiment f'setturi 
individwali, il-Kummissjoni għandha 
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tikkonsulta mas-setturi kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tenfasizza l-użu ta' parametri ta' referenza u karatteristiċi importanti tagħhom: Il-
kunċett ta' parametri ta' referenza armonizzati bil-possibilità li jiġu indirizzati ċirkustanzi 
speċifiċi skont is-settur, b'inċentiva stretta biex itjieb ir-rendiment, u bil-konsultazzjoni tal-
industriji kkonċernati.

Emenda 387
Irena Belohorská

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jistabbilixxu limiti armonizzati 
biex jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ b'mod 
li tagħti inċentivi għal tekniki ta' gass serra 
u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki u t-
teknoloġiji l-aktar effiċjenti, il-potenzjal, 
inkluż il-potenzjal tekniku, għat-tnaqqis 
tal-emmissjonijiet, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. Dawn il-miżuri 
għandhom iqisu wkoll l-emissjonijiet 
relatati ma' l-użu tal-gassijiet tal-iskart 
kombustibbli meta l-produzzjoni ta' dawn 
il-gassijiet tal-iskart ma tkunx tista' tiġi 
evitata fil-proċess tal-produzzjoni tal-
azzar ibbażat fuq il-minerali, speċjalment 
fil-proċess tal-produzzjoni tal-fran għall-
ibblastjar u għandhom jipprevedu li l-
kwoti jiġu allokati bla ħlas għall-proċess 
ta' produzzjoni fejn joriġinaw dawn il-
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gassijiet.  Ma għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni mingħajr ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe bejgħ nett tal-produzzjoni tal-
elettriku lil partijiet terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tibni fuq l-emenda 19 tar-rapporteur iżda minflok tħalli d-deċiżjoni dwar il-
gassijiet tal-iskart f'idejn il-Kummissjoni, tiżgura li l-allokazzjonijiet bla ħlas jiġu allokati 
għal dawn il-gassijiet biex l-inċentiv adattat għall-użu sostenibbli tagħhom. L-emenda 
tkompli żżid aspett importanti għall-approċċ ta' parametri ta' referenza, billi tiżgura li jitqies 
il-potenzjal tekniku għat-tnaqqis tal-emmissjonijiet.

Emenda 388
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet.
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe 
produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom, safejn ikun fattibbli, 
jistabbilixxu parametri ta' referenza 
armonizzati skont is-settur biex jiżguraw li 
l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra u ta' 
effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis tal-
emissjonijiet. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu bbażati fuq it-tekniki u t-teknoloġiji
l-aktar effiċjenti, u għandhom iqisu l-
potenzjal, inkluż dak teknoloġiku, għat-
tnaqqis tal-emmissjonijiet, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni u l-użu 
tal-bijomassa.

Meta tiġi biex tiddefinixxi l-prinċipji 
għall-iffissar ta' parametri ta' referenza 
f'setturi individwali, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta mas-setturi 
kkonċernati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li tiġi definta metodoloġija biex jiġu stabbiliti l-parametri ta'
referenza. Il-ġir, is-siment u l-azzar għandhom inqas potenzjal biex inaqssu l-emmissjonijiet 
milli, pereżempju, is-settur tar-raffineriji. Jeħtieġ li dan għandu jiġi rrispettat.

Emenda 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha 
ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward 
ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom, safejn ikun fattibbli, 
jistabbilixxu parametri ta' referenza 
armonizzati skont is-settur biex jiżguraw li 
l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra u ta' 
effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis tal-
emissjonijiet. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu bbażati fuq it-tekniki u t-teknoloġiji
l-aktar effiċjenti, u għandhom iqisu l-
potenzjal, inkluż dak teknoloġiku, għat-
tnaqqis tal-emmissjonijiet, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni u l-użu 
tal-bijomassa. Il-miżuri m'għandhomx 
jagħtu inċentivi biex jiżdiedu l-
emmissjonijiet għal kull unità ta' 
produzzjoni. M'għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

Meta tiġi biex tiddefinixxi l-prinċipji 
għall-iffissar ta' parametri ta' referenza 
f'setturi individwali, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta mas-setturi 
kkonċernati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tappoġġja l-introduzzjoni ta' 'parametri ta' referenza armonizzati' tar-
rapporteur. Sabiex jissaħħaħ dan l-approċċ, qed jiżdiedu dawn il-kjarifiki:

- Il-bażi tal-parametri ta' referenza għandhom ikunu l-aktar tekniki effiċjenti ('front 
runner')

- Il-'potenzjal tekniku' huwa kriterju essenzjali kif ipprovdut fl-Anness III para. 3 tad-
direttiva eżistenti (eż. il-konsiderazzjoni tal-emmissjonijiet relatati mal-proċess)

- M'hemmx konnessjoni bejn is-CCS u t-tfassil tal-parametri ta' referenza

- Għandha tiġi evitata ż-żieda ta' emmissjonijiet għal kull unità ta' produzzjoni filwaqt li 
jitħalla li jsir it-tkabbir

- Għandhom jiġu kkosultati s-setturi kkonċernati

Emenda 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom ikunu bbażati fuq parametri ta' 
referenza, f'dawk is-setturi li ikun xieraq, 
b'mod li jiġi żgurat, safejn ikun fattibbli, li 
l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra u ta' 
effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis tal-
emissjonijiet, billi tqis it-tekniki l-aktar 
effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u għandha tipprovdi inċentivi biex 
jitjiebu l-emissjonijiet speċifiċi, 
b'konformità mal-mira ta' tnaqqis globali 
stipulata fl-Artikolu 9. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
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kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, bl-
eċċezzjoni tal-installazzjonijiet ta' 
koġenerazzjoni u l-produzzjoni privata 
tal-elettriku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li ma jiġux ippenalizzati l-koġenerazzjoni u l-produzzjoni privata tal-
elettriku, li jimmassimizzaw l-ambitu tal-ħarsien ambjentali. Huwa essenzjali li ssir referenza 
għall-kunċett ta' parametri ta' referenza bħala l-metodu ta' allokazzjoni li għandu jintuża 
f'dawk is-setturi jew sottosetturi fejn dan huwa possibbli, minħabba n-natura kumparabbbli 
tal-proċessi ta' produzzjoni tagħhom. Iktar minn hekk, huwa essenzjali li s-sistema ta' 
allokazzjoni għandha, l-ewwel u qabel kollox, tipprovdi inċentivi biex jitjiebu emmissjonijiet 
speċifiċi minn installazzjonijiet individwali, sabiex il-volumi ta' produzzjoni tagħhom ma 
jonqsux.

Emenda 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet.
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla 
ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe 
produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, permezz tal-użu 
tal-parametri ta' referenza. Bla ħsara 
għall-kriterji speċifiċi skont is-settur, 
għandhom jitqiesu t-tekniki l-aktar 
effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni ġeneralment 
applikabbli, l-użu tal-bijomassa u
soluzzjonijiet tekniċi oħra bil-potenzjal li 
jnaqqsu l-emmissjonijiet. Il-miżuri 
għandhom jagħtu inċentivi biex jitnaqqsu
emmissjonijiet speċifiċi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tenfasizza l-użu ta' parametri ta' referenza u karatteristiċi importanti tagħhom: 
kunċett ta' parametri ta' referenza armonizzat bil-possibilità li jiġu indirizzati ċirkustanzi 
speċifiċi skont is-settur, b'inċentiva stretta biex itjieb ir-rendiment, u bil-konsultazzjoni tal-
industriji kkonċernati. Il-proċessi ta' produzzjoni alternattivi jistgħu jintuża biss bħala 
parametri ta' referenza, jekk dawn ikunu ġeneralment applikabbli. Ir-referenza għal 
potenzjali fl-Anness II tad-Direttiva eżistenti għandha tinżamm sabiex jiġi ċċarat il-karattru 
teknoloġiku tal-parametri ta' referenza. Il-qbid u l-ħżin tal-karbonju mhuwiex konness mat-
tfassil tal-parametri ta' referenza. 

Emenda 392
Antonio De Blasio

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri għal emmissjonijiet diretti u 
indiretti msemmija fl-ewwel subparagrafu, 
safejn ikun fattibbli, għandhom jiżguraw li 
l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra u ta' 
effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis tal-
emissjonijiet, billi tqis it-tekniki l-aktar 
effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku 
sakemm l-elettriku li jiġi prodott ma 
jintużax f'setturi li jkunu għejun ta' 
emissjonijiet diretti jew indiretti, li jkunu 
kklassifikati bħala esposti u jirċievu kwoti 
għal emmissjonijiet ta' gass b'effett serra 
sa livell partikolari ta' rendiment.

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

Iż-żieda proposta se tippermetti li l-produtturi tal-enerġija jirċievu allokazzjoniiet għal 
emmissjonijiet bla ħlas sal-livell ta' użu ta' enerġija fis-settur jew sottosetturi li jkunu 
kklassifikati bħala esposti u li jkunu għejun ta' emmissjonijiet diretti jew indiretti (livell ta' 
rensiment ibbażat fuq l-Aħjar Teknika Disponibbli(BAT)). Dan jippermetti li tiġi evitata r-
rilokazzjoni tal-karboju u li s-setturi li jikkunsmaw ħafna enerġija jibqgħu kompetittivi u 
jżommu posthom fi ħdan il-Komunità.

Emenda 393
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta'
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, ħlief 
fil-każ ta' minimu ta' 12-il impjant 
dimostrattiv ta' mill-inqas 200 MW 
magħżula mill-Kummissjoni, sabiex jiġu 
inklużi t-teknoloġiji CCS kollha flimkien 
mal-possibilitajiet varji ta' sorsi ta' 
enerġija, ħażna u trasport, korrispondenti 
għal 125% tal-volum antiċipat ta' 
produzzjoni sentejn qabel ma tibda l-
produzzjoni, iżda mhux qabel l-2013.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha tinkuraġġixxi li d-deċiżjoni dwar it-twaqqif tal-impjanti ta' 
dimostrazzjoni tittieħed iktar malajr milli iktar tard.

Emenda 394
Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet.

Or. en

Emenda 395
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
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gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' irkanti ta' 100% għal allokazzjonijiet ta' emmissjonijiet ta' gass b'effett 
serra saħansitra mill-2013 se twassal għal żieda f'daqqa fil-prezzijiet tal-enerġija. Iż-żieda fi-
pajjiżi fejn l-elettriku jiġi prodott prinċipalment mill-faħam, li huwa meqjus li għandu l-iktar 
emmissjonijiet, se tirriżulta fl-ogħla żieda fl-ispejjeż tal-enerġija elettrika. In-nuqqas 
indiskutibbli ta' suq uniformi tal-enerġija elettrika u l-eżistenza ta' swieq reġjonali tal-
enerġija elettrika li għandhom netwerk ta' trażmissjoni tal-enerġija b'kapaċitajiet limitati 
jfissru li l-konsegwenzi possibbli ta' żidiet sostanzjali fil-prezzijiet tal-elettriku ma jistgħux 
jiġu kkumpensati fl-UE.

Emenda 396
Urszula Krupa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. 
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kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għall-ekonomija bbażati fuq l-użu ta' fjuwils fossili, id-dispożizzjonijiet introdotti, b'mod 
partikulari n-nuqqas ta' allokazzjoni bla ħlas ta' allokazzjonijiet ta' kwoti għallprodutturi tal-
elettriku u t-tnaqqis lineari fin-numru ta' allokazzjonijiet, se jwassal għal żieda qawwija fil-
prezzijiet tal-elettriku u għal żieda kbira fl-ispejjeż għall-ekonomija b'mod ġenerali, u dan 
ifisser spejjeż ogħla għaċ-ċittadini.

Emenda 397
Horst Schnellhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-
gass serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha 
ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-
rigward ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-
elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, u ma għandhiex tagħti 
inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjonijiet li ma jiġux allokati bla ħlas għandhom jiġu limitati għall-produzzjoni tal-
elettriku li ma tużax is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija, sabiex jiġi evitat piż 
ulterjuri fuq din il-forma effiċjenti ta' produzzjoni tal-elettriku u biex ma jkunx hemm effett 
kuntrarju għall-mekkaniżmi ta' appoġġ għas-CHP f'numru ta' pajjiżi.
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Emenda 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra 
u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis 
it-tekniki l-aktar effiċjenti, is-
sostituti, il-proċessi alternattivi ta' 
produzzjoni, l-użu tal-bijomassa u 
tal-ġabra u l-ħażna tal-gass serra, 
u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. 
M'għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas fir-rigward 
ta' kwalunkwe produzzjoni ta' l-
elettriku.

.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-
allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti 
inċentivi għal tekniki ta' gass serra 
u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, bħall-
impjanti ta’ koġenerazzjoni ta’ 
effiċjenza għolja, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-
sostituti, il-proċessi alternattivi ta' 
produzzjoni, l-użu tal-bijomassa u 
tal-ġabra u l-ħażna tal-gass serra, 
u ma għandhiex tagħti inċentivi 
biex jiżdiedu l-emissjonijiet. 
M'għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas fir-rigward 
ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-impjanti ta' koġenerazzjoni għandhom potenzjal sinifikanti għat-tnaqqis ta' emmissjonijiet 
ta' gass b'effett serra: b'mod simultanju jipproduċu s-sħana u l-elettriku, u b'hekk jippermettu 
livell ogħla ħafna ta' użu ta' enerġija primarja minn kwalunkwe sistema ta' produzzjoni ta' 
elettriku konvenzjonali. Jekk dan il-potenzjal għandu jseħħ, is-sistema ta' skambju ta' 
emmissjonijiet għandha tqis din il-karatteristika fil-metodu użat għall-allokazzjoni tad-
drittijiet ta' emmissjonijiet. Għalhekk, id-drittijiet għandhom jiġu allokati bla ħlas għal 100% 
tal-enerġija elettrika ġġenerata.
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Emenda 399
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jistabbilixxu limiti armonizzati 
biex jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ b'mod 
li tagħti inċentivi għal tekniki ta' gass serra 
u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki u t-
teknoloġiji l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. Dawn il-miżuri 
jistgħu iqisu wkoll l-emissjonijiet relatati 
ma' l-użu tal-gassijiet tal-iskart 
kombustibbli minn fran għall-ibblasjar 
tal-ossiġenu meta l-produzzjoni ta' dawn 
il-gassijiet tal-iskart ma tkunx tista' tiġi 
evitata fil-proċess tal-produzzjoni tal-fran 
għall-ibblastjar tal-azzar; f'dan ir-rigward 
il-miżuri jistgħu jħallu lok għal kwoti li 
jiġu allokati bla ħlas lill-kalkari tal-
funderiji minn fejn joriġinaw dawn il-
gassijiet. M'għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe bejgħ nett tal-produzzjoni tal-
elettriku lil partijiet terzi, ħlief għal 
ġeneraturi tal-elettriku fir-rigward tal-
produzzjoni tal-elettriku għal intrapriżi 
ferrovjarji. Dawn l-allokazzjonijiet 
għandhom jiġu allokati bla ħlas biss 
sakemm jibdew jipparteċipaw modijiet ta' 
trasport oħra fi skambju ta' 
emmissjonijiet b'mod impenjattiv u 
kumparabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-trasport bit-triq u bil-baħar attwalment m'humiex affettwati bl-ETS u mhux se jiġu inklużi 
wara l-2012. It-trasport bl-ajru se jiġi inkluż fl-ETS iżda s-sehem ta' allokazzjonijiet li se jiġu 
pprovduti bla ħlas se jibqa' għoli. Jekk l-allokazzjoni bla ħlas ta' allokazzjonijiet li jkopru l-
bżonnijiet ta' elettriku tal-intrapriżi ferrovjarji kellha tieqaf, kieku l-ispiża tal-iskambju ta' 
emmissjonijiet għall-ferroviji Ewropej tikber b'mod drastiku. Skont il-preżunzjonijiet tal-
Kummissjoni, l-ispejjeż għall-ferroviji jitigħu b'madwar EUR 400 miljun fis-sena.

Emenda 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku ħlief 
għall-elettriku prodott b'konnessjoni mal-
konsum industrijali tas-sħana jew minn 
residwi li jirriżultaw minn proċess 
industrijali sakemm dan ikun għall-
konsum proprja tal-operaturi tal-
installazzjonijiet; dawn l-allokazzjonijiet 
għandhom isiru skont l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni bħal dawk applikati għal dik 
l-attività industrijali kif imsemmi fl-
Anness I. 
Madankollu, meta gass tal-iskart minn 
proċess ta' produzzjoni jintuża bħala 
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fjuwil, il-kwoti kollha għandhom 
jingħataw bla ħlas lill-operatur tal-
installazzjoni li tkun qed tiġġenera l-gass 
tal-iskart skont l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni bħal dawk applikati għal dik 
l-installazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija u s-sħana prodotti b'konnessjoni ma' proċessi industrijali u elettriku bbażat fuq ir-
residwu huma soluzzjonijiet ta' forniment ta' enerġija favur l-ambjent għal dawn il-proċessi 
industrijali. Id-CO2 mill-użu tal-gassijiet tal-iskart huwa marbut b'mod inseparabbli ma' l-
installazzjonijiet li jipproduċu dawn il-gassijiet u għalhekk għandu jiġi marbut ma' l-
installazzjonijiet li jkunu qed jiġġenerawhom. Dan jikkorrispondi mal-punt 92 tal-COM 
(2003)830. Tiffaċilita wkoll l-iffissar ta' parametri ta' referenza, li l-applikazzjoni tagħhom 
tnaqqas l-użu tal-karbonju u b'hekk il-ġenerazzjoni ta' gass tal-iskart. L-irkant ipoġġi piż 
żejjed fuq dawn l-installazzjonijiet u jiskoraġġixxi l-użu effiċjenti tal-gass tal-iskart.

Emenda 401
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra u l-emmissjonijiet inevitabbli ta' CO2
mill-materja prima li tintuża, u ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet M'għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal teknoloġiku ta' tnaqqis għandu jiġi rikonoxxut fil-proċedura ta' allokazzjoni 
minħabba li l-emmissjonijiet kbar minn ċerti setturi, bħad-CO2 karboniku mill-ġir, ma 
jistgħux jitnaqqsu. L-effett fuq il-bidla fil-klima minn emmissjonijiet inevitabbli ta' CO2 mill-
użu ta' metrja prima huwa l-istess bħal mill-emmissjonijiet tal-enerġija. F'termini ta' 
allokazzjoni bla ħlas (rilokazzjoni ta' karbonju) l-hekk imsejħa emmissjonijiet tal-proċess 
huma element ta' spiża essenzjali. Għalhekk, il-potenzjal teknoloġiku għat-tnaqqis tal-
emmissjonijiet għandu jkun rikonoxxut skont l-Anness III attwali tad-Direttiva 2003/87/KE 
paragrafu 3.

Emenda 402
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra u l-emmissjonijiet inevitabbli ta' CO2
mill-użu ta' materja prima, u ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet M'għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal teknoloġiku ta' tnaqqis għandu jiġi rikonoxxut fil-proċedura ta' allokazzjoni 
minħabba li l-emmissjonijiet kbar minn ċerti setturi, bħad-CO2 karboniku mill-ġir, ma 
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jistgħux jitnaqqsu. L-effett fuq il-bidla fil-klima minn emmissjonijiet inevitabbli ta' CO2 mill-
użu ta' metrja prima huwa l-istess bħal mill-emmissjonijiet tal-enerġija. F'termini ta' 
allokazzjoni bla ħlas (rilokazzjoni ta' karbonju) l-hekk imsejħa emmissjonijiet tal-proċess 
huma element ta' spiża essenzjali. Għalhekk, il-potenzjal teknoloġiku għat-tnaqqis tal-
emmissjonijiet għandu jkun rikonoxxut skont l-Anness III attwali tad-Direttiva 2003/87/KE 
paragrafu 3.

Emenda 403
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku. 
Eċċezzjoni għal dan għandha tkun 
minimu ta' 12-il impjant dimostrattiv ta' 
mill-inqas 200 MW magħżula mill-
Kummissjoni, sabiex jiġu koperti t-
teknoloġiji CCS kollha flimkien mal-
possibilitajiet varji ta' sorsi ta' enerġija, 
ħażna u trasport.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu ttestjati l-approċċi teknoloġiċi kollha li jittrattaw il-qbid ta' CO2 u l-
mezzi kollha ta' ħażna. Għalhekk hemm bżonn tal-inqas 12-il impjant ta' demostrazzjoni.
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Emenda 404
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. Il-miżuri 
msemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu 
jippermettu allokazzjoni għall-faċilitajiet 
li jiġġeneraw is-sħana permezz ta' 
parametru ta' referenza għal standards ta' 
produzzjoni, u jistgħu jippermettu wkoll li 
dawn il-faċilitajiet jagħmlu regolarizzar. 
ex post skont prinċipji ġenerali.
M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 10.a.8 hemm iddikjarat li l-kompetizzjoni tista' tiġi mfixkla f'ċerti 
setturi/sottosetturi u li dan it-tfixkil jista' jirriżulta f'tentattivi biex wieħed "jitlaq" is-sistema 
ETS tal-UE billi jċaqqlaq il-produzzjoni f'pajjiżi li mhumiex koperti b'din is-sistema. L-
Artikolu 10.a.8 jipprevedi li dawn is-setturi jiksbu allokazzjonijiet bla ħlas 100%. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu ddeterminati proċeduri li jippermettu d-distribuzzjoni ta' allokazzjonijiet, 
permezz ta' metodu ta' parametri ta' referenza, ibbażat fuq il-produzzjoni reali. 
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Emenda 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, bl-
eċċezzjoni tal-elettriku prodott minn 
gassijiet residwi li jirriżultaw minn 
proċessi ta' produzzjoni. Meta gass 
residwu miksub minn proċess ta' 
produzzjoni jintuża bħala fjuwil, 
għandhom jiġu allokati kwoti lill-operatur 
tal-installazzjoni li tkun qed tipproduċi 
dan il-gas residwu skont l-istess regoli 
bħal dawk li japplikaw għall-
installazzjonijiet ikkonċernati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.
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Emenda 406
Matthias Groote

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. Dawn il-miżuri 
jistgħu iqisu wkoll l-emissjonijiet relatati 
ma' l-użu tal-gassijiet tal-iskart 
kombustibbli minn fran għall-ibblasjar 
tal-ossiġenu u fran tal-kokk meta l-
produzzjoni ta' dawn il-gassijiet tal-iskart 
ma tkunx tista' tiġi evitata fil-proċess tal-
produzzjoni tal-fran tal-kokk u tal-fran 
għall-ibblastjar tal-azzar; f'dan ir-rigward 
il-miżuri jistgħu jipprovdu għal kwoti li 
jiġu allokati bla ħlas lill-kalkari tal-
funderiji u l-fran tal-kokk minn fejn 
joriġinaw dawn il-gassijiet. M'għandha 
ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward 
ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

il-gassijiet tal-kokk huma prodott sekondarju li ma jistax jiġi evitat tal-proċess tal-kokk. 
Dawn huma emmissjonijiet tal-proċess li għalihom għandhom isiru allokazzjonijiet ta' kwoti 
bla ħlas.
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Emenda 407
Pilar Ayuso

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku ħlief 
għall-elettriku prodott b'konnessjoni mal-
konsum industrijali tas-sħana jew minn 
residwi li jirriżultaw minn proċess 
industrijali; dawn l-allokazzjonijiet 
għandhom isiru skont l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni bħal dawk applikati għal dik 
l-attività industrijali kif imsemmi fl-
Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm minħabba raġunijiet ambjentali u kif ukoll minħabba raġunijiet ekonomiċi, l-industrija 
investit f'CHP u fi provvista ta' enerġija minn residwi industrijali fuq il-post. Din l-attività 
kompliet tiġi stimulata bħala soluzzjoni fir-rigward tas-swieq tal-enerġija mhux liberatizzati u 
hija promossa mid-direttiva CHP. Il-proposta tassumi li l-elettriku kollu għandu jkun ittrattat 
skont l-istess prinċipji ta' allokazzjoni. Is-CHP prodott għal proċessi industrijali huwa biex 
tiġi ssodisfata d-domanda ta' dawk il-proċessi industrijali jew għal soluzzjonijiet ambjentali. 
Għalhekk għandu jiġi ttrattat b'mod differenti mill-ġenerazzjoni normali ta' enerġija u sħana.
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Emenda 408
Riitta Myller

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku bl-
eċċezzjoni tal-produzzjoni tal-elettriku 
f'installazzjonijiet ta’ koġenerazzjoni ta’ 
sħana u enerġija għall-proċessi ta' 
produzzjoni industrijali u elettriku prodott 
minn gassijiet tal-iskart minn proċessi ta' 
produzzjoni industrijali.
Meta gass tal-iskart minn proċess ta' 
produzzjoni jintuża bħala fjuwil, il-kwoti 
kollha għandhom jingħataw lill-operatur 
tal-installazzjoni li tkun qed tiġġenera l-
gass tal-iskart skont l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni bħal dawk applikati għal dik 
l-installazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-elettriku prodott f'impjanti industrijali tas-CPH għandha tingħata 
allokazzjoni bla ħlas. Il-produzzjoni ta' elettriku-CHP tiddependi b'mod dirett fuq il-bżonnijiet 
ta' enerġija tal-installazzjoni industrijali. L-installazzjonijiet industrijali ta' CHP huma 
konnessi mill-qrib mal-faċilitajiet industrijali li jservu u f'bosta każijiet jieħdu l-provvista tal-
fjuwil tagħhom mill-installazzjoni industrijali. L-ikbar sehem ta' produzzjoni ta' CHP huwa fl-
industrija tal-karti u tal-polpa, iżda teżisti wkoll produzzjoni ta' CHP fl-industriji tal-kimika, 
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tal-ħadid u tal-azzar, fir-raffineriji u fl-industrija tal-ikel.

Emenda 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, bl-
eċċezzjoni tal-elettriku prodott minn 
gassijiet tal-iskart minn proċessi ta' 
produzzjoni.

Meta gass tal-iskart minn proċess ta' 
produzzjoni jintuża bħala fjuwil, l-
allokazzjonijiet kollha għandhom 
jingħataw lill-operatur tal-installazzjoni li 
tkun qed tiġġenera l-gass tal-iskart skont 
l-istess prinċipji ta' allokazzjoni bħal 
dawk applikati għal dik l-installazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gassijiet inevitabbli (il-gass tal-fran tal-kokk, il-gass tal-kalkara tal-funderiji)  huma 
prodotti fil-proċess tal-produzzjoni tal-azzar u użati għall-produzzjoni tal-elettriku. Dan 
jikkontribwixxi għall-mitigazzjoni tas-CO2 peress li l-alternattiva hija li jinħarqu l-gassijiet 
tal-iskart filwaqt li jkun hemm emmissjonijiet ta' CO2. Dan l-użu effiċjenti f'sans ta' enerġija 
għandu jiġi promoss.
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Emenda 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku bl-
eċċezzjoni tal-elettriku prodott minn 
gassijiet tal-iskart minn proċessi ta' 
produzzjoni, l-awtoforniment ta' elettriku 
pemezz ta' mezzi effiċjenti ħafna u l-
awtokonsum ta' elettriku ġġenerat 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja ħafna kif definit permezz tad-
Direttivi 2004/8/KE u 2007/74/KE; dawn 
l-allokazzjonijiet għandhom isiru fuq l-
istess prinċipji ta' allokazzjoni bħal dawk 
applikati għall-installazzjonijiet b'mod 
ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola ġenerali tal-ebda allokazzjoni bla ħlas għall-produtturi tal-elettriku hija korretta. 
Madankollu, għandu jkun rikonoxxut il-każ partikulari ta' dawk l-installazzjonijiet li 
jikkonsmaw huma stess l-elettriku permezz tal-koġenerazzjoni hew permezz tal-użu ta' 
gassijiet tal-iskart. L-elettriku ġġenerat f'dawnil-każijiet għandu jiġi allokat alokkazzjonijiet 
bl-istess prinċipji ta' allokazzjoni bħal dawk applikati għall-installazzjoni.
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Emenda 411
Dorette Corbey

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, ħlief 
għall-elettriku prodott għall-awtokonsum 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definit fid-Direttiva 2004/8/KE 
jew elettriku prodott minn gassijiet tal-
iskart minn proċess industrijali; dawn l-
allokazzjonijiet għandhom isiru skont l-
istess miżuri ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 7 u 8 ta' dan l-
artikolu kif applikati għall-proċess 
industrijali prinċipali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-snien reċenti, l-industrija investit f' produzzjoni effiċjenti ħafna ta' enerġija u sħana 
(CHP) u minn residwi industrijali fuq il-post. Il-proposta attwali tassumi li l-elettriku kollu 
għandu jiġi ttrattat fuq l-istess prinċipji ta' allokazzjoni, minħabbali li suppost hemm suq 
wieħed tal-elettriku. Dan huwa kunċett żbaljat. Il-produzzjoni tal-enerġija u s-sħana 
b'konnessjoni ma' proċessi industrijali ssir biex tissodisfa d-domanda ta' dawk il-proċessi. Il-
produzzjoni tal-enerġija industrijali għandha tiġi allokata skont ir-regoli li japplikaw għal 
dak is-settur, minħabba li huma parti essenzjali minn dak is-settur.
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Emenda 412
Dan Jørgensen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, 
raffineriji taż-żejt minerali jew 
avvjazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raffineriji taż-żejt minerali u s-settur tal-avjazzjoni se jkunu jistgħu jittrasferixxu l-prezz 
sħiħ tal-karbonju bla riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Għalhekk jeħtieġ li jkunu ttrattati bl-
istess mod bħas-settur tal-enerġija.

Emenda 413
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku jew ir-
raffineriji taż-żejt minerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raffineriji taż-żejt minerali se jkunu jistgħu jittrasferixxu l-prezz sħiħ tal-karbonju bla
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Għalhekk jeħtieġ li jkunu ttrattati bl-istess mod bħas-
settur tal-enerġija.

Emenda 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 



PE409.642v01-00 62/104 AM\734516MT.doc

MT

jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku u r-
raffineriji taż-żejt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-raffineriji taż-żejt għandhom jiġu miżjuda u ttratti bl-istess mod bħall-produtturi tal-
elettriku, minħabba li jistgħu jinkorporaw il-prezz tal-karbonju mingħajr ir-riskju ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju.

Emenda 415
Péter Olajos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, inkluża s-sistema ta' 
koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija, is-
sostituti, il-proċessi alternattivi ta' 
produzzjoni, l-użu tal-bijomassa u tal-ġabra 
u l-ħażna tal-gass serra, u ma għandhiex 
tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet. M'għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta' CHP huwa objettiv iddikjarat tal-UE. Flimkien ma' teknoloġiji oħrajn 
imsemmija hawnhekk, ir-regoli għall-allokazzjoni għandhom jiżguraw li l-iskambju tal-
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emmissjonijiet jaħdem lejn l-iżvilupp ta' teknoloġiji li għandhom potenzjal ikbar biex inaqqsu 
s-CO2, b'mod partikulari s-CHP.

Emenda 416
Lena Ek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, inkluża s-sistema ta' 
koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija, is-
sostituti, il-proċessi alternattivi ta' 
produzzjoni, l-użu tal-bijomassa u tal-ġabra 
u l-ħażna tal-gass serra, u ma għandhiex 
tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet. M'għandha ssir l-ebda 
allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta' CHP huwa objettiv iddikjarat tal-UE. Flimkien ma' teknoloġiji oħrajn 
imsemmija hawnhekk, ir-regoli għall-allokazzjoni għandhom jiżguraw li l-iskambju tal-
emmissjonijiet jaħdem lejn l-iżvilupp ta' teknoloġiji li għandhom potenzjal ikbar biex inaqqsu 
s-CO2, b'mod partikulari s-CHP. Din l-emenda toħloq konsistenza ma' dispożizzjonijiet oħra 
fil-proposta li għandhom x'jaqsmu mas-CPH.
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Emenda 417
Horst Schnellhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku
sakemm ma sseħħx f'impjanti ta' 
koġenerazzjoni sabiex jiġu ssodisfati l-
bżonnijiet proprja tal-pajjiż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija (CHP) hija l-aktar mod ekonomiku ta' 
produzzjoni simultanja tal-elettriku u sħana minn sosri primarji ta' enerġija. Din hija 
promossa b'mod speċifiku minn bosta Stati Membri. Sabiex jiġi evitat piż żejjed fuq l-impjanti 
ta' CHP u biex jingħataw inċentivi għal impjanti ġodda, l-irkant sħiħ għandu jibqa' limitat 
għal impjanti tal-elettriku biss fis-settur tal-enerġija.

Emenda 418
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet, billi tqis it-
tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-
proċessi alternattivi ta' produzzjoni, l-użu 
tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni ta' l-elettriku.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, safejn ikun fattibbli, 
għandhom jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ 
b'mod li tagħti inċentivi għal tekniki ta' 
gass serra u ta' effiċjenza fl-enerġija u għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, billi tqis it-tekniki 
l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi 
alternattivi ta' produzzjoni, l-użu tal-
bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tal-gass 
serra, u ma għandhiex tagħti inċentivi biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir l-
ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' 
kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku
sakemm ma sseħħx f'impjanti ta' 
koġenerazzjoni sabiex jiġu ssodisfati l-
bżonnijiet proprja tal-pajjiż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija (CHP) hija l-aktar mod ekonomiku ta' 
produzzjoni simultanja tal-elettriku u sħana minn sosri primarji ta' enerġija. Din hija 
promossa b'mod speċifiku minn bosta Stati Membri. Sabiex jiġi evitat piż żejjed fuq l-impjanti 
ta' CHP u biex jingħataw inċentivi għal impjanti ġodda, l-irkant sħiħ għandu jibqa' limitat 
għal impjanti tal-elettriku biss fis-settur tal-enerġija.

Emenda 419
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' parametri ta' referenza għandu 
jibqa' l-prinċipju ewlieni tal-allokazzjoni 
bla ħlas. Il-parametru ta' referenza huwa 
definit bħala l-medja tal-emmissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett serra skont il-prodott 
tas-settur fis-snin ta' referenza. Kull 
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installazzjoni fis-settur għandha tiġi 
allokata kwoti bla ħlas għall-ammont ta' 
produzzjoni tas-snin ta' referenza tagħha 
mmultiplikat bil-parametru ta' referenza. 
Is-snin ta' referenza huma s-sentejn li 
jispiċċaw 24 xahar qabel il-bidu ta' 
perjodu ta' skambju ta' emmissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' parametri ta' referenza huwa sistema għall-allokazzjoni ta' allokazzjonijiet bla ħlas 
li tevita inċentivi biex jiżdiedu l-emmissjonijiet. Is-sistema tal-parametri ta' referenza 
għandha tintuża biex jiġu ppremjati dawk bl-aħjar rendiment (top runners) fl-effiċjenza tal-
karbonju. Is-snin ta' referenza għall-perjodu li jibda fl-2013 għalhekk ikunu l-2009 u l-2010.

Emenda 420
Matthias Groote

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal dawk is-setturi fejn jista' jiġi 
ssostanzjat b'mod xieraq li r-riskju ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju ma jistax jiġi 
evitat mod ieħor, u fejn l-elettriku 
jikkostitwixxi proporzjon għolja tal-
ispejjeż ta' produzzjoni u huwa prodott 
b'mod effiċjenti, għandha tiġi allokata 
kwantità massima ta' kwoti għall-ispiża 
ta' CO2 li tiġi ttrasferita fuq l-elettriku. 
Din l-allokazzjoni għandha tkun ibbażata 
fuq il-medja ta' konsum ta' elettriku 
annwali definit ta' dawk l-
installazzjonijiet u t-trasferiment mistenni 
tal-ispiża ta' CO2 tal-iffissar tal-prezz 
tipiku ta' produzzjoni tal-enerġija, u 
għandha tkun addizzjonali għal 
kwalunkwe allokazzjoni bla ħlas għal 
emmissjonijiet diretti. U l-anqas ma 
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għandha tbiddel il-kwantità totali ta' 
kwoti skont l-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sinjal tal-prezz tas-CO2 fuq l-elettriku se jkollu impatt b'mod speċjali fuq il-proċessi ta' 
produzzjoni li jikkunsmaw ħafna elettriku. Jekk dawn ikunu jaqgħu taħt kompetizzjoni 
internazzjonali kkawżata minn dawn l-emmissjonijiet indiretti ta' CO2, se jkun hemm ir-riskju 
ta' telf ta' kompetittività mingħajr l-ebda gwadann ambjenatli. 

Emenda 421
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-installazzjonijiet, indipendentement 
minn jekk ikunux esternalizzati jew le, se 
jirċievu trattament ugwali fir-rigward tal-
kwoti ta' emmissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jinħolqux inċentivi mill-proposta attwali li jwasslu għal tgħawwiġ fis-suq u jżidu 
wkoll l-emmissjonijiet. Huwa essenzjali li t-test tad-Direttiva jirrifletti "l-esternalizzazzjoni" 
ta' attivitajiet minn bosta setturi.

Emenda 422
Holger Krahmer

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

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' 
gass serra.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li għandha tiġi evitata qabża f'daqqa fl-irkant, in-nuqqas ta' trattament ugwali fil-
konfront tal-industrija u l-ġeneraturi tal-elettriku, it-'tranżizzjoni bil-mod' mhijiex ġustifikata 
u hija inkompatibbli mal-prinċipji tal-UE. L-introduzzjoni immedjata ta' irkant ta' 100% 
għall-ġenerazzjoni tal-elettriku jaffettwa lill-Istati Membri b'mod differenti ħafna, skont il-
kompożizzjoni tal-flotta ta' impjanti tal-enerġija tagħhom. L-intrapriżi affettwati jeħtieġu 
ħafna iktar ħin għall-aġġustamenti mixtieqa, kemm f'sens tekniku u kif ukoll f'sens finanzjarju. 
L-immodernizzar ta' impjanti li jaħdmu bil-fjuwil fossili huwa kontribuzzjoni vitali fit-tul 
għat-taħlita tal-enerġija tal-Ewropa.

Emenda 423
Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' 
gass serra.

2. L-installazzjonijiet għandhom jiġu 
allokati n-numru ta' allokazzjonijiet 
korrispondenti għall-prodott matematiku 
tal-volum ta' produzzjoni annwali 
mistenni, il-parametru ta' referenza 
rispettiv tal-installazzjoni, u kif ukoll in-
numru ta' snin kalendarji fil-perjodu ta' 
allokazzjoni mill-ikkummissjonar. Jekk il-
volum ta' produzzjoni f'sena kalendarja 
jiddevja mill-medja ta' produzzjoni 
annwali mistennija, l-operatur għandu, 
f'każ ta' tnaqqis fil-produzzjoni, jirritorna 
lill-awtorità relevanti, sat-30 ta' April tas-
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sena ta' wara, in-numru ta' kwoti li 
jirriżultaw mill-multiplikazzjoni tal-volum 
ta' produzzjoni mal-parametru ta' 
referenza allokat lill-impjant. Fil-każ ta' 
żieda fil-produzzjonim l-awtorità relevanti 
għandha, wara li ssir applikazzjoni u sat-
30 ta' April tas-sena ta' wara, talloka 
kwoti addizzjonali fuq il-bażi tal-istess 
kalkulazzjoni. Il-parametri ta' referenza 
għandhom jiġu determinati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu [23(3)]. Huma 
għandhom jikkunsidraw il-potenzjal ta' 
tnaqqis tekniku tal-impjanti rispettivi. L-
emmissjonijiet teknikament inevitabbli 
relatati mal-proċess m'għandhomx 
jitnaqqsu fid-determinazzjoni tal-
parametru ta' referenza. L-istess għandu 
japplika għall-gassijiet tal-iskart li ma 
jistgħux jiġu evitati. Meta gass tal-iskart 
jintuża bħala fjuwil, il-kwoti kollha 
għandhom jingħataw lill-operatur tal-
installazzjoni li tkun qed tiġġenera l-gass 
tal-iskart skont l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni bħal dawk applikati għal din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni għandha tkun bla ħlas skont parametru ta' referenza madwar l-UE, 
b'aġġustament ex post skont il-produzzjoni rerali. Dan il-metodu ta' allokazzjoni jipprovdi 
strument effettiv għall-bidla fil-klima b'mod effettiv meta mqabbel man-nefqa għall-ekonomija 
kollha). Dan il-mudell ta' allokazzjoni huwa implimentat fil-paragrafu 2 il-ġdid.

Emenda 424
Johannes Blokland

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

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' 
gass serra.

2. M'għandha tingħata l-ebda allokazzjoni 
bla ħlas lil ġeneraturi jew awtoġeneraturi 
jew tal-elettriku għall-produzzjoni tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku. Skont id-
definizzjoni, il-ġeneraturi tal-elettriku huma produtturi li jbiegħu l-elettriku tagħhom fuq is-
suq. Għalhekk, għandha tiżdied ir-referenza għall-awtoġenerazzjoni. U kif ukoll, it-trattament 
ugwali tal-installazzjonijiet kollha li jipproduċu sħana jew tiksiħ.

Emenda 425
Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas lil 
installazzjonijiet għall-ġabra, għal pajpijiet 
għat-trasport tal-gass jew għal siti tal-ħażna 
tal-emissjonijiet ta' gass serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tal-enerġija għandha tingħata l-opportunità li tadatta b'mod gradwali għax-xiri 
ta' 100% tal-allokazzjonijiet ta' emmissjonijiet ta' gass b'effett serra fuq l-irkant bl-istess mod 
kif jagħmlu setturi ekonomiċi oħrajn. L-industrija tal-enerġija għandha bżonn dan iż-żmien 
għall-immodernizzar u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji moderni b'emmissjonijiet baxxi. 
Barra minn hekk, l-irkant gradwali se jippermetti titjib fl-effiċjenza tal-enerġija u l-
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adattament tal-produzzjoni tal-elettriku għal domandi għola li jirriżultaw mid-direttiva l-
ġdida dwar l-IPPC.

Emenda 426
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
installazzjonijiet għall-ġabra, għal pajpijiet 
għat-trasport tal-gass jew għal siti tal-ħażna 
tal-emissjonijiet ta' gass serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' irkanti ta' 100% għal allokazzjonijiet ta' emmissjonijiet ta' gass fl-2013 se 
twassal għal żieda f'daqqa fil-prezzijiet tal-enerġija. Iż-żieda fi-pajjiżi fejn l-elettriku jiġi 
prodott prinċipalment mill-faħam, li huwa meqjus li għandu l-iktar emmissjonijiet, se 
tirriżulta fl-ogħla żieda fl-ispejjeż tal-enerġija elettrika. In-nuqqas indiskutibbli ta' suq 
uniformi tal-enerġija elettrika u l-eżistenza ta' swieq reġjonali tal-enerġija elettrika li 
għandhom netwerk ta' trażmissjoni tal-enerġija b'kapaċitajiet limitati jfissru li l-konsegwenzi 
possibbli ta' żidiet sostanzjali fil-prezzijiet tal-elettriku ma jistgħux jiġu kkumpensati fl-UE.

Emenda 427
Urszula Krupa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
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elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

installazzjonijiet għall-ġabra, għal pajpijiet 
għat-trasport tal-gass jew għal siti tal-ħażna 
tal-emissjonijiet ta' gass serra.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għall-ekonomija bbażati fuq l-użu ta' fjuwils fossili, id-dispożizzjonijiet introdotti, b'mod 
partikulari n-nuqqas ta' allokazzjoni bla ħlas ta' allokazzjonijiet ta' kwoti għallprodutturi tal-
elettriku u t-tnaqqis lineari fin-numru ta' allokazzjonijiet, se jwassal għal żieda qawwija fil-
prezzijiet tal-elettriku u għal żieda kbira fl-ispejjeż għall-ekonomija b'mod ġenerali, u dan 
ifisser spejjeż ogħla għaċ-ċittadini.

Emenda 428
Horst Schnellhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas lill-
impjanti li jipproduċu elettriku biss 
minbarra l-impjanti ta' koġenerazzjoni ta' 
sħana u enerġija sabiex jissodisfaw il-
bżonnijiet proprja tal-pajjiż, għal 
installazzjonijiet għall-ġabra, għal pajpijiet 
għat-trasport tal-gass jew għal siti tal-ħażna 
tal-emissjonijiet ta' gass serra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija (CHP) hija l-aktar mod ekonomiku ta' 
produzzjoni simultanja tal-elettriku u sħana minn sosri primarji ta' enerġija. Din hija 
promossa b'mod speċifiku minn bosta Stati Membri. Sabiex jiġi evitat piż żejjed fuq l-impjanti 
ta' CHP u biex jingħataw inċentivi għal impjanti ġodda, l-irkant sħiħ għandu jibqa' limitat 
għal impjanti tal-elettriku biss fis-settur tal-enerġija.
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Emenda 429
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas lill-
impjanti li jipproduċu elettriku biss 
minbarra l-impjanti ta' koġenerazzjoni ta' 
sħana u enerġija sabiex jissodisfaw il-
bżonnijiet proprja tal-pajjiż, għal 
installazzjonijiet għall-ġabra, għal pajpijiet 
għat-trasport tal-gass jew għal siti tal-ħażna 
tal-emissjonijiet ta' gass serra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija (CHP) hija l-aktar mod ekonomiku ta' 
produzzjoni simultanja tal-elettriku u sħana minn sosri primarji ta' enerġija. Din hija 
promossa b'mod speċifiku minn bosta Stati Membri. Sabiex jiġi evitat piż żejjed fuq l-impjanti 
ta' CHP u biex jingħataw inċentivi għal impjanti ġodda, l-irkant sħiħ għandu jibqa' limitat 
għal impjanti tal-elettriku biss fis-settur tal-enerġija.

Emenda 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
ġeneraturi tal-elettriku (minbarra dawk li 
joperaw għall-awtoforniment tal-elettriku 
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għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

għal industriji li jikkunsmaw ħafna 
enerġija), għal installazzjonijiet għall-
ġabra, għal pajpijiet għat-trasport tal-gass 
jew għal siti tal-ħażna tal-emissjonijiet ta' 
gass serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun iċċarat li l-awtoforniment ta' industriji li jikkunsmaw ħafna enerġija m'għandux 
jitqies bħala ġeneratur tal-elettriku għall-iskopijiet ta' din l-iskema; għandhom jiġu ttrattati 
b'mod differenti mill-ġenerazzjoni ta’ utilità minħabba li s-sitwazzjoni tal-kompetittività tal-
użu finali tagħha hija totalment differenti minn dik tal-utilità.

Emenda 431
Horst Schnellhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
elettriku li ma jkunx iġġenerat minn 
impjanti ta' koġenerazzjoni ta' sħana u 
enerġija, għal installazzjonijiet għall-
ġabra, għal pajpijiet għat-trasport tal-gass 
jew għal siti tal-ħażna tal-emissjonijiet ta' 
gass serra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjonijiet li ma jiġux allokati bla ħlas għandhom jiġu limitati għall-produzzjoni tal-
elettriku li ma tużax is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija, sabiex jiġi evitat piż 
ulterjuri fuq din il-forma effiċjenti ta' produzzjoni tal-elettriku u biex ma jkunx hemm effett 
kuntrarju għall-mekkaniżmi ta' appoġġ għas-CHP f'numru ta' pajjiżi.
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Emenda 432
Antonio De Blasio

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas –
ħlief għal impjanti ta' koġenerazzjoni ta' 
sħana u enerġija (CHP) għal użu 
industrijali – għal installazzjonijiet għall-
ġabra, għal pajpijiet għat-trasport tal-gass 
jew għal siti tal-ħażna tal-emissjonijiet ta' 
gass serra.

Or. hu

Emenda 433
Anders Wijkman

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
ġeneraturi tal-elettriku, għal raffineriji taż-
żejt minerali, għall-avvjazzjoni jew għal 
installazzjonijiet għall-ġabra, għal pajpijiet 
għat-trasport tal-gass jew għal siti tal-ħażna 
tal-emissjonijiet ta' gass serra.

Or. en
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Emenda 434
Dan Jørgensen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
ġeneraturi tal-elettriku, għal raffineriji taż-
żejt minerali, għall-avvjazzjoni, jew għal 
installazzjonijiet għall-ġabra, għal pajpijiet 
għat-trasport tal-gass jew għal siti tal-ħażna 
tal-emissjonijiet ta' gass serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raffineriji taż-żejt minerali u s-settur tal-avjazzjoni se jkunu jistgħu jittrasferixxu l-prezz 
sħiħ tal-karbonju bla riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Għalhekk jeħtieġ li jkunu ttrattati bl-
istess mod bħas-settur tal-enerġija. 

Emenda 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
ġeneraturi tal-elettriku, għal raffineriji taż-
żejt minerali, għal installazzjonijiet għall-
ġabra, għal pajpijiet għat-trasport tal-gass 
jew għal siti tal-ħażna tal-emissjonijiet ta' 
gass serra.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-raffineriji taż-żejt għandhom jiġu miżjuda u ttratti bl-istess mod bħall-produtturi tal-
elettriku, minħabba li jistgħu jinkorporaw il-prezz tal-karbonju mingħajr ir-riskju ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju.

Emenda 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-
elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
ġeneraturi tal-elettriku, għal raffineriji taż-
żejt minerali, jew għal installazzjonijiet
għall-ġabra, għal pajpijiet għat-trasport tal-
gass jew għal siti tal-ħażna tal-emissjonijiet 
ta' gass serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raffineriji taż-żejt minerali se jkunu jistgħu jittrasferixxu l-prezz sħiħ tal-karbonju bla 
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Għalhekk jeħtieġ li jkunu ttrattati bl-istess mod bħas-
settur tal-enerġija.

Emenda 437
Dan Jørgensen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Suġġett għall-paragrafu 3, allokazzjoni 
bi ħlas biss tingħata għal ġeneraturi ta' l-

2. Suġġett għall-paragrafu 3, m'għandha 
tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas għal 
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elettriku, għal stallazzjonijiet għall-ġabra, 
għal pajpijiet għat-trasport tal-gass jew 
għal siti tal-ħażna ta' l-emissjonijiet ta' gass 
serra.

ġeneraturi tal-elettriku, għal 
installazzjonijiet għall-ġabra, għal pajpijiet 
għat-trasport tal-gass jew għal siti tal-ħażna 
tal-emissjonijiet ta' gass serra bbażati fuq 
fjuwils fossili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kombustjoni simultanja bil-bijomassa jew - l-iskart fl-impjanti li jaħdmu bil-faħam hija 
possibilit effettiva f'sens ta' spejjeż biex jiżdied is-sehem ta' enerġija rinnovabbli fl-Ewropa. 
Huwa essenzjali li jiġi żgurat li l-kombustjoni simultanja tibqa' possibilità attraenti flimkien 
mas-CSS. Għalhekk, sabiex jiġi żgurat investiment fis-CSS qed jiġi ssuġġerit li għandu jkun 
possibbli li wieħed jiġi kkreditat għall-ħżin ta' emmissjonijiet ta' gass serra minn fjuwil li jkun 
newtrali f'sens ta' CO2 u li filfatt inaqqas l-emmissjonijiet ta' gass serra mill-atmosfera.

Emenda 438
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta għal ċerti prodotti jew proċessi 
ma jkun ġie ddeterminati l-ebda 
parametru ta' referenza skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-artikolu [23(3)], l-
installazzjoni relevanti għandha tiġi 
allokata kwoti ta' emmissjonijiet li 
jikkorrispondu għall-medja tal-
allokazzjoni annwali għat-tieni perjodu 
ta' skambju ta' l-ETS, li għandhom jiġu 
aġġustati bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9. Għandu jitiqies il-potenzjal ta' 
tnaqqis tekniku tal-impjanti rispettivi.
Jekk il-prodotti jew il-proċessi ma kienux 
koperti bit-tieni perjodu ta' skambju ta' l-
ETS, għandu japplika l-prinċipju ta' 
'grandfathering'.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jassumi li għalissa, il-parametri ta' referenza mhux dejjem jistgħu jiġu 
stipulati b'mod ġenerali għall-prodotti u l-proċessi kollha. Dan jista' jseħħ fil-każ ta' prodotti 
ddifferenzjati ħafna li jirrappreżentaw proporzjon żgħira tal-emmissjonijiet li jaqgħu taħt l-
ETS. Jeħtieġ li dawn l-impjanti jingħatawlhom l-allokazzjonijiet ta' CO2 skont l-approċċ ta' 
"grandfathering".

Emenda 439
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-allokazzjoni bla ħlas għandha 
tingħata lil installazzjonijiet għall-ġabra u 
l-ħżin ikkombinati ta' emmissjonijiet ta' 
gass b'effett serra li joriġinaw mill-
bijomassa.

Or. en

Emenda 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 

3. Indipendentement minn jekk tkunx 
prodotta simultanjament ma' l-elettriku 
jew le, is-sħana fornuta għall-użu fl-
industrija, għat-tisħin distrettwali jew 
konsumaturi oħra għandha tirċievi kwoti 
bla ħlas bl-istess proporzjon bħal dawk 
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ekonomikament ġustifikabbli biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena 
wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
stallazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

allokati lis-setturi industrijali.

Indipendentement minn jekk tkunx ġiet 
prodotta jew le flimkien ma' l-elettriku, is-
sħana prodotta għall-użu tat-tisħin 
distrettwali f'konformità mal-kriterji 
ekwivalenti għal dawk stipulati taħt il-
Linji Gwida dwar l-għajnuna Statali 
għall-ħarsien ambjentali, paragrafu 51, 
għandha tirċievi kwoti li jkunu 100% bla 
ħlas biex jiġi żgurat trattament ugwali fir-
rigward ta' produtturi oħra tas-sħana li 
mhumiex koperti mill-iskema 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tas-sħana mgħanhiex tiġi ttrattata "inċidentalment" fi ħdan l-istess 
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-ġenerazzjoni tal-elettriku. U dan minħabba li jwassal għal 
kontradizzjonijiet u tgħawwiġ tal-kompetizzjoni.

Emenda 441
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 

3. Impjanti ta' koġenerazzjoni (CHP) 
b'effiċjenza għolja ħafna fi ħdan it-tifsira 
tad-Direttiva 2004/8/KE għandhom 
jingħataw, bla limitu ta' żmien, kwoti bla 
ħlas għall-ġenerazzjoni ta' l-enerġija u s-
sħana tagħhom fuq il-bażi ta' parametru 
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ekonomikament ġustifikabbli biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena 
wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
stallazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

ta' referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CHP huwa fundamentali għall-ħarsien tal-klima. Iż-żamma u l-espansjoni ta' CPH 
b'effiċjenza għolja ħafna huma meħtieġa u appoġġjati permezz tad-Direttiva 2004/8/KE. Ikun 
kontroproduttiv li jiġi introdott piż addizzjonali b'riżultat tal-irkant. F'ħafna każijiet, il-
promozzjoni tal-Istati Membri rispettivi tal-impjanti ta' CSP ma jirnexxilhiex tipproduċi r-
riżultati mixtieqa, il-produzzjoni mis-CHP eżistenti tonqos u l-espansjoni futura taf ma 
sseħħx. Jekk l-irkant għandu jkun il-mekkaniżmu prinċipali fir-rigward tal-allokazzjoni għall-
ġeneraturi tal-elettriku, din il-konċessjoni tal-eżenzjoni tas-CHP mill-irkant hija favur il-
ħarsien tal-klima.

Emenda 442
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 
ekonomikament ġustifikabbli biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena 
wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
stallazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-

3. L-impjanti tal-elettriku li jinvolvu l-
koġenerazzjoni tas-sħana u l-enerġija 
biex jissodisfaw il-bżonnijiet proprja tal-
pajjiż kif stipulat fid-Direttiva 2004/8/KE 
għandhom jirċievi allokazzjoni ta' krediti 
bla ħlas fuq il-bażi ta' parametri ta' 
referenza armonizzati madwar l-Ewropa 
kollha.
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Artikolu 9.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija (CHP) hija l-aktar mod ekonomiku ta' 
produzzjoni simultanja tal-elettriku u sħana minn sosri primarji ta' enerġija. Din hija 
promossa b'mod speċifiku minn bosta Stati Membri. Sabiex jiġi evitat piż żejjed fuq l-impjanti 
ta' CHP u biex jingħataw inċentivi għal impjanti ġodda, l-irkant sħiħ għandu jibqa' limitat 
għal impjanti tal-elettriku biss fis-settur tal-enerġija.

Emenda 443
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 
ekonomikament ġustifikabbli biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena 
wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
stallazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

3. L-impjanti tal-elettriku li jinvolvu 
koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija biex 
jissodisfaw il-bżonnijiet proprja tal-pajjiż 
kif stipulat fid-Direttiva 2004/8/KE 
għandhom jirċievu allokazzjoni ta' krediti 
bla ħlas fuq il-bażi ta' parametri ta' 
referenza armonizzati madwar l-Ewropa 
kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija (CHP) hija l-aktar mod ekonomiku ta' 
produzzjoni simultanja tal-elettriku u sħana minn sosri primarji ta' enerġija. Din hija 
promossa b'mod speċifiku minn bosta Stati Membri. Sabiex jiġi evitat piż żejjed fuq l-impjanti 
ta' CHP u biex jingħataw inċentivi għal impjanti ġodda, l-irkant sħiħ għandu jibqa' limitat 
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għal impjanti tal-elettriku biss fis-settur tal-enerġija.

Emenda 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet bħal 
dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
għandha tiġi aġġustata bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas għandha
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana li tiġi 
fornuta lill-industrija u lil konsumaturi 
oħrajn permezz ta' koġenerazzjoni 
b'effiċjenza għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 
ekonomikament iġġustifikata biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena wara 
l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
installazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sħana li tiġi prodotta b'mod effiċjenti permezz tal-koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija, 
indipendentement mis-sors, għandha benefiċċji ambjentali u għalhekk għandha tiġi mħeġġa.

Emenda 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet bħal 
dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
għandha tiġi aġġustata bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas għandha
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana li tiġi 
fornuta lill-industrija u lil konsumaturi 
oħrajn permezz ta' koġenerazzjoni 
b'effiċjenza għolja kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 
ekonomikament iġġustifikata biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena wara 
l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
installazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sħana li tiġi prodotta b'mod effiċjenti permezz tal-koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija, 
indipendentement mis-sors, għandha benefiċċji ambjentali u għalhekk għandha tiġi mħeġġa.

Emenda 446
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' tingħata 
għal ġeneraturi ta' l-elettriċità fir-rigward 
tal-produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet 

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' tingħata 
għal ġeneraturi tal-elettriċità fir-rigward 
tal-produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE.
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bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-
sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur 
lineari msemmi fl-Artikolu 9.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għall-ekonomija bbażati fuq l-użu ta' fjuwils fossili, id-dispożizzjonijiet jintroduċu, b'mod 
partikulari n-nuqqas ta' allokazzjoni bla ħlas ta' allokazzjonijiet ta' kwoti għallprodutturi tal-
elettriku u t-tnaqqis lineari fin-numru ta' allokazzjonijiet, se jwassal għal żieda qawwija fil-
prezzijiet tal-elettriku u għal żieda kbira fl-ispejjeż għall-ekonomija b'mod ġenerali, u dan 
ifisser spejjeż ogħla għaċ-ċittadini.

Emenda 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet 
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-
sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur 
lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Għandha tingħata allokazzjoni
mingħajr ħlas fuq bażi ta' 100% fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana u l-
elettriku permezz ta' koġenerazzjoni ta’ 
effiċjenza għolja kif definita bid-Direttiva 
2004/8/KE għal domanda li tkun 
ekonomikament iġġustifikata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni mingħajr ħlas fuq bażi ta' 100% tal-emmissjonijiet neċessarji għall-funzjonament 
tal-impjanti ta' koġenerazzjoni hija essenzjali jekk dawn l-installazzjonijiet għandhom jiġu 
mħeġġa. Huma għandhom bżonn ta' qafas stabbli għall-iżvilupp tagħhom, minħabba li huma 
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prodott ta' investiment ndustrijali tas-settur privat. Kwalunkwe ċifra li tkun inqas minn 100% 
tista' tipperikola serjament il-vijabbiltà tagħhom. 

Emenda 448
Adam Gierek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet 
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-
sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur 
lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Għandhom jingħataw permessi għal 
emmissjonijiet mingħajr ħlas għal 
ġeneraturi tal-elettriku fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-produzzjoni tas-sħana taħt is-sistema tal-ETS u taħt 
sistemi oħrajn għandhom jinżammu fuq l-istess livell. Is-sħana prodotta f'installazzjonijiet ta' 
koġenerazzjoni b'kapaċità li taqbeż l-20 MW hija f'kompetizzjoni ma' dik prodotta 
f'installazzjonijiet li l-kapaċità tagħhom hija inqas minn 20MW, sakemm ma jkunux 
jappartjenu għall-istess sistema ta' ETS. Sabiex tiġi evitata d-diskriminazzjoni, għandu jkun 
hemm bażi ugwali għas-sħana prodotta f'installazzjonijiet ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza 
għolja u għal dik prodotta minn sorsi li jgawdu minn permessi bla ħlas jew miżuri oħra li 
mhumiex stipulati fis-sistema tal-ETS. Għalhekk huwa importanti ħafna li jingħataw permessi 
bla ħlas għal sħana prodotta f'installazzjonijiet ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza kbira waqt il-
perjodu li matulu s-sistema tal-ETS tkun fis-seħħ, i.e. sas-sena 2020.



AM\734516MT.doc 87/104 PE409.642v01-00

MT

Emenda 449
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet 
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-
sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur 
lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Għandha tingħata allokazzjoni 
mingħajr ħlas għal ġeneraturi tal-elettriku 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana u t-
tiksiħ permezz ta' koġenerazzjoni 
b'effiċjenza għolja meta dan ikun meħtieġ
biex jiġi żgurat trattament ugwali fir-
rigward ta' produtturi oħra tas-sħana, 
sakemm din is-sħana jew dan it-tiksiħ 
jintuża f'setturi li jaffaċċjaw riskju ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju.

L-allokazzjoni ta' kwoti għall-produtturi 
tas-sħana jew tat-tiksiħ għandha tkun l-
istess bħall-allokazzjoni ta' kwoti fis-
setturi li jużaw is-sħana jew it-tiksiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku. Skont id-
definizzjoni, il-ġeneraturi tal-elettriku huma produtturi li jbiegħu l-elettriku tagħhom fuq is-
suq. Għalhekk, għandha tiżdied ir-referenza għall-awtoġenerazzjoni. U kif ukoll, it-trattament 
ugwali tal-installazzjonijiet kollha li jipproduċu sħana jew tiksiħ.

Emenda 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet 
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-
sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur 
lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas għandha
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda għas-sħana li tkun 
ekonomikament iġġustifikata u għal sħana 
pprovduta lil tisħin distrettwali effiċjenti li 
jikkwalifika skont il-Linji Gwida dwar l-
Għajnuna Statali għall-ħarsien 
ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħin distrettwali effiċjenti, li juża s-sħana mill-koġenerazzjoni jista' jiffranka l-enerġija. 
Għalhekk irridu niżguraw il-kompetittività tiegħu.

Emenda 451
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet bħal 
dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
għandha tiġi aġġustata bil-fattur lineari 

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas għandha
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. Għandha tingħata allokazzjoni 
mingħajr ħlas għall-produzzjonijiet tal-
enerġija f'installazzjonijiet ta' 
koġenerazzjoni li jipproduċu l-enerġija u 
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msemmi fl-Artikolu 9. s-sħana għas-sistemi għat-tisħin 
distrettwali u fir-rigward tal-produzzjoni 
tal-elettriku prodott għall-konsum ta' dik 
l-installazzjoni nnifisha. F'kull sena wara 
l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
installazzjonijiet bħal dawn fir-rigward 
tal-produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li t-test ikun ċar meta jkun qed jindika s-sitwazzjonijiet li huma eliġibbli għall-
allokazzjoni mingħajr ħlas. Barra minn hekk, l-installazzjonijiet ta' koġenerazzjoni li 
jipprovdu l-enerġija għas-sistemi għat-tisħin distrettwali jridu jiġu appoġġjati mill-
awtoritajiet peress li jappoġġjaw l-użu sostenibbli tar-riżorsi / il-ġlieda kontra l-bidla fil-
klima u servizz pubbliku, peress li jintlaħqu mill-but tal-maġġoranza tal-popolazzjoni.

Emenda 452
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet bħal 
dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
għandha tiġi aġġustata bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

3. Fejn il-produtturi tas-sħana jew tat-
tiksiħ jirċievu allokazzjoni b'xejn skont il-
paragrafu 1 fir-rigward tal-produzzjoni 
tat-tisħin jew tat-tiksiħ permezz ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata, għandha tingħata 
allokazzjoni b'xejn għall-ġenerazzjoni tal-
elettriku fir-rigward tal-awtokonsum tal-
elettriku, u għall-ġenerazzjoni tal-
elettriku ddedikat għall-provvista ta' 
faċilità industrijali speċifika biss biex jiġi 
żgurat trattament ugwali. F'kull sena wara 
l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
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installazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' trattament ugwali għall-installazzjonijiet kollha għas-sħana u l-enerġija 
kkombinati li jintużaw għal provvista dedikata sabiex jiġu evitati kunflitti mal-liġi tal-UE. 
Privileġġ għall-awtoġeneraturi jmur kontra l-kunċett ta' suq tal-elettriku miftuħ, trasparenti u 
kompetittiv kif promoss mid-Direttiva 2003/54/KE.

Emenda 453
Avril Doyle

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet bħal 
dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
għandha tiġi aġġustata bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

3. Fejn il-produtturi tas-sħana jew tat-
tiksiħ jirċievu allokazzjoni b'xejn skont il-
paragrafu 1 fir-rigward tal-produzzjoni 
tat-tisħin jew tat-tiksiħ permezz ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata, għandha tingħata 
allokazzjoni b'xejn għall-ġeneraturi tal-
elettriku biex jiġi żgurat trattament ugwali.
F'kull sena wara l-2013, l-allokazzjoni 
totali għal installazzjonijiet bħal dawn fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana għandha 
tiġi aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en
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Emenda 454
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet 
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-
sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur 
lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' tingħata 
għal installazzjonijiet ta' koġenerazzjoni 
ta ħana u enerġija fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
Installazzjonijiet ta' koġenerazzjoni ta' 
sħana u enerġija għandhom jirċievu 
allokazzjoni mingħajr ħlas ta' kwoti li tal-
anqas ikunu ekwivalenti għall-iffrankar 
ta' karbonju globali li jirriżulta mill-
investiment f'installazzjonijiet ta' dan it-
tip.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata sistema differenti fl-istati membri differenti għall-allokazzjoni tal-
produzzjoni tas-sħana, id-direttiva l-ġdida għandha tistipula regoli armonizzati tal-UE 
komuni għall-allokazzjoni mingħajr ħlas għal installazzjonijiet għas-sħana u l-enerġija.

Emenda 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas għandha
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni kif definita bid-
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definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet bħal 
dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana 
għandha tiġi aġġustata bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun 
ekonomikament iġġustifikata biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena wara 
l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
installazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-installazzjonijiet għall-koġenerazzjoni jridu jitqiesu bħala parti mis-settur għall-
produzzjoni industrijali / bil-fwar, kif kien il-każ skont l-ewwel żewġ NQAPs. Għandu jiġi 
ċċarat ukoll li huma koperti l-installazzjonijiet għall-koġenerazzjoni kollha, u mhux biss dawk 
b'effiċjenza għolja.

Emenda 456
Norbert Glante

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista'
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas għandha
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriċità fir-
rigward tal-produzzjoni tas-sħana permezz 
ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja kif 
definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal 
domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal installazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tappoġġja trattament ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-sħana.

Emenda 457
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' tingħata 
għal ġeneraturi tal-elettriku fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja għal 
domanda li tkun ekonomikament 
iġġustifikata biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal installazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

Il-produzzjoni tas-sħana hi definita bħala 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja jekk 
tissodisfa l-kriterji fl-Anness III tad-
Direttiva 2004/8/KE u tissodisfa l-valuri 
armonizzati ta' referenza dwar l-effiċjenza 
stipulati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2007/74/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika tad-definizzjoni tal-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja se tiżgura li l-impjanti 
ta' koġenerazzjoni l-kbar li jużaw proporzjon għoli ta' bijomassa (li hi tajba biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' serra) ma jkunux penalizzati mill-EU ETS.
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Emenda 458
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' tingħata 
għal ġeneraturi tal-elettriku fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE u għal produtturi ta' 
tisħin distrettwali għal domanda li tkun 
ekonomikament iġġustifikata biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena 
wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
installazzjonijiet bħal dawn fir-rigward 
tal-produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm proposta għall-infurzar gradwali tas-sistema għall-irkant fis-settur tal-enerġija kif 
proposta għal setturi oħra, li tibda minn 80% ta' allokazzjoni mingħajr ħlas fl-2013 sa meta 
jinkiseb irkant sħiħ mhux qabel l-2020. Ir-raġuni ewlenija għal dan hu li s-suq tal-enerġija 
tal-UE għadu mhux kompletament magħqud. Is-swieq iżolati eżistenti se jwaqqfu t-
trażmissjoni ta' kapaċità meħtieġa biex jiġu nnewtralizzati r-riżultati kkawżati mill-
introduzzjoni ta' rkant ta' 100% fis-settur tal-ġenerazzjoni tal-enerġija. Barra minn hekk, l-
irkant gradwali se jippermetti titjib fl-effiċjenza tal-enerġija u l-adattament tal-produzzjoni 
tal-elettriku għal domandi għola li jirriżultaw mid-direttiva l-ġdida dwar l-IPPC. 

Emenda 459
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' tingħata 
għal ġeneraturi tal-elettriku fir-rigward tal-
produzzjoni tas-sħana permezz ta' 
koġenerazzjoni kif definita bid-
Direttiva 2004/8/KE u għal produtturi ta' 
tisħin distrettwali għal domanda li tkun 
ekonomikament iġġustifikata biex jiġi 
żgurat trattament ugwali fir-rigward ta' 
produtturi oħra tas-sħana. F'kull sena 
wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal 
installazzjonijiet bħal dawn fir-rigward 
tal-produzzjoni tas-sħana għandha tiġi 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri l-ġodda, sehem kbir tad-domanda għas-sħana hu pprovdut 
minn tisħin distrettwali (fil-Polonja, pereżempju, hu ta' aktar minn 50%) Kwalunkwe obbligu 
impost fuq dak is-settur biex jinxtraw kwoti joħloq żieda fil-prezzijiet tas-sħana. Hemm riskju 
li, fid-djar, is-sħana aktar għalja pprovduta minn netwerks tiġi sostitwita minn nirien tal-
faħam individwali suġġetti għal kontroll anqas strett tal-emissjonijiet. Sabiex dan jiġi evitat, 
hemm proposta biex is-sistema ta' rkant fis-settur tal-enerġija tiġi gradwalment infurzata, kif 
propost f'setturi oħra.

Emenda 460
Norbert Glante

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
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ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal installazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9. Se 
tingħata allokazzjoni mingħajr ħlas għal 
12-il impjant ta' dimostrazzjoni CCS 
magħżula mill-Kummissjoni li 
jikkonformaw mal-kriterji dettaljati fil-
paragrafu 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu ttestjati l-approċċi kollha li jittrattaw il-qbid ta' CO2 u l-mezzi kollha 
ta' ħażna. Għalhekk hemm bżonn tal-inqas ta' 12-il impjant ta' dimostrazzjoni.

Emenda 461
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi ta' l-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal stallazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

3. Allokazzjoni mingħajr ħlas tista' 
tingħata għal ġeneraturi tal-elettriċità 
fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana
permezz ta' koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE 
għal domanda li tkun ekonomikament 
ġustifikabbli biex jiġi żgurat trattament 
ugwali fir-rigward ta' produtturi oħra tas-
sħana. F'kull sena wara l-2013, l-
allokazzjoni totali għal installazzjonijiet
bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni 
tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-
fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9. Se 
tingħata allokazzjoni mingħajr ħlas li 
tikkorrispondi għal 125% tal-volum ta' 
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produzzjoni mistenni għal 12-il impjant 
ta' dimostrazzjoni CCS magħżula mill-
Kummissjoni li jikkonformaw mal-kriterji 
dettaljati fil-paragrafu 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Toħloq inċentivi għat-twaqqif ta' impjanti ta' dimostrazzjoni CCS.

Emenda 462
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk Stat Membru ma jiksibx l-objettiv 
għat-tnaqqis annwali tiegħu taħt [id-
deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi] kif 
speċifikat fl-Artikolu 3 u l-Anness ta' dik 
id-Deċiżjoni, ammont ta' kwoti, 
ekwivalenti għad-differenza fit-tnaqqis 
tal-emissjonijiet għal dik is-sena, għandu 
jinżamm lura fis-CITL u m'għandux 
jinħareġ lill-Istati Membri kkonċernati. 
Il-kwoti li jinżammu lura fis-CITL jistgħu 
jinbiegħu b'irkant mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi sistema ta' pieni għall-konformità tal-Istati Membri taħt id-deċiżjoni 
dwar il-qsim tal-isforzi.
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Emenda 463
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk Stat Membru ma jiksibx l-objettiv 
għat-tnaqqis annwali tiegħu taħt [id-
deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi] kif 
speċifikat fl-Artikolu 3 u l-Anness ta' dik 
id-Deċiżjoni, ammont ta' kwoti, 
ekwivalenti għad-differenza fit-tnaqqis 
tal-emissjonijiet għal dik is-sena, għandu 
jinżamm lura fis-CITL u m'għandux 
jinħareġ lill-Istati Membri kkonċernati. 
Il-kwoti li jinżammu lura fis-CITL jistgħu 
jiġu distribwiti lill-Istati Membri l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hemm bżonnha biss jekk ma jiġu introdotti l-ebda multi taħt id-deċiżjoni dwar 
il-qsim tal-isforzi. Tintroduċi sistema ta' pieni għall-konformità tal-Istati Membri taħt id-
deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi.

Emenda 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Jekk Stat Membru jirrifjuta li jħallas 
multa taħt il-mekkaniżmu ta' konformità 
[tad-deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi] kif 
speċifikat fl-Artikolu 3 ta' dik id-
Deċiżjoni, ammont ta' kwoti, ekwivalenti 
għad-differenza fit-tnaqqis tal-
emissjonijiet għal dik is-sena, għandu 
jinżamm lura fis-CITL u m'għandux 
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jinħareġ lill-Istati Membri kkonċernati, 
sakemm l-Istat Membru ma jħallasx il-
multa stabbilita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiggarantixxi li l-Istati Membri jikkonformaw ma' sistema ta' pieni għall-
konformità tal-Istati Membri taħt id-deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi.

Emenda 465
Johannes Blokland

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Jekk Stat Membru jirrifjuta li jħallas 
multa taħt il-mekkaniżmu ta' konformità 
[tad-deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi] kif 
speċifikat fl-Artikolu 3 ta' dik id-
Deċiżjoni, ammont ta' kwoti, ekwivalenti 
għad-differenza fit-tnaqqis tal-
emissjonijiet għal dik is-sena, għandu 
jinżamm lura fis-CITL u m'għandux 
jinħareġ lill-Istati Membri kkonċernati, 
sakemm l-Istat Membru ma jħallasx il-
multa stabbilita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi applikabbli biss jekk ikun hemm sistema ta' pieni għall-konformità tal-Istati 
Membri taħt id-deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi. Tiggarantixxi li l-Istati Membri 
jikkonformaw ma' din is-sistema.
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Emenda 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li jwettqu attivitajieet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità 
totali madwar il-Komunità kollha, il-
perċentwali ta' l-emissjonijiet 
korrispondenti fil-perjodu 2005 sa 2007 
għal dawk l-istallazzjonijiet li kienu 
sorsijiet ta' emissjoni. Għandu japplika 
fattur ta' korrezzjoni kull fejn meħtieġ.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar jekk l-installazzjonijiet imsemmija jindirizzawx kull installazzjoni individwali jew xi 
tip ta' grupp ta' installazzjonijiet. Lanqas mhu ċar għal xiex għandu jiġi applikat il-fattur ta' 
korrezzjoni u għal liema skop. Sabiex jiġi indirizzat ir-riskju ta' rilaxx ta' karbonju b'mod 
xieraq, l-ammont tal-kwoti kif ikkalkulati mill-applikazzjoni għall-parametri ta' referenza 
jridu jiġu allokati kompletament. Il-kombinazzjoni tal-Artikolu 10a, paragrafi 1 u 7, 
tipprevedi dan u għalhekk l-Artikolu 10a, paragarfi 4 u 5, mhumiex essenzjali.

Emenda 467
Linda McAvan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa 4. L-ammont totali ta' kwoti li huwa l-
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l-bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet 
għal stallazzjonijiet li jwettqu attivitajieet
fl-2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma 
għandux jaqbeż, bħala proporzjon tal-
kwantità totali madwar il-Komunità 
kollha, il-perċentwali ta' l-emissjonijiet 
korrispondenti fil-perjodu 2005 sa 2007 
għal dawk l-installazzjonijiet li kienu 
sorsijiet ta' emissjoni. Għandu japplika 
fattur ta' korrezzjoni kull fejn meħtieġ.

bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet 
għal installazzjonijiet li jwettqu 
attivitajiet fl-2013 u li rċevew 
allokazzjoni mingħajr ħlas fil-perjodu 
2008 sa 2012 għandu jkun indaqs, bħala 
proporzjon tal-kwantità totali madwar 
il-Komunità kollha, għall-perċentwali 
tal-emissjonijiet korrispondenti 
vverifikati fil-perjodu 2005 sa 2007 għal 
dawk l-installazzjonijiet li kienu sorsijiet 
ta' emissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tipproponi sistema minn isfel għal fuq biex jiġi kkalkulat kemm qed jiġu 
allokati kwoti mingħajr ħlas lil kull installazzjoni: it-twaqqif ta' parametri ta' referenza, l-
evalwazzjoni ta' kif dawn jirriżultaw ladarba jiġu tradotti għal installazzjonijiet u l-
aġġustament mill-ġdid tagħhom jekk jaqbżu l-limitu massimu globali. Sabiex jitħaffef il-
proċess u sabiex tiġi pprovduta prevedibilità akbar għal kull settur, sistema minn fuq għal 
isfel hi preferibbli. Il-Kummissjoni għandha l-ewwel taqsam il-limitu massimu globali bejn 
setturi bbażati fuq emissjonijiet verifikati u mbagħad tistipula parametri ta' referenza 
settorjali sabiex jiġi stabbilit kemm tirċievi kwoti kull installazzjoni f'settur.

Emenda 468
Johannes Blokland

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li jwettqu attivitajieet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità totali 
madwar il-Komunità kollha, il-perċentwali 
ta' l-emissjonijiet korrispondenti fil-perjodu 
2005 sa 2007 għal dawk l-istallazzjonijiet
li kienu sorsijiet ta' emissjoni. Għandu 

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
installazzjonijiet li jwettqu attivitajiet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità totali 
madwar il-Komunità kollha, il-perċentwali 
tal-emissjonijiet korrispondenti fil-perjodu 
2005 sa 2007 għal dawk l-installazzjonijiet
li kienu sorsijiet ta' emissjoni. Għandu 
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japplika fattur ta' korrezzjoni kull fejn 
meħtieġ.

japplika fattur ta' korrezzjoni intersettorjali 
uniformi kull fejn meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tista' tippermetti li xi setturi jżidu l-emissjonijiet tagħhom u 
jgħaddu l-piż tal-isforz ta' tnaqqis tagħhom lil setturi oħra. Fattur ta' korrezzjoni 
intersettorjali uniformi jiżgura li s-setturi kollha jieħdu sehem fl-attività ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet.

Emenda 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa 
l-bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet 
għal stallazzjonijiet li jwettqu attivitajieet
fl-2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma 
għandux jaqbeż, bħala proporzjon tal-
kwantità totali madwar il-Komunità 
kollha, il-perċentwali ta' l-emissjonijiet 
korrispondenti fil-perjodu 2005 sa 2007 
għal dawk l-istallazzjonijiet li kienu 
sorsijiet ta' emissjoni. Għandu japplika 
fattur ta' korrezzjoni kull fejn meħtieġ.

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa 
l-bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet 
għal installazzjonijiet li jwettqu 
attivitajiet fl-2013 u li rċevew 
allokazzjoni mingħajr ħlas fil-perjodu 
2008 sa 2012 ma għandux jaqbeż, bħala 
proporzjon tal-kwantità totali madwar 
il-Komunità kollha, il-perċentwali tal-
emissjonijiet korrispondenti fil-perjodu 
2005 sa 2007 għal dawk l-
installazzjonijiet li kienu sorsijiet ta' 
emissjoni. Għandu japplika fattur ta' 
korrezzjoni kull fejn meħtieġ għal 
konformità mal-kwantitajiet stabbiliti 
skont il-paragrafi 1 sa 3 u mingħajr ma 
tinbidel il-kwantità totali ta' kwoti skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ġġustifikati r-riżorsi li jintefqu fil-ħolqien ta' parametri ta' referenza u meta 
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wieħed iqis in-natura ambizzjuża tagħhom, hemm bżonn li l-allokazzjoni ssir skont il-volumi 
tal-kwoti kif ikkalkulati permezz tal-applikazzjoni ta' dawn il-parametri ta' referenza. 
Kwantitajiet li jaqbżu l-limitu massimu settorjali kif indikati f'dawn il-paragrafi għandhom 
jintlaħqu mill-volumi għall-irkant u anke l-ammonti żejda għandhom jiġu ttrasferiti għall-
volum għall-irkant. Fl-ewwel każ, tnaqqis fil-kwoti għall-irkant jintlaħaq minn tnaqqis fid-
domanda u b'hekk wieħed jista' jistenna li l-prezzijiet tal-kwoti ma jiżdiedux. Qed jiġi ċċarat li 
l-limitu massimu għall-ETS qed jiġi onorat.

Emenda 470
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li jwettqu attivitajieet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità totali 
madwar il-Komunità kollha, il-perċentwali 
ta' l-emissjonijiet korrispondenti fil-perjodu 
2005 sa 2007 għal dawk l-istallazzjonijiet
li kienu sorsijiet ta' emissjoni. Għandu 
japplika fattur ta' korrezzjoni kull fejn 
meħtieġ.

4. Bla ħsara għall-paragrafu 8, l-ammont
massimu ta' kwoti li huwa l-bażi għall-
kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
installazzjonijiet li jwettqu attivitajiet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità totali 
madwar il-Komunità kollha, il-perċentwali
tal-emissjonijiet korrispondenti fil-perjodu 
2005 sa 2007 għal dawk l-installazzjonijiet
li kienu sorsijiet ta' emissjoni. Għandu 
japplika fattur ta' korrezzjoni kull fejn 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iseħħ riskju ta' rilaxx ta' karbonju meta l-produtturi ġol-UE u barra ma jkunux suġġetti għall-
istess limiti ta' karbonju. Fin-nuqqas ta' ftehima internazzjonali xierqa, l-industriji li jagħmlu 
użu intensiv mill-enerġija li huma esposti għal riskju ta' rilaxx ta' karbonju għandhom jirċievu 
l-ammont meħtieġ ta' allokazzjoni mingħajr ħlas sabiex jitwaqqaf kull trasferiment ta' 
emissjonijiet lejn pajjiżi li ma jimponux limiti komparabbli fuq l-emissjonijiet fuq il-
produzzjoni lokali tagħhom.
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Emenda 471
Frédérique Ries

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammont massimu ta' kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li jwettqu attivitajieet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità totali 
madwar il-Komunità kollha, il-perċentwali 
ta' l-emissjonijiet korrispondenti fil-perjodu 
2005 sa 2007 għal dawk l-istallazzjonijiet
li kienu sorsijiet ta' emissjoni. Għandu 
japplika fattur ta' korrezzjoni kull fejn 
meħtieġ.

Bla ħsara għall-paragrafu 8, l-ammont
massimu ta' kwoti li huwa l-bażi għall-
kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
installazzjonijiet li jwettqu attivitajiet fl-
2013 u li rċevew allokazzjoni mingħajr 
ħlas fil-perjodu 2008 sa 2012 ma għandux 
jaqbeż, bħala proporzjon tal-kwantità totali 
madwar il-Komunità kollha, il-perċentwali 
tal-emissjonijiet korrispondenti fil-perjodu 
2005 sa 2007 għal dawk l-installazzjonijiet
li kienu sorsijiet ta' emissjoni. Għandu 
japplika fattur ta' korrezzjoni kull fejn 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 2 tagħna għall-Artikolu 10a, paragrafu 8.
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