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Emenda 293
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

imħassar

"Artikolu 10
L-irkant tal-kwoti

1. Mill-2013 'il quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jirkantaw il-kwoti kollha li ma 
ġewx allokati mingħajr ħlas skond l-
Artikolu 10a.
2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:
(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;
(b) 10% tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-
tkabbir ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied 
l-ammont tal-kwoti li dawn l-Istati 
Membri jirkantaw skond il-punt (a) bil-
perċentwali speċifikati fl-Anness IIa.
Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-
iskema Komunitarja fl-2005, is-sehem 
tagħhom għandu jiġi kkalkulat billi 
jintużaw l-emissjonijiet verifikati ta' l-
iskema Komunitarja skond l-iskema 
Komunitarja fl-2007.
Fejn meħtieġ, il-perċentwali msemmija 
fil-punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu 



PE409.650v01-00 4/66 AM\734732MT.doc

MT

għandu jkun adattat b'mod proporzonali 
biex jiġi żgurat li d-distribuzzjoni mill-
ġdid tkun 10%.
3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati 
kif ġej:
(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbliovabbli, għall-adattament 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew 
Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-
Enerġija;
(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' 
enerġiji rinovabbli, u biex sa l-2020 
jintlaħaq l-impenn Komunitarju għaż-
żieda ta' l-effiċjenza fl-enerġija b'20%.
(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.
(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati;
(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-
pajjiżi li qegħdin fi żvilupp għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima;
(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u
(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.
4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
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wieħed minn dawn l-għanijiet fir-rapport 
ppreżentati skond id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE.
5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament dwar l-istimi taż-żmien, l-
aministrazzjoni u aspetti oħra ta' l-irkant 
biex jiġi żgurat li jitmexxa b'mod miftuħ, 
trasparenti u mhux diskriminatorju. L-
irkanti għandhom jiġu mfassla biex 
jiżguraw li operaturi, u b'mod partikolari 
kull intrapriża żgħira u ta' daqs medju 
koperti bl-iskema Komunitarja, jkollhom 
aċċess sħiħ u li kull parteċipant ieħor ma 
jiżvalutawx l-operat ta' l-irkant. L-irkanti 
għandhom jiġu mfassla biex jiżguraw li l-
operaturi, u b'mod partikolari kull 
intrapriża żgħira u ta' daqs medju koperti 
bl-iskema Komunitarja, ikollhom aċċess 
sħiħ u li kull parteċipant ieħor ma 
jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. Dik il-
miżura, imfassla sabiex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adottata 
bil-proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant fi ħdan l-ETS ifisser spejjeż massimi għall-konsumaturi kollha mingħajr benefiċċji 
addizzjonali għat-tnaqqis tas-CO2. Din tfisser xejn inqas minn taxxa ġdida fuq is-CO2 li 
jkollhom iħallsuha l-konsumaturi. Sabiex jitfaddlu €55 biljun fis-sena għall-konsumaturi tal-
UE, u biex il-prezzijiet tal-enerġija jinżammu bejn 20-30 €/MWh anqas mingħajr mi tiġi 
ddubitata l-effettivita tal-ETS, m'għandhiex tkun ibbażata fuq l-irkant. Allokazzjoni b'xejn 
ibbażata fuq punti ta' referenza u produzzjoni vera tista' tirriżulta fi strument effiċjenti a 
paragun tal-flus minfuqin u mil-lat ekoloġiku.
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Emenda 294
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-2013 'il quddiem, l-Istati Membri
għandhom jirkantaw il-kwoti kollha li ma 
ġewx allokati mingħajr ħlas skond l-
Artikolu 10a.

1. Mill-2013 'il quddiem, aġenzija 
Komunitarja għandha tirkanta l-kwoti 
kollha li ma ġewx allokati mingħajr ħlas 
skond l-Artikolu 10a.

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:
(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;
(b) 10 % tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-
tkabbir ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied 
l-ammont tal-kwoti li dawn l-Istati 
Membri jirkantaw skond il-punt (a) bil-
perċentwali speċifikati fl-Anness IIa.
Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-
iskema Komunitarja fl-2005, is-sehem 
tagħhom għandu jiġi kkalkulat billi 
jintużaw l-emissjonijiet verifikati ta' l-
iskema Komunitarja skond l-iskema 
Komunitarja fl-2007.
Fejn meħtieġ, il-perċentwali msemmija 
fil-punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu 
għandu jkun adattat b'mod proporzonali 
biex jiġi żgurat li d-distribuzzjoni mill-
ġdid tkun 10%.
3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 

3. 100% tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-
kwoti għandu jiġi użat mill-UE kif ġej
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fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:
(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija, 
għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli u għall-
Enerġija mhux mill-Karbonju, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima 
u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(ca) biex jiġu żviluppati trasportaturi ta' 
enerġija nadifa;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-pajjiżi 
lanqas żviluppati;

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima;

(e) għajnuna għal ċerti Stati Membri biex 
jippromwovu solidarjeta u tkabbir fil-
Komunita li ma tkunx aktar minn 10% 
tal-qligħ mill-irkant għal dawk l-Istati 
Membri f'daqqa, u għajnuna biex jiġi 
faċilitat l-adattament tal-pajjiżi li qegħdin 
fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil fil-klima;

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja, fejn jiġi assenjat sa [x%, irid 
jiġi determinat] tad-dħul totali tal-irkant.

4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 4. Il-Kummissjoni għandha ddaħħal
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tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
wieħed minn dawn l-għanijiet fir-rapport 
ppreżentati skond id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE.

tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
wieħed minn dawn l-għanijiet fir-rapport 
ppreżentati skond id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE.

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u 
ta' daqs medju koperti bl-iskema 
Komunitarja, ikollhom aċċess sħiħ u li 
kull parteċipant ieħor ma jdgħajjifx l-
operat ta' l-irkant. Dik il-miżura, imfassla 
sabiex temenda elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adottata bil-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]."

5. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2009, il-Kummissjoni għandha 
tadotta Regolament, b'konformita mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 23(3), dwar l-istimi 
taż-żmien, l-aministrazzjoni u aspetti oħra 
ta' l-irkant biex jiġi żgurat li jitmexxa 
b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. Is-sistema tal-irkant 
għandha tiġi mfassla b'mod li tippermetti 
suq dejjem trasparenti u b'rata għolja ta' 
likwidita.

Sabiex dawn l-objettivi jkunu jistgħu 
jinkisbu, ir-Regolament imsemmi fl-ewwel 
sottoparagrafu għandu jiġi bbażat fuq il-
prinċipji li ġejjin:
- għandha tintuża sistem waħda, li tkun 
aċċessibbli mill-bogħod, li tkun effettiva u 
disponibbli bi prezz aċċettabbli, u 
mmexxija minn maniġer wieħed fuq livell 
Komunitarju sabiex tiġi garantita l-
integrita tagħha;
- għandhom isiru aċċessibbli l-irkanti, bi 
prezz minimu, lil kwalunkwe parti 
interessata li toffri evidenza ta' solvenza u 
li għandha kont miftuħ fir-reġistru tal-
kwoti; 
- ir-Regolament għandu jistipula skeda ta' 
volumi li jistgħu jiġu rkantati, li tkun 
konsistenti mal-iskadenzi ta' pagament 
mill-ġdid li japplikaw għall-kwoti, u mar-
restrizzjonijiet tad-dħul u l-ħruġ tal-flus 
imposti fuq il-kumpaniji; l-iskeda 
għandha telimina l-possibbilta ta' rkant 
wieħed għall-perjodu kollu konċernat.
Ir-Regolament għandu jipprovdi biex is-
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suq ikun ikkontrollat minn 
organizzazzjoni eżistenti jew futura, li d-
dmirijiet tagħha jkunu simili għal dawk 
assenjati lil korp superviżorju tas-suq tal-
merkanzija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-irkant għandu jiġi implimentat f'livell Komunitarju u mhux mill-Istati Membri 
individwalment. L-UE għandha tkun f'pożizzjoni li tinvesti aktar f'teknoloġiji relatati mal-
enerġija u mat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 sabiex tħejji t-triq għall-isforzi għat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tas-CO2 imwettqa bejn il-preżent u l-2050. Jekk id-dħul jintuża f'livell 
Komunitarju, ir-riċerka Ewropea tkun tista' tiġi organizzata sew u titqiegħed fuq l-istess bażi 
bħal pereżempju dik fl-Istati Uniti jew fil-Ġappun.

Emenda 295
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-2013 'il quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jirkantaw il-kwoti kollha li ma 
ġewx allokati mingħajr ħlas skond l-
Artikolu 10a.

1. Mill-2013 'il quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jirkantaw il-kwoti kollha.

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 newtralizzati permezz ta' rekwiżit ta' 
importazzjoni ta' allokazzjoni.
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Emenda 296
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-2013 'il quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jirkantaw il-kwoti kollha li ma 
ġewx allokati mingħajr ħlas skond l-
Artikolu 10a.

1. Mill-2013 'il quddiem, l-Istati Membri 
għandhom jirkantaw il-kwoti kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant sħiħ għandu jsir ir-regola ġenerali immedjatament.  Dan huwa meħtieġ sabiex il-
kumpaniji jkollhom inċentivi effettivi biex inaqqsu l-ispejjeż ambjentali kkawżati mill-
produzzjoni tagħhom. Perjodu ta' tranżizzjoni ta' seba' snin jippermetti lill-kumpaniji jevitaw 
li jindirizzaw l-ispejjeż ambjentali ta' l-azzjonijiet tagħhom għal perjodu wisq twil ta' żmien.

Emenda 297
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun identika għas-sehem tal-
emissjonijiet verifikati skond l-iskema 
Komunitarja fl-2005 tal-Istat Membru 
konċernat.

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
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Membru kkonċernat;
(b) 10% tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-
tkabbir ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied 
l-ammont tal-kwoti li dawn l-Istati 
Membri jirkantaw skond il-punt (a) bil-
perċentwali speċifikati fl-Anness IIa.
Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-iskema 
Komunitarja fl-2005, is-sehem tagħhom 
għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw l-
emissjonijiet verifikati ta' l-iskema 
Komunitarja skond l-iskema Komunitarja 
fl-2007.

Għal dawn il-finijiet fir-rigward ta' l-Istati 
Membri li ma pparteċipawx fl-iskema 
Komunitarja fl-2005, is-sehem tagħhom 
għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw l-
emissjonijiet verifikati ta' l-iskema 
Komunitarja skond l-iskema Komunitarja 
fl-2007.

Fejn meħtieġ, il-perċentwali msemmija 
fil-punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu 
għandu jkun adattat b'mod proporzonali 
biex jiġi żgurat li d-distribuzzjoni mill-
ġdid tkun 10%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Para. 2: Għodod tal-politika dwar il-klima, bħall-ETS tal-UE, għandhom jiddikjaraw 
ċarament kundizzjonijiet indaqs. Kwistjonijiet ta' koeżjoni huma ttrattati minn strumenti oħra 
ta' politika.

Emenda 298
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 

(a) 45% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
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Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;

Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;

(b) 10% tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-tkabbir 
ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied l-
ammont tal-kwoti li dawn l-Istati Membri 
jirkantaw skond il-punt (a) bil-perċentwali 
speċifikati fl-Anness IIa.

(b) 5% tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-tkabbir 
ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied l-
ammont tal-kwoti li dawn l-Istati Membri 
jirkantaw skond il-punt (a) bil-perċentwali 
speċifikati fl-Anness IIa.

(ba) 50% tal-kwantita totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu rkantati għandu 
jitqiegħed fil-ġenb biex il-Kummissjoni 
tirkantah sabiex tiffinanzja t-tnaqqis tal-
gassijiet b'effett ta' serra, id-
diforestazzjoni u d-degradazzjoni li ġew 
evitati, u l-adattament għall-bidla fil-
klima fil-partijiet li m'humiex fl-Anness I 
tal-UNFCCC.

Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-iskema 
Komunitarja fl-2005, is-sehem tagħhom 
għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw l-
emissjonijiet verifikati ta' l-iskema 
Komunitarja skond l-iskema Komunitarja 
fl-2007.

Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-iskema 
Komunitarja fl-2005, is-sehem tagħhom 
għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw l-
emissjonijiet verifikati ta' l-iskema 
Komunitarja skond l-iskema Komunitarja 
fl-2007.

Fejn meħtieġ, il-perċentwali msemmija fil-
punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu għandu 
jkun adattat b'mod proporzonali biex jiġi 
żgurat li d-distribuzzjoni mill-ġdid tkun 
10%.

Fejn meħtieġ, il-perċentwali msemmija fil-
punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu għandu 
jkun adattat b'mod proporzonali biex jiġi 
żgurat li d-distribuzzjoni mill-ġdid tkun 
5%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-inqas 50% tad-dħul mill-irkant għandu jiġi ddedikat għall-finanzjament ta' miżuri 
klimatiċi f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Sabiex jiġu evitati problemi relatati mal-proċeduri 
baġitarji annwali fl-Istati Membri, is-sehem korrispondenti tal-kwoti għandhom jiġu rkantati 
mill-Kummissjoni u użati għal dak il-għan.
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Emenda 299
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:

2. Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom 
jiġu rkantati minn kull Stat Membru 
għandha tkun magħmula kif ġej:

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;

(a) 70% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;

(b) 10% tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-tkabbir 
ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied l-
ammont tal-kwoti li dawn l-Istati Membri 
jirkantaw skond il-punt (a) bil-perċentwali 
speċifikati fl-Anness IIa.

(b) 30% tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-tkabbir 
ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied l-
ammont tal-kwoti li dawn l-Istati Membri 
jirkantaw skond il-punt (a) bil-perċentwali 
speċifikati fl-Anness IIa.

Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-iskema 
Komunitarja fl-2005, is-sehem tagħhom 
għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw l-
emissjonijiet verifikati ta' l-iskema 
Komunitarja skond l-iskema Komunitarja 
fl-2007. 

Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-iskema 
Komunitarja fl-2005, is-sehem tagħhom 
għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw l-
emissjonijiet verifikati ta' l-iskema 
Komunitarja skond l-iskema Komunitarja 
fl-2007.

Fejn meħtieġ, il-perċentwali msemmija fil-
punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu għandu 
jkun adattat b'mod proporzonali biex jiġi 
żgurat li d-distribuzzjoni mill-ġdid tkun 
10%.

Fejn meħtieġ, il-perċentwali msemmija fil-
punt (b) ta' l-ewwel subparagrafu għandu 
jkun adattat b'mod proporzonali biex jiġi 
żgurat li d-distribuzzjoni mill-ġdid tkun 
30%.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-10% tal-kwoti proposti li jiġu mqassma għall-iskopijiet ta' solidarjeta u tkabbir fi ħdan il-
Komunita huma sproporzjonati mar-rekwiżiti ta' żvilupp ta' pajjiżi li għal bosta snin ilhom 
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jippruvaw jegħilbu n-nuqqas ta' progress ekonomiku u fejn konverżjoni mgħaġġla tal-
ekonomija għal sorsi alternattivi ta' enerġija mhijiex fattibbli mil-lat soċjali, ambjentali u 
ekonomiku.

Emenda 300
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;

(a) 80% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem tal-medja tal-emissjonijiet verifikati 
skond l-iskema Komunitarja fl-2005-2007
ta' l-Istat Membru kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati tendenzi realistiċi ta' emissjonijiet fl-Istati Membri u jiġu evitati 
disparitajiet li jirriżultaw minn kundizzjonijiet ta' temp, bħal pereżempju xtiewi sħan, eċċ., 
għandu jkun hemm approċċ fuq 3 snin (il-medja tas-snin 2005 - 2007) fejn il-varjazzjonijiet 
annwali fl-emissjonijiet jistgħu jiġu eliminati.

Emenda 301
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-

(a) 80% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem tal-medja tal-emissjonijiet verifikati 



AM\734732MT.doc 15/66 PE409.650v01-00

MT

iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;

skond l-iskema Komunitarja fl-2005-2007
ta' l-Istat Membru kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati tendenzi realistiċi ta' emissjonijiet fl-Istati Membri u jiġu evitati 
disparitajiet li jirriżultaw minn kundizzjonijiet ta' temp, bħal pereżempju xtiewi sħan, eċċ., 
għandu jkun hemm approċċ fuq 3 snin (il-medja tas-snin 2005 - 2007) fejn il-varjazzjonijiet 
annwali fl-emissjonijiet jistgħu jiġu eliminati.

Emenda 302
Riitta Myller

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja mill-2005 sal-2007 ta' 
l-Istat Membru kkonċernat;

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Minflok tintuża d-data għal sena individwali, it-tqassim tal-kwoti tal-emissjonijiet għandu jiġi 
kkalkolat fuq il-bażi ta' valuri medji għal mill-inqas sentejn. Il-kwantitajiet tal-emissjonijiet 
minn sena għall-oħra jistgħu jvarjaw ukoll minħabba raġunijiet naturali: dan jimplika li 
għandu jittieħed bħala punt ta' riferiment perjodu, iktar milli sena. Il-proposta tal-
Kummissjoni tgħid, barra minn hekk, li l-Kummissjoni lesta li meta tkun qed tipparagunahom, 
taqsam f'fatturi ċ-ċifri tal-emissjonijiet tal-2006, malli dawn ikunu disponibbli.

Huwa importanti li wieħed jiftakar li bażi ta' kalkolu li jkopri bosta snin mhux se jaltera t-
total tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-Komunita. 
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Emenda 303
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem ta' l-emissjonijiet verifikati skond l-
iskema Komunitarja fl-2005 ta' l-Istat 
Membru kkonċernat;

(a) 90% tal-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom ikunu distribwiti fost l-Istati 
Membri f'ishma li huma identiċi għas-
sehem tal-medja tal-emissjonijiet verifikati 
skond l-iskema Komunitarja fl-2005-2007
ta' l-Istat Membru kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok sena waħda, għandu jiġi applikat perjodu itwal bħala l-bażi għall-kalkolazzjoni tal-
kwoti ta' rkant fl-ETS tal-UE sabiex jiġu eliminati l-varjazzjonijiet u l-volatilitajiet annwali 
riżultat ta' ċirkostanzi naturali.

L-applikazzjoni ta' perjodu ta' referenza fl-allokazzjoni tal-kwoti ta' rkant mhux se tibdel il-
limitu tal-emissjonijiet tal-ETS tal-UE, jew dak li hu msejjaħ il-qsim tal-isforzi bejn l-Istati 
Membri fis-setturi li mhumiex fl-ETS. Il-Kummissjoni diġa ddikjarat fin-nota 11 tal-
memorandum ta' spjegazzjoni li hija lesta li tikkunsidra l-applikazzjoni tal-medja tal-
emissjonijiet verifikati tas-snin 2005-2006 bħala bażi ta' kalkolu.

Emenda 304
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) 10% tal-kwantità totali li għandhom 
ikunu rkantati distribwiti fost ċerti Stati 
Membri bil-għan tas-solidarjetà u t-
tkabbir ġewwa l-Komunità, b'hekk jiżdied 
l-ammont tal-kwoti li dawn l-Istati 

imħassar
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Membri jirkantaw skond il-punt (a) bil-
perċentwali speċifikati fl-Anness IIa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni għalfejn jiġi introdott mekkaniżmu ta' solidarjeta bejn l-Istati Membri 
fil-kuntest tal-politika dwar il-klima. Is-solidarjeta fl-Unjoni Ewropea hija pprattikata 
permezz tal-istrumenti finanzjarji eżistenti bħalma huma l-Fondi Strutturali jew il-
kontribuzzjonijiet lill-baġit tal-Komunita. Barra minn hekk, dak li ressaq l-emenda jappoġġja 
lir-rapporteur fl-objettiv tiegħu biex parti sostanzjali tal-flus li jidħlu mill-irkant jintefqu 
f'pajjiżi terzi - b'mod partikulari f'pajjiż li qed jiżviluppaw. Din hija raġuni oħra għalfejn 
m'hemmx bżonn ta' din id-dispożizzjoni.

Emenda 305
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) 10% tal-kwantita totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu rkantati għandu jitqassam 
fost l-Istati Membri b'konformita mal-
kisbiet li saru bejn is-sena bażi tal-
Protokoll ta' Kyoto u l-2005 sabiex jiġu 
meqjusa l-isforzi li saru sad-data tal-
introduzzjoni tal-iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġi introdott approċċ li jirrifletti sew il-kisbiet ta' Kyoto tal-pajjiżi individwali 
kif previst fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2007-2008. Hemm definita 
b'mod ċar fil-proposta l-introduzzjoni ta' 10% addizzjonali tal-kwantita totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu rkantati fost l-Istati Membri fuq bażi tal-kisbiet li saru bejn is-sena (snin) bażi 
tal-Protokoll ta' Kyoto u s-sena 2005.
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Emenda 306
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) 10% tal-kwantita totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu rkantati għandu jitqassam 
fost l-Istati Membri b'konformita mal-
kisbiet li saru bejn is-sena bażi tal-
Protokoll ta' Kyoto u l-2005 sabiex jiġu 
meqjusa l-isforzi li saru sad-data tal-
introduzzjoni tal-iskema Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġi introdott approċċ li jirrifletti sew il-kisbiet ta' Kyoto tal-pajjiżi individwali 
kif previst fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2007-2008. Hemm definita 
b'mod ċar fil-proposta l-introduzzjoni ta' 10% addizzjonali tal-kwantita totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu rkantati fost l-Istati Membri fuq bażi tal-kisbiet li saru bejn is-sena (snin) bażi 
tal-Protokoll ta' Kyoto u s-sena 2005.

Emenda 307
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-iskema 
Komunitarja fl-2005, is-sehem tagħhom 
għandu jiġi kkalkulat billi jintużaw l-
emissjonijiet verifikati ta' l-iskema 
Komunitarja skond l-iskema Komunitarja 
fl-2007.

Għall-finijiet tal-punt (a) fir-rigward ta' l-
Istati Membri li ma pparteċipawx fl-iskema 
Komunitarja fl-2005 jew fl-2006, is-sehem 
tagħhom għandu jiġi kkalkulat billi 
jintużaw l-emissjonijiet verifikati ta' l-
iskema Komunitarja skond l-iskema 
Komunitarja fl-2007.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok sena waħda, għandu jiġi applikat perjodu itwal bħala l-bażi għall-kalkolazzjoni tal-
kwoti ta' rkant fl-ETS tal-UE sabiex jiġu eliminati l-varjazzjonijiet u l-volatilitajiet annwali 
riżultat ta' ċirkostanzi naturali. L-applikazzjoni ta' perjodu ta' referenza fl-allokazzjoni tal-
kwoti ta' rkant mhux se tibdel il-limitu tal-emissjonijiet tal-ETS tal-UE, jew dak li hu msejjaħ 
il-qsim tal-isforzi bejn l-Istati Membri fis-setturi li mhumiex fl-ETS. Il-Kummissjoni diġa 
ddikjarat fin-nota 11 tal-memorandum ta' spjegazzjoni li hija lesta li tikkunsidra l-
applikazzjoni tal-medja tal-emissjonijiet verifikati tas-snin 2005-2006 bħala bażi ta' kalkolu.

Emenda 308
Johannes Lebech

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk Stat Membru ma jiksibx il-mira 
tiegħu tat-tnaqqis annwali skont [id-
deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi] kif 
speċifikat fl-Artikolu 3 u fl-Anness ta' dik 
id-Deċiżjoni, il-kwantita ta' kwoti 
ekiwivalenti għall-ammont li ma ntlaħaqx 
mit-tnaqqis tal-emissjonijiet għal dik is-
sena għandu jitnaqqas mill-kwantita ta' 
kwoti tal-Istat Membru skont l-Artikoli 9a 
u 10 ta' din id-Direttiva. Il-kwoti 
imnaqqsa għandhom jiġu mqassma fost, u 
rkantati minn, dawk l-Istati Membri 
b'konformita ma' [id-deċiżjoni dwar il-
qsim tal-isforzi] sabiex jinżamm intatt il-
limitu stipulat skont l-iskema 
Komunitarja. 

Or. en
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Emenda 309
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tqassam id-
dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti fost l-
Istati Membri proporzjonalment mal-
kwoti maħruġa tal-emissjonijiet, filwaqt li 
tiġi meqjusa l-iskala stipulata fl-Anness 
IIa.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri kollha se jirċievu sehem proporzjonali mill-qligħ mill-irkant organizzat 
f'livell Komunitarju. Jekk tittieħed deċiżjoni li l-irkant għandu jitwettaq minn Stati Membri 
individwali, dan ikun mod tajjeb biex ikun żgurat li kull Stat Membru jirċievi s-sehem li ħaqqu 
mill-qligħ. 

Emenda 310
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. 80% tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-
kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż 
id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-
punt (b) tiegħu, għandu jintuża biex jiġu 
mnaqqsa impatti ekonomiċi negattivi 
possibbli tal-iskema Komunitarja:  L-
Istati Membri għandhom jużaw id-dħul 
biex jikkumpensaw lill-konsumaturi 
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għall-prezzijiet aktar għoljin u lill-
kumpaniji għall-ispejjeż aktar għoljin. 
Jistgħu jiġu indirizzati wkoll aspetti 
soċjali bħalma huma żidiet possibbli fil-
prezzijiet tal-elettriku fi djar bi dħul baxx 
jew medju.
20% tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-
kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-
dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandhom jiġu użati kif ġej, skont 
il-prijorita:

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbliovabbli, għall-adattament 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew 
Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-
Enerġija; 

(a) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati, u jistumulaw l-
afforestazzjoni u r-riforestazzjoni;

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' 
enerġiji rinovabbli, u biex sa l-2020 
jintlaħaq l-impenn Komunitarju għaż-
żieda ta' l-effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) biex ikun hemm adattament għall-
impatti tal-bidla fil-klima u biex jiġi 
faċilitat l-adattament tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għall-impatti tal-bidla fil-
klima;

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) għal appoġġ temporanju għall-ġabra u 
l-ħażna ġeoloġika ta' gassijiet serra, b'mod 
partikolari minn impjanti ta' l-enerġija tal-
faħam; u

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati;

(d) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-
pajjiżi li qegħdin fi żvilupp għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima;
(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u
(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
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amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni tad-dħul iżżid l-ispejjeż ta' benessri biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi peress li 
l-Istati Membri jkunu qed jiġu limitati fil-possibbiltajiet tagħhom biex jikkumpensaw iz-zidiet 
fil-prezzijiet effettivi tal-karbonju  billi jikkumpensaw lill-konsumaturi b'taxxi fuq id-dħul jew 
taxxi tal-korporazzjonijiet aktar baxxi. Għalhekk, għandu jiġi allokat 20% biss tal-qligħ mill-
irkant. Li tiġi evitata d-diforestazzjoni, u l-investiment fl-adattament għal-bidla fil-klima 
huma għalhekk l-aktar għażliet importanti ta' investiment. Id-diforestazzjoni hija sors 
importanti ta' emissjonijiet tas-C02 u timplika telfa kbira ta' bijodiversita.

Emenda 311
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul 
kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jiġi użat kif ġej:

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbliovabbli, għall-adattament 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew 
Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-
Enerġija;

(a) kwart għall-miżuri biex 
jikkontribwixxu għall-fondi ħalli tiġi 
evitata d-diforestazzjoni u jiżdiedu l-
aforestazzjoni u r-riforestazzjoni f'pajjiżi 
li rratifikaw il-ftehima internazzjonali 
futura billi jitqiesu:

- id-drittijiet u l-bżonnijiet tal-popli 
indiġeni;
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- il-preservazzjoni tal-bijodiversità; u
- l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-foresti;

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' 
enerġiji rinovabbli, u biex sa l-2020 
jintlaħaq l-impenn Komunitarju għaż-
żieda ta' l-effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) nofs biex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-
Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra li 
rratifikaw il-ftehima internazzjonali 
futura, eż. permezz tar-riċerka u l-
iżvilupp, it-tqegħid fis-suq ta' prodotti 
effiċjenti fl-enerġija, tnaqqis ta' taxxi u 
ħlasijiet fuq teknoloġiji tajbin għall-
ambjent bħalma huma mezzi tat-trasport 
li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, u biex 
it-teknoloġija tiġi trasferita lil pajjiżi li 
rratifikaw il-ftehima internazzjonali 
futura, eż. permess tal-Fond Globali 
għall-Effiċjenza fl-Enerġija u l-Enerġija 
Rinnovabbli; u

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) kwart biex jiġi ffaċilitat l-adattament 
għall-effetti negattivi tal-bidla fil-klima 
f'pajjiżi li rratifikaw il-ftehima 
internazzjonali futura dwar il-bidla fil-
klima;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati;
(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-
pajjiżi li qegħdin fi żvilupp għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima;
(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u
(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtur tal-emenda isegwi l-approċċ ġenerali tar-rapporteur iżda jipprova jkompli jtejbu. 
Hemm bżonn li l-għan tal-Parlament ikun li l-flus kollha jiġu użati għall-iskop tad-direttiva. 
Jidher xieraq li l-ammont massimu jintefaq fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet mhux biss f'pajjiżi 
terzi iżda wkoll fl-Unjoni Ewropea u li jiġu promossi r-riċerka u t-teknoloġija. It-trasport 
b'emissjonijiet baxxi, bħalma huwa dak bil-ferrovija, jista' jiġi affettwat ħażin mid-direttiva 
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kif inhi. Għalhekk hemm bżonn li uħud mill-flus jintużaw biex jitnaqqsu l-ispejjeż.

Emenda 312
Anders Wijkman

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati 
kif ġej:

3. Talanqas 50% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2 
għandu jiġi ttrasferit mill-Istati Membri 
għal fond stabbilit fil-livell Komunitarju 
jew internazzjonali kif ġej:

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-
Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbliovabbli, għall-adattament 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew 
Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-
Enerġija;

(a) kwart għall-bini tal-kapaċitajiet fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw li rratifikaw il-
ftehima internazzjonali futura, biex 
jipprovdu għall-bażi tad-diforestazzjoni 
evitata u ta' proġetti u attivitajiet għall-
aforestazzjoni u r-riforestazzjoni kredibbli 
u fuq bażi ta' suq f'dawn il-pajjiżi, filwaqt 
li jiġu meqjusa: 

- id-drittijiet u l-bżonnijiet tal-popli 
indiġeni;
- il-preservazzjoni tal-bijodiversità; u
- l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-foresti;

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' 
enerġiji rinovabbli, u biex sa l-2020 
jintlaħaq l-impenn Komunitarju għaż-
żieda ta' l-effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) kwart biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
f'pajjiżi li qed jiżviluppaw li rratifikaw il-
ftehima internazzjonali futura, u biex tiġi 
trasferita t-teknoloġija lejn dawk il-pajjiżi, 
eż. permezz tal-appoġġar u l-finanzjament 
tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-qbid 
u l-ħżin tal-karbonju u permezz tal-Fond 
Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija u għall-
Enerġija Rinnovabbli; u

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 

(c) nofs biex jiġi ffaċilitat l-adattament 
għall-effetti negattivi tal-bidla fil-klima 
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impjanti ta' l-enerġija tal-faħam. f'pajjiżi li qed jiżviluppaw li rratifikaw il-
ftehima internazzjonali futura dwar il-
bidla fil-klima, permezz ta' 
kontribuzzjonijiet għall-Alleanza għall-
Bidliet Klimatiċi Globali.

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati;
(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-
pajjiżi li qegħdin fi żvilupp għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima;
(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u 
(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

Or. en

Emenda 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

(3) 45% tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-
kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-
dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jidħol bl-istess mod fil-
baġits tal-istati Membri u għandu jiġi użat 
għal dan li ġej:

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
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adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima; 

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima; 

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; 

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni fuq livell 
nazzjonali ta' l-iskema Komunitarja.

(h) biex jiġu limitati l-effetti soċjali tal-
prezzijiet li dejjem qed jogħlew tal-
enerġija;
(i) biex jittieħdu miżuri sabiex jiġu trattati 
l-kawżi tal-bidla fil-klima, jew biex isir 
adattament għaliha; u
(j) biex jinħolqu impjiegi u jiġi organizzat 
taħriġ u tagħlim ta' snajja' ġodda sabiex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-industriji li huma 
effiċjenti fl-enerġija; 
45% tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-
kwoti msemmija fil-paragrafu 2 hawn 
fuq, inkluż id-dħul kollu mill-irkant 
imsemmi fil-punt 2 (b) hawn fuq, għandu 
jiġi ritornat, b'mod xieraq, lill-kumpaniji 
li l-kwoti tagħhom ġew irkantati u għandu 
jintuża għall-investiment f'ħidmiet ta' 
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implimentazzjoni ta' teknoloġiji ġodda 
immirati biex titjieb l-effiċjenza fl-
enerġija u biex jinħolqu impjiegi u jiġu 
organizzati taħriġ u tagħlim ta' snajja' 
ġodda għall-impjegati sabiex jintlaħqu l-
ħtiġijiet tat-teknoloġiji l-ġodda li qed 
jintużaw li huma effiċjenti fl-enerġija;
10% tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-
kwoti msemmija fil-paragrafu 2 hawn 
fuq, inkluż id-dħul kollu mill-irkant tal-
kwoti imsemmija fil-punt 2 (b) hawn fuq, 
għandu jitqiegħed f'fond Komunitarji 
speċjali għall-iskop li jiġu koperti l-
ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw mill-
ġestjoni tas-sistema Komunitarja. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-klima hija realta, iżda sfortunatament il-baġit Komunitarju ma jagħtix prijorita 
lill-azzjonijiet li jiġġieldu kontra dan. L-irkant se jiġġenera dħul sinifikanti. F'livell 
Komunitarju kif ukoll dak nazzjonali, għandhom jiġu stabbiliti linji gwida għall-użu ta' dan 
id-dħul b'konformita mal-objettivi li għalihom ġiet imwaqqfa s-sistema.

Emenda 314
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima 

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbli, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima 
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u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%, inklużi 
investimenti fl-enerġija solari 
kkonċentrata fl-UE jew f'pajjiżi terzi;

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.
(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon jew proġetti li jmexxu lura 
d-degradazzjoni tal-ħamrija jew tal-
foresti, b'mod partikolari fil-Pajjiżi Lanqas 
Żviluppati

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-
pajjiżi li qegħdin fi żvilupp għall-impatti 
tat-tibdil fil-klima;

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima; u

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u 

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom.

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CCS ġiet diskussa fl-emenda dwar l-Artikolu 10 paragrafu 3a sabiex l-Istati Membri jkunu 
obbligati jirriturnaw mill-inqas 50% tad-dħul mill-irkant lill-kumpaniji involuti bil-
kundizzjoni li dawn il-kumpaniji jonfqu dal-flus fuq teknoloġiji b'emissjoni baxxa ta' 
karbonju, inkluża s-CCS. L-ispejjeż amministrattivi jistgħu jitħallsu mid-dħul tal-ETS li jifdal 
.
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Emenda 315
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2 
għandu jiġi użat għal wieħed jew aktar 
minn dawn li ġejjinj:

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp u proġett ta' dimostrazzjoni għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew Strateġiku 
dwar it-Teknoloġija ta' l-Enerġija; 

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) għal teknoloġiji nodfa tal-faħam li 
jinkludu l-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam;

(ca) għall-immodernizzar ta' 
installazzjonijiet ta' kombustjoni bil-
faħam jew għar-rimpjazzament tagħhom 
b'impjanti aktar effiċjenti li jipproduċu 
anqas emissjonijiet tas-CO2;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-pajjiżi (e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-pajjiżi 
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li qegħdin fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima;

li qegħdin fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima;

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u 

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u 

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil tat-taħlita ta' enerġiji tal-UE jirrikjedi ż-żmien u għandu jiġi bbażat fuq il-prinċipju 
ta' effiċjenza a paragun tal-flus minfuqin. Il-faħam għandu jintuża fil-futur u b'hekk tiġi 
salvagwardjata s-sikurezza fl-enerġija. Sabiex jiġri dan, hemm bżonn ta' appoġġ addizzjonali 
biex jiġu introdotti teknoloġiji ġodda fis-settur tal-enerġija bil-faħam.

Emenda 316
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati 
kif ġej:

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2 
għandu jiġi użat għal wieħed jew aktar 
minn dawn li ġejjinj:

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp u proġett ta' dimostrazzjoni għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew Strateġiku 



AM\734732MT.doc 31/66 PE409.650v01-00

MT

ta' l-Enerġija; dwar it-Teknoloġija ta' l-Enerġija;
(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) għal teknoloġiji nodfa tal-faħam li 
jinkludu l-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam;

ca) għall-immodernizzar ta' 
installazzjonijiet ta' kombustjoni bil-
faħam jew għar-rimpjazzament tagħhom 
b'impjanti aktar effiċjenti li jipproduċu 
anqas emissjonijiet tas-CO2;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima;

(e) biex jiġi faċilitat l-adattament tal-pajjiżi 
li qegħdin fi żvilupp għall-impatti tat-tibdil 
fil-klima;

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u 

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u 

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

(g) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil tat-taħlita ta' enerġiji tal-UE jirrikjedi ż-żmien u għandu jiġi bbażat fuq il-prinċipju 
ta' effiċjenza a paragun tal-flus minfuqin. Il-faħam għandu jintuża fil-futur u b'hekk tiġi 
salvagwardjata s-sikurezza fl-enerġija. Sabiex jiġri dan, hemm bżonn ta' appoġġ addizzjonali 
biex jiġu introdotti teknoloġiji ġodda fis-settur tal-enerġija bil-faħam.
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Emenda 317
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati 
kif ġej:

3. id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 
msemmi fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul 
kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jiġi użat f'fond apposta 
amministrat fil-livell Komunitarju mill-
Kummissjoni jew minn korp kompetenti 
maħtur mill-Kummissjoni għal dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ETS tal-UE mhijiex taxxa ġenerali. Huwa importanti li d-dħul li jsir mill-irkant jintefaq 
100% fuq miżuri għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet, biex jittaffa kwalunkwe impatt negattiv ta' l-
iskema tal-Komunità u biex ikun hemm appoġġ għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Billi din hija 
skema ta' l-UE, u billi t-trattament tal-bidla fil-klima hija mira kollettiva ta' l-UE, hija ħaġa 
loġika li d-dħul jiġi amministrat minn fond fil-livell Komunitarju. Din għandha tkun iżjed 
effiċjenti u għandha tiżgura ġbir sinifikanti tar-riżorsi.

Emenda 318
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif
ġej:

3. Id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafu 2 għandu jiġi użat 
kif ġej:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-gravità u l-urġenza tal-problema, id-dħul kollu mill-irkant tal-kwoti għandu jkun 
iddedikat għal miżuri mfassla biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, biex 
tiġi żviluppata l-enerġija li tiġġedded, biex tiġi miġġielda d-diforestazzjoni, biex jiġu 
megħjuna l-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw sabiex jadattaw għall-bidla fil-klima, u biex 
jiġu megħjuna dawk li jgħixu fi djar bi dħul iktar baxx sabiex itejbu l-effiċjenza li biha jużaw 
l-enerġija.

Emenda 319
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul 
kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jiġi użat kif ġej:

Or. en

Emenda 320
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati 

3. Id-dħul kollu ġġenerat mill-irkant tal-
kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-
dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jiġi użat kif ġej:
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kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-irkantar jagħti lill-Istati Membri il-mezzi sabiex jinvestu f'inizjattivi li ma 
jagħmlux ħsara lill-klima fl-UE, u fit-Trasferiment tat-Teknoloġija, il-mitigazzjoni fil-pajjiżi 
mhux koperti bl-Anness I u sabiex jgħinu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jadattaw għall-
konsegwenzi negattivi tal-bidla fil-klima.

Emenda 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul 
kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jiġi użat kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul kollu mill-irkant għandu jintefaq biex tiġi ttrattata l-bidla fil-klima.

Emenda 322
Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 
msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul 
kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jiġi użat kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-irkantar jagħti l-mezzi lill-Istati Membri sabiex jinvestu f'inizjattivi li ma 
jagħmlux ħsara lill-klima fl-UE, u fit-Trasferiment tat-Teknoloġija, il-mitigazzjoni fil-pajjiżi 
mhux koperti bl-Anness I u sabiex jgħinu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jadattaw għall-
konsegwenzi negattivi tal-bidla fil-klima.

Emenda 323
Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Id-dħul kollu ġġenerat mill-irkant tal-
kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-
dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punt (b) 
tiegħu, għandu jiġi użat kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-irkantar jagħti l-mezzi lill-Istati Membri sabiex jinvestu f'inizjattivi li ma 
jagħmlux ħsara lill-klima fl-UE, u fit-Trasferiment tat-Teknoloġija, il-mitigazzjoni fil-pajjiżi 
mhux koperti bl-Anness I u sabiex jgħinu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jadattaw għall-
konsegwenzi negattivi tal-bidla fil-klima.
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Emenda 324
Patrick Louis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Talanqas 50% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandu jiġi użat kif ġej:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-irkant ta' kwoti irid iwassal għal trasferiment finanzjarju mill-industriji li jniġġsu għall-
attivitajiet li jservu biex jiġu żviluppati sorsi rinnovabbli ta' enerġija jew biex jiġi maħżun il-
karbonju jew jiġi evitat ir-rilaxx tiegħu mill-ħżin. Iċ-ċertifikazzjoni li tkun konsistenti mas-sitt 
kriterji ta' Ħelsinki għall-iżvilupp sostenibbli tal-foresti, b'mod speċjali mal-kriterju numru 
sitta, dwar il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi, għandha tkun il-kundizzjoni prinċipali li għaliha 
għandha tkun soġġetta l-esplojtazzjoni kontinwa tal-foresti tropiċi. Fl-UE, bejn 10% u 20% 
tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra huwa kumpensat minn foresterija u mis-settur tal-
injam.

Emenda 325
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati kif 
ġej:

3. Talanqas 50% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandu jiġi użat kif ġej:
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-irkant tal-kwoti tal-emissjonijiet mhuwiex maħsub biex jiġġenera dħul addizzjonali għall-
Istat, iżda huwa mfassal biex ikun mekkaniżmu effiċjenti ta' allokazzjoni bbażat fuq is-suq. 
Għalhekk id-dħul għandu jerġa' jinbagħat lejn l-impriżi kkonċernati, u b'hekk dawn jiġu 
provduti bil-fondi meħtieġa sabiex jinvestu f'teknoloġiji innovattivi ta' tfaddil ta' enerġija.

Emenda 326
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 - introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talanqas 20% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, għandhom jiġu użati 
kif ġej:

3. Talanqas 50% tad-dħul iġġenerat mill-
irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-punt (b) tiegħu, jista', inter alia, jiġi 
użat kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' miżuri u azzjonijiet li għandhom jitwettqu sabiex jiġġieldu kontra l-bidla fil-klima 
għandha tkun kemm jista' jkun flessibbli. L-allokazzjoni tad-dħul għandu jiżgura li l-flus jiġu 
użati biex jintlaħaq l-objettiv propost skond il-prijoritajiet u l-kapaċitajiet ta' kull Stat 
Membru.

Emenda 327
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt a



PE409.650v01-00 38/66 AM\734732MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż permezz ta' miżuri 
nazzjonali għall-appoġġ tal-effiċjenza fl-
enerġija, u billli jsir kontribut lill-Fond 
Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija u għall-
Enerġija Rinnovabbliovabbli, għall-
adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima 
filwaqt li jiġu meqjusa b'mod partikulari 
l-kura tas-saħħa lokali u l-faċilitajiet 
għall-benessri, u għall-finanzjament tar-
riċerka u l-iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet u l-adattament, inkluż il-
parteċipazzjoni f'inizjattivia fi ħdan il-qafas 
tal-Pjan Ewropew Strateġiku dwar it-
Teknoloġija ta' l-Enerġija;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jkun hemm kunsiderazzjoni għall-fatt li l-bidla fil-klima hija problema serja 
b'implikazzjonijiet estiżi għas-saħħa pubblika, l-intenzjoni tas-settur tal-kura medika hi li 
jipprovdi soluzzjonijiet prattiċi kemm jista' jkun malajr. Sabiex jilħaq dawn l-isfidi kbar u 
jnaqqas l-impatt ambjentali tiegħu, se jkollu bżonn riżorsi ġodda u appoġġ addizzjonali. 
Barra minn hemm, l-awtoritajiet lokali jridu jkunu ekwipaġġjati bil-faċilitajiet meħtieġa 
sabiex ilaħħqu kemm mar-riskji li jirriżultaw mill-bidla fil-klima, kif ukoll mad-domanda 
soċjali u mal-problemi ta' ġustizzja soċjali fejn huma kkonċernati ċ-ċittadini.

Emenda 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja
Weisgerber, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut 
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbli, għall-
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għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija; 

adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima 
u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp tal-industriji fil-kamp ta' 
applikazzjoni  ta' din id-Direttiva għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew Strateġiku 
dwar it-Teknoloġija ta' l-Enerġija u l-
Pjattaformi tat-Teknoloġiji Ewropej; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li waħda mill-assunzjonijiet bażiċi tal-iskema Komunitarja hija li l-installazzjonijiet 
skont il-kamp ta' applikazzjoni tagħha jistgħu jikkontribwixxu sostanzjalment għall-objettivi 
ta' tnaqqis tal-UE, id-dħul ġenerat mill-installazzjonijiet għandu jintbagħat lejn dawn.  Il-
Pjattaformi tat-Teknoloġija tal-UE huwa strument ta' suċċess u għandu jiġi msaħħaħ.

Emenda 329
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż billli jsir kontribut
lill-Fond Dinji għall-Effiċjenza fl-Enerġija 
u għall-Enerġija Rinnovabbliovabbli, 
għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-
klima u għall-finanzjament tar-riċerka u l-
iżvilupp għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-
adattament, inkluż il-parteċipazzjoni 
f'inizjattivia fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Ewropew Strateġiku dwar it-Teknoloġija 
ta' l-Enerġija;

(a) jikkontribwixxi għall-Fond Dinji għall-
Effiċjenza fl-Enerġija u għall-Enerġija 
Rinnovabbliovabbli, għall-adattament 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivia fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew Strateġiku 
dwar it-Teknoloġija ta' l-Enerġija;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Ħlief għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra, l-objettivi kollha msemmija 
fil-paragrafu 3 huma vitali, inkluża l-limitazzjoni tal-emissjonijiet tal-gass u tat-trab. 
Għalhekk mhux meħtieġ li t-tnaqqis radikali tal-emissjonijiet tal-gass jsir il-mira leġittima u 
ambjentali ta' prijorita, peress li dan jikkonċerna kategorija differenti ta' limitazzjonijiet u ta' 
miri.

Emenda 330
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għaż-żieda ta' l-
effiċjenza fl-enerġija b'20%.

(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' enerġiji 
rinovabbli, u biex sa l-2020, b'mod 
partikulari l-bini ta' "smartgrid",
jintlaħaq l-impenn Komunitarju għaż-żieda
ta' l-effiċjenza fl-enerġija b'20%.

Or. en

Emenda 331
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) biex jiġu ffinanzjati attivitajiet ta' 
riċerka u żvilupp li jiffukaw fuq l-
effiċjenza fl-enerġija u teknoloġiji nodfa 
fis-setturi li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-irkant, bħala kwistjoni ta' prinċipju, għandu jintuża biex jinħolqu setturi futuri ta' 
enerġiji b'użu baxx ta' karbonju.  Il-fondi għandhom jiġi investiti mill-ġdid u kif xieraq fis-
setturi konċernati. Id-dħul mill-irkant għandu jiffaċilita wkoll l-implimentazzjoni ta' politika 
bbilanċjata tal-enerġija Ewropea bbażata, fost affarijiet oħra, fuq miżuri għall-effiċjenza fl-
enerġija.

Emenda 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li waħda mill-assunzjonijiet bażiċi tal-iskema Komunitarja hija li l-installazzjonijiet 
skont il-kamp ta' applikazzjoni tagħha tista' tikkontribwixxi sostanzjalment għall-objettivi ta' 
tnaqqis tal-UE, id-dħul ġenerat mill-installazzjonijiet għandu jintbagħat lejn dawn.  Il-
Pjattaformi tat-Teknoloġija tal-UE huwa strument ta' suċċess u għandu jiġi msaħħaħ.

Emenda 333
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' (c) għall-konverżjoni tal-faħam f'gass 
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gassijiet serra, b'mod partikolari minn
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

f'impjanti ta' l-enerġija tal-faħam;

Or. en

Emenda 334
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.

(c) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika, li ma 
tkunx ta' periklu għall-ambjent, ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam;

Or. el

Ġustifikazzjoni

Is-Samit tal-Kunsill tar-Rebbiegħa 2007 talab għall-użu ambjentalment sikur tat-teknoloġija 
tas-CCS.

Emenda 335
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) biex ikun hemm lok għal aktar 
żvilupp tat-trasportaturi ta' enerġija 
nadifa bħalma hu l-idroġenu;

Or. en
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Emenda 336
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) aktar żvilupp tas-sorsi ta' enerġija 
nadifa bħalma hu l-idroġenu;

Or. nl

Emenda 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-
Pajjiżi Lanqas Żviluppati;

(d) għal miżuri,kemm fl-UE kif ukoll fil-
pajjiżi lanqas żviluppati, immirati biex 
jevitaw id-diforestazzjoni u jippromwovu 
l-aforestazzjoni u r-riforestazzjoni, u biex 
ikunu mħeġġa l-konservazzjoni tal-foresti 
u l-użu tal-injam għal skopijiet industrijali 
u ta' bini (pannelli tal-injam, polpa tal-
karta, eċċ.) jew bħala fwujil billi tiġi 
mwaqqfa jew promossa katina ta' valur 
għall-użu tal-injam tal-foresta, li tinkludi
fiha l-għanijiet wesgħin tal-immaniġġjar, 
il-preservazzjoni u t-tħaddin sostenibbli 
tal-bijodiversita tal-foresta;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Studji wrew li l-foresti fil-qagħda preżenti tagħhom jistgħu jkollhom sehem importanti 
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f'termini tal-emissjonijiet tas-CO2 ikkawżati mill-enerġija. Il-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 
ħa nota ta' dan il-fatt. Il-foresti u s-siġar jaqbdu u, sa ċertu punt mhux ħażin, jaħżnu s-CO2, u 
ma jirrilaxxawhx fl-atmosfera sakemm ma jiġux maħruqa. Għalhekk għandgha tiġi promossa 
il-katina tal-valur tal-injam, u għandha tiġi koperat kull fażi mill-konservazzjoni għall-
manutenzjoni tal-foresti għall-produzzjoni tal-prodotti mill-injam. Għal dak il-għan, parti 
mid-dħul tal-irkant għandha tiġi allokata għall-industrija tal-injam sabiex il-foresti jkunu 
jistgħu jiġu mmaniġġjati b'mod sostenibbli.

Emenda 338
Patrick Louis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-Pajjiżi 
Lanqas Żviluppati;

(d) għal miżuri mmirati biex jevitaw id-
deforestazzjon, b'mod partikolari fil-pajjiżi 
lanqas żviluppati, b'mod speċjali billi jsir 
aktar użu ta' ċertifikazzjoni, u għal miżuri 
oħra mill-Istati Membri jew mir-reġjuni 
tagħhom biex il-foresti u l-injam jintużaw 
għal fini ta' użu aktar effettiv kontra t-
tisħin fil-klima, mingħajr ma jaffettwa l-
funzjonijiet l-oħra li għandhom il-foresti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-irkant ta' kwoti irid iwassal għal trasferiment finanzjarju mill-industriji li jniġġsu għall-
attivitajiet li jservu biex jiġu żviluppati sorsi rinnovabbli ta' enerġija jew biex jiġi maħżun il-
karbonju jew jiġi evitat ir-rilaxx tiegħu mill-ħżin. Iċ-ċertifikazzjoni li tkun konsistenti mas-sitt 
kriterji ta' Ħelsinki għall-iżvilupp sostenibbli tal-foresti, b'mod speċjali mal-kriterju numru 
sitta, dwar il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi, għandha tkun il-kundizzjoni prinċipali li għaliha 
għandha tkun soġġetta l-esplojtazzjoni kontinwa tal-foresti tropiċi. Fl-UE, bejn 10% u 20% 
tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra huwa kumpensat minn foresterija u mis-settur tal-
injam.
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Emenda 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi vulnerabbli jew bi dħul
partikolarment baxx, li għandhom 
diffikulta biex iħallsu l-kontijiet tal-
enerġija tagħhom u huma vittmi tan-
nuqqas tal-enerġija. Dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu assistenza u miżuri 
finanzjarji biex titjieb l-effiċjenza fl-
enerġija tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-irkant għandu jintuża għal kontra n-nuqqas tal-enerġija.

Emenda 340
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom; u

(f) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom jew bil-
promozzjoni ta' mezzi tat-trasport li ma 
jagħmlux ħsara lill-klima; u

Or. en
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Emenda 341
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bqija tad-dħul mill-irkant imsemmi fil-
paragrafu 2 jista' jintbagħat lura lill-
impriżi li pparteċipaw f'dak l-irkant u/jew 
li kienu mitluba jħallsu prezzijiet tal-
enerġija ogħla bħala riżultat tal-irkant fis-
settur tal-elettriku. Id-dħul jista' 
jintbagħat lura fil-forma ta' tnaqqis 
f'taxxi oħrajn u/jew kontribuzzjoni tal-
assigurazzjoni soċjali jew permezz tal-
forniment tat-teknoloġija.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-irkant tal-kwoti tal-emissjonijiet mhuwiex maħsub biex jiġġenera dħul addizzjonali għall-
Istat, iżda huwa mfassal biex ikun mekkaniżmu effiċjenti ta' allokazzjoni bbażat fuq is-suq. 
Għalhekk id-dħul għandu jerġa' jinbagħat lejn l-impriżi kkonċernati, u b'hekk dawn jiġu 
provduti bil-fondi meħtieġa sabiex jinvestu f'teknoloġiji innovattivi ta' tfaddil ta' enerġija. 

Emenda 342
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 50% tad-dħul għandu jintuża 
biex jiġu ffinanzjati t-tnaqqis tal-gass 
b'effett ta' serra, id-diforestazzjoni u d-
degradazzjoni evatati, u l-adattament 
għall-bidla fil-klima fil-partijiet mhux 
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koperti mill-Anness I tal-UNFCCC.

Or. en

Emenda 343
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri, b'konformita mar-
regoli tal-għajnuna mill-istat għall-
ħarsien tal-ambjent, għandhom 
jirritornaw mill-inqas 50% tad-dħul 
iġġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmi 
fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-
irkant imsemmi fil-punt (b) tiegħu lill-
kumpaniji fit-territorju tagħhom li 
pparteċipaw fl-irkant bil-kundizzjoni li 
dan jintefaq f'teknoloġiji b'emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju inkluż il-ġbir u l-ħżin 
ġeoloġiku tal-gassijiet b'effett ta' serra. 
M'għandu jsir l-ebda rimbors lill-
ġeneraturi tal-elettriku ħlief għall-
elettriku prodott b'konnessjoni mal-
konsum ta' tisħin industrijali jew minn 
residwi minn proċess industrijali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-inqas 50 fil-mija tad-dħul mill-irkant għandu jiġi ritornat lill-Kumpaniji li jipparteċipaw 
fl-irkant bil-kundizzjoni li l-kumpaniji jonfqu l-flus f'investimenti f'teknoloġiji b'rata baxxa ta' 
emissjonijiet GHG. L-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli tal-għajnuna statali, jappoġġjaw 
investimenti ambjentali minn kumpaniji, iżda sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-
kumpaniji, huwa mixtieq li l-Istati Membri jagħtu sehem ugwali mid-dħul tal-irkant lill-
kumpanijiet li jipparteċipaw. Is-settur tal-enerġija mhu se jieħu lura l-ebda dħul għaliex 
dawn jistgħu faċilment jgħaddu l-ispejjeż lill-klijenti tagħhom.
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Emenda 344
Riitta Myller

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-qligħ mill-irkant għandu jintbagħat 
lejn pajjiżi żviluppati u dawk li qed 
jiżviluppaw għall-iskopijiet ta' adattament 
u miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. 
Pajjiżi żviluppati u dawk li qed 
jiżviluppaw għandhom jingħataw l-
għajnuna biex jadottaw l-aħjar prattiki u 
teknoloġiji u sorsi rinnovabbli tal-
enerġija. Ikun xieraq li jiġi determinat kif 
il-mekkaniżmi eżistenti ta' finanzjament 
jistgħu jikkontribwixxu bil-għan li jiġi 
allokat id-dħul mill-irkant sabiex jiġi 
mqassam b'mod miftuħ u trasparenti u 
użat biex jinkiseb tnaqqis ġenwin tal-
emissjonijiet.

Or. fi

Emenda 345
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-allokazzjoni tal-fondi għall-
iskopijiet imsemmija fil-paragrafu 3 
għandha tiżgura bilanċ wiesa' bejn l-infiq 
li jsir fl-Unjoni u l-infiq li jsir fil-pajjiżi li 
għadhom qed jiżviluppaw.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw x'aktarx li jbatu b'mod sproporzjonat minħabba l-effetti 
tal-bidla fil-klima, għalkemm il-maġġoranza l-kbira ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra sal-lum huma r-responsabilità tal-pajjiżi industrijalizzati, jew direttament jew bħala l-
konsumaturi finali ta' oġġetti li ġew prodotti fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw.  Għal 
dawn ir-raġunijiet ikun tajjeb li d-dħul ta' l-irkant jinqasam bejn il-pajjiżi li għadhom qed 
jiżviluppaw, li ħafna minnhom m'għandhomx ir-riżorsi biex jiffinanzjaw miżuri ta' 
mitigazzjoni, u l-proġetti fl-Unjoni.

Emenda 346
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dħul mhux użat skont il-paragrafu 3, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-paragrafu 2(b), għandu jintuża:
(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, għall-adattament għall-
impatti tal-bidla fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivi fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew 
Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-
Enerġija;
(b) għall-iżvilupp sostenibbli ta' enerġiji 
rinnovabbli biex sal-2020 jintlaħaq l-
impenn Komunitarju għall-użu ta' 20% 
ta' enerġiji rinnovabbli;
(c) biex sal-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għaż-żieda ta' l-effiċjenza fl-
enerġija b'20%.
(d) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet serra, b'mod partikolari minn 
impjanti ta' l-enerġija tal-faħam.
(e) biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-
iżvilupp fl-effiċjenza fl-enerġija u 
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f'teknoloġiji nodfa sostenibbli fis-setturi 
koperti mill-iskop tad-Direttiva;
(f) għal miżuri addizzjonali biex jevitaw 
id-diforestazzjoni, biex jitħeġġeġ it-tisġir 
sostenibbli u l-immaniġġjar tal-foresti fl-
Ewropa u biex tiġi prodotta u mobilizzata 
bijomassa sostenibbli fil-Komunità;
(g) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom;
(h) biex jitħeġġeġ iċ-ċaqliq favur forom 
ta' trasport b'emissjonijiet baxxi, inkluż il-
moviment modali, u biex titnaqqas l-ispiża 
miżjuda għall-potenza li hemm bżonn 
għall-ġbid elettriku fis-settur ferrovjarju;
u 
(i) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġiji ġodda kollha u dawk li qed jiżviluppaw għandhom ikunu sostenibbli u l-Parlament 
Ewropew għandu jippromwovi s-sostenibbilta fejn xieraq.

Emenda 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Li jifdal mid-dħul mhux użat skond il-
paragrafu 3, inkluż id-dħul kollu mill-
irkant imsemmi fil-paragrafu 2(b), 
għandu jintuża:
(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
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gassijiet serra, għall-adattament għall-
impatti tal-bidla fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivi fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew 
Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-
Enerġija;
(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' 
enerġiji rinnovabbli;
(c) biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għaż-żieda ta' l-effiċjenza fl-
enerġija b'20%. 
(d) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet b'effett ta' serra, b'mod 
partikolari minn impjanti ta' l-enerġija 
tal-faħam permezz ta' investiment fl-
infrastruttura meħtieġa għat-trasport u l-
ħżin; 
(e) biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-
iżvilupp fl-effiċjenza fl-enerġija u 
f'teknoloġiji nodfa fis-setturi koperti mill-
iskop tad-direttiva;
(f) għal miżuri addizzjonali biex jevitaw 
id-deforestazzjoni, biex jitħeġġeġ it-tisġir 
sostenibbli u l-immaniġġjar tal-foresti fl-
Ewropa u biex tiġi prodotta u mobilizzata 
bijomassa sostenibbli fil-Komunità;
(g) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom;
(h) biex jitħeġġeġ iċ-ċaqliq favur forom 
ta' trasport b'emissjonijiet baxxi, inkluż il-
moviment modali, u biex titnaqqas l-ispiża 
miżjuda għall-potenza li hemm bżonn 
għall-ġbid elettriku fis-settur ferrovjarju;
u
(i) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-dħul m'għandux ikun limitat għall-impjanti tal-enerġijia bil-faħam; għandha tiġi 
indirizzata wkoll il-kwistjoni tal-infrastrutturi.

Emenda 348
Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dħul mhux użat skond il-paragrafu 3, 
inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi 
fil-paragrafu 2(b), għandu jintuża:
(a) għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta'
gassijiet serra, għall-adattament għall-
impatti tal-bidla fil-klima u għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet u l-adattament, 
inkluż il-parteċipazzjoni f'inizjattivi fi 
ħdan il-qafas tal-Pjan Ewropew 
Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-
Enerġija;
(b) għall-iżvilupp ta' enerġiji rinovabbli 
biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għall-użu ta' 20% ta' 
enerġiji rinnovabbli;
(c) biex sa l-2020 jintlaħaq l-impenn 
Komunitarju għaż-żieda ta' l-effiċjenza fl-
enerġija b'20%.
(d) għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika ta' 
gassijiet b'effett ta' serra, b'mod 
partikolari minn impjanti ta' l-enerġija 
inklużi l-investimenti fl-infrastruttura 
meħtieġa għat-trasport u l-ħżin;
(e) biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-
iżvilupp fl-effiċjenza fl-enerġija u 
f'teknoloġiji nodfa fis-setturi koperti mill-
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iskop tad-Direttiva;
(f) għal miżuri addizzjonali biex jevitaw 
id-deforestazzjoni, biex jitħeġġeġ it-tisġir 
sostenibbli u l-immaniġġjar tal-foresti fl-
Ewropa u biex tiġi prodotta u mobilizzata 
bijomassa sostenibbli fil-Komunità;
(g) biex jiġu indirizzati l-aspetti soċjali fl-
entitajiet domestiċi bi dħul baxx jew 
medju, per eżempju biż-żieda fl-effiċjenza 
u l-insulazzjoni tagħhom;
(h) biex jitħeġġeġ iċ-ċaqliq favur forom 
ta' trasport b'emissjonijiet baxxi, inkluż il-
moviment modali, u biex titnaqqas l-ispiża 
miżjuda għall-potenza li hemm bżonn 
għall-ġbid elettriku fis-settur ferrovjarju;
u
(i) biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi għall-ġestjoni ta' l-iskema 
Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tad-dħul m'għandux ikun limitat biss għall-impjanti tal-enerġijia bil-faħam iżda 
għandha tiġi indirizzata wkoll il-kwistjoni tal-infrastrutturi.

Emenda 349
Jan Mulder

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Id-dħul użat skont il-paragrafu 3a 
għandu jintefaq fi proġetti f'setturi 
differenti, filwaqt li jiġu meqjusa l-
kontribuzzjonijiet relatati tas-setturi 
differenti għall-ammonti li jakkumulaw.
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Or. en

Emenda 350
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
wieħed minn dawn l-għanijiet fir-rapport 
ppreżentati skond id-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE.

4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
tagħrif dwar l-użu tad-dħul għal kull 
wieħed minn dawn l-għanijiet u d-
distribuzzjoni ġeografika ta' l-użu tad-
dħul fir-rapporti ppreżentati skond id-
Deċiżjoni Nru 280/2004/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiżdied it-trasparenza, li l-konformità ma' l-obbligu fl-Artikolu 10 
paragrafu 3a tkun tista' tiġi evalwata, u li jiġi żgurat li, b'mod ġenerali, l-isforz ta' l-Unjoni 
qed jiġi mifrux b'mod effettiv.

Emenda 351
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
mill-inqas 30% tad-dħul imsemmi fil-
paragrafu 3 għall-politiki u l-miżuri 
msemmija fil-punti (a), (d) u (e) tiegħu. 
Dan il-paragrafu għandu japplika biss 
għall-Istati Membri li għandhom mira 
aktar stretta għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
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tal-gass b'effett ta' serra għall-2020 meta 
mqabbla mal-emissjonijiet tal-2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament ta' miżuri ta' mitigazzjoni fil-pajjiżi mhux koperti mill-Anness I huwa 
essenzjali għall-ksib ta' ftehim dwar il-bidla fil-klima. L-UE u l-pajjiżi l-oħra koperti mill-
Anness I iridu jerfgħu r-responsabbilta storika tagħhom għad-dannu kkawżat fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw minħabba l-emissjonijiet tagħhom tal-gass b'effett ta' serra.

Emenda 352
Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. 
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)].

5. Sal-31 ta' Diċembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. 

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
parteċipanti relevanti kollha minn qabel 
ma tiġi ppreżentata dik il-miżura.  L-
irkanti għandhom jiġu mfassla u kondotti 
biex jiżguraw li:

(a) l-iskop tal-irkant hu li jiġu allokati 
kwoti lill-operaturi u/jew lill-intermedjarji 
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tas-suq għal prezz determinat mis-suq u 
mhux li jinkiseb limitu massimu tad-dħul 
jew jintlaħaw prezz determinat minn 
qabel;
(b) tinżamm rata ta' likwidita suffiċjenti 
f'kull ħin fis-suq, b'mod partikulari 
b'referenza għall-2013.  Għal dan il-għan, 
il-proċess għandu jkun prevedibbli b'mod 
partikolari fir-rigward ta' l-istimi taż-
żmien u s-sekwenzar ta' l-irkanti u l-
volumi li jsiru disponibbli;
(c) l-irkanti huma miftuħin għal kull 
minn għandu kont validu fi ħdan l-iskema 
Komunitarja li huwa kapaċi jipprovdi 
assigurazzjoni finanzjarja li l-offerti se 
jiġu onorati;
(d) l-operaturi, u b'mod partikolari kull 
intrapriża żgħira u ta' daqs medju koperti 
bl-iskema Komunitarja, jkollhom aċċess 
ġust u ugwali u jkunu jistgħu 
jipparteċipaw bis-sħiħ;

(e) il-parteċipazzjoni ma timponix piżijiet 
finanzjarji mhux raġonevoli fuq l-
operaturi;
(f) il-parteċipanti kollha għandhom 
aċċess għall-istess informazzjoni fl-istess 
ħin; u
(g) il-parteċipanti ma jingħaqdux jew 
jaġixxu b'mod li jdgħajjef l-operat ta' l-
irkant. 

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)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant irid jikkonforma mal-prinċipji bażiċi ta' trasparenza, ftuħ u sempliċita.   Sabiex ikun 
żgurat li s-suq ikun kemm jista' jkun ħieles mill-manipulazzjoni, huwa importanti li jkun 
żgurat li l-offerti jistgħu jiġi minn bosta sorsijiet, inklużi l-individwi, l-organizzazzjonijiet u l-
kumpaniji mhux direttament assoċjati mal-ġenerazzjoni tal-enerġija.
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Emenda 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. Dik 
il-miżura, imfassla sabiex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata bil-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

5. Sal-31 ta' Diċembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament, 
b'konformita mal-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(3),
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. Is-sistema tal-irkant 
għandha tiġi mfassla b'mod li tippermetti 
suq dejjem trasparenti u b'rata għolja ta' 
likwidita. Sabiex dawn l-objettivi jkunu 
jistgħu jinkisbu, ir-Regolament t'hawn 
fuq għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji li 
ġejjin:

- għandhom isiru aċċessibbli l-irkanti, bi 
prezz minimu, lil kwalunkwe parti 
interessata li toffri evidenza ta' solvenza u 
li għandha kont miftuħ fir-reġistru tal-
kwoti; 
- ir-Regolament għandu jistipula skeda ta' 
volumi li jistgħu jiġu rkantati, li tkun 
konsistenti mal-iskadenzi ta' pagament 
mill-ġdid li japplikaw għall-kwoti, u mar-
restrizzjonijiet tad-dħul u l-ħruġ tal-flus 
imposti fuq il-kumpaniji; l-iskeda 
għandha telimina l-possibbilta ta' rkant 
wieħed għall-perjodu kollu konċernat.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolament futur ta' komitoloġija għandu jkun ibbażat fuq objettivi u prinċipji aktar 
speċifiċi minn dawk stipulati fil-proposta preżenti, peress li l-arranġament li jirriżulta se 
jkollu impatt deċiżiv fuq l-operat tas-suq. Għandu jkun hemm provvediment sabiex ir-
regolament jiġi adottat sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2009. Żidiet mal-lista 
kkonċernata, fejn il-partijiet interessati jirrikjedu dan, għandhom ikunu permessi wkoll sa 
mhux aktar tard minn Ġunju 2009. Ma jkunx mixtieq li l-lista finali tiġi riveduta kull tliet snin 
peress li b'hekk dan iwassal għal inċertezza legali mhux aċċettabbli.

Emenda 354
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant.
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)].

5. Sal-31 ta' Diċembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. Filwaqt li jiġu meqjusa l-
prinċipji stipulati fl-Anness IIb, l-irkanti 
għandhom jiġu mfassla biex jiżguraw li l-
operaturi, u b'mod partikolari kull 
intrapriża żgħira u ta' daqs medju koperti 
bl-iskema Komunitarja, ikollhom aċċess 
sħiħ għad-drittijiet ta' emissjoni, u li tkun 
evitata l-ispekulazzjoni. Ir-Regolament se 
jiżgura li l-impatt fuq is-sistema ta' rkant 
fuq l-Istati Membri l-ġodda jkun 
imqassam bl-istess mod skont, ukoll, is-
setgħa ekonomika tal-Istati Membri, 
imkejla mill-Prodott Gross Domestiku 
minflok mill-emissjonijiet nazzjonali 
speċifiċi tas-CO2 biss. Għandu jsir qbil 
fuq din is-soluzzjoni mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill skont il-
proċedura ta' kodeċiżjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regola ta' tqassim proporzjonat tal-impatt fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-
Regolamenti Ewropej hija prinċipju fundamentali tal-operat attwali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 355
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. 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 imsemmija fl-Artikolu 
[23(3)].

5. Sat-30 ta' Ġunju 2010, il-Kummissjoni 
għandha tadotta Regolament dwar l-istimi 
taż-żmien, l-aministrazzjoni u aspetti oħra 
ta' l-irkant biex jiġi żgurat li jitmexxa 
b'mod miftuħ, armonizzat, trasparenti u 
mhux diskriminatorju. L-irkanti għandhom
jiġu mfassla biex jillimitaw l-aċċess għas-
"suq primarju" biss għall-
installazzjonijiet li huma suġġetti għall-
iskema Komunitarja u biex jillimitaw il-
kwantita ta' kwoti miksuba minnhom 
għall-kapaċita ta' produzzjoni tagħhom u 
għal dak il-għan jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġi introdott 
strument ibbażat fuq is-suq sabiex tiġi 
evitata fluttwazzjoni severa tal-prezzijiet 
tal-kwota u biex jipprovdi s-sostenibbilta 
tal-madwar makroekonomiku.
Dik il-miżura għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta hija maħsuba biex tiżgura aċċess għall-kwoti mill-emitturi madwar 
l-UE, inklużi l-ifqar Stati Membri tal-UE. Dawn għandhom jiġu mħarsa wkoll mill-
ispekulazzjoni minn intermedjarji finanzjarji kbar. Il-fluttwazzjonijiet kbar mistennija tal-
prezzijiet tal-kwoti tas-CO2 wara l-2012 għandhom jiġu indirizzati minn mekkaniżmu bbażat 
fuq is-suq mingħajr ma jiġu ostakolati l-integrita u l-flessibbilta tas-suq tal-karbonju.

Emenda 356
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant.

Sat-30 ta' Ġunju 2010, il-Kummissjoni 
għandha tadotta Regolament dwar l-istimi 
taż-żmien, l-aministrazzjoni u aspetti oħra 
ta' l-irkant biex jiġi żgurat li jitmexxa 
b'mod miftuħ, armonizzat, trasparenti u 
mhux diskriminatorju. L-irkanti għandhom 
jiġu mfassla biex jillimitaw l-aċċess għas-
"suq primarju" biss għall-
installazzjonijiet li huma suġġetti għall-
iskema Komunitarja u biex jillimitaw il-
kwantita ta' kwoti miksuba minnhom 
għall-kapaċita ta' produzzjoni tagħhom u 
għal dak il-għan jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant

Huwa meħtieġ ukoll li jiġi introdott 
strument ibbażat fuq is-suq sabiex tiġi 
evitata fluttwazzjoni severa tal-prezzijiet 
tal-kwota u biex jipprovdi s-sostenibbilta 
tal-madwar makroekonomiku.

Dik il-miżura, imfassla sabiex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata bil-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Dik il-miżura għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat,
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta hija maħsuba biex tiżgura aċċess għall-kwoti mill-emitturi madwar 
l-UE, inklużi l-ifqar Stati Membri tal-UE. Dawn għandhom jiġu mħarsa wkoll mill-
ispekulazzjoni minn intermedjarji finanzjarji kbar. Il-fluttwazzjonijiet kbar mistennija tal-
prezzijiet tal-kwoti tas-CO2 wara l-2012 għandhom jiġu indirizzati minn mekkaniżmu bbażat 
fuq is-suq mingħajr ma jiġu ostakolati l-integrita u l-flessibbilta tas-suq tal-karbonju.

Emenda 357
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. 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)].

5. Sal-31 ta' Diċembru 2009, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. 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)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant għall-2013 għandu jibda fl-2010/2011 sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jixtru kwoti 
qabel il-bidu tal-fażi III. Għalhekk id-data li fiha l-Kummissjoni għandha tadotta r-
Regolament dwar ir-regoli tal-irkant għandha titressaq 'il quddiem għall-2009.
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Emenda 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. 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)].

5. Sat-30 ta' Ġunju 2010, il-Kummissjoni 
għandha tadotta Regolament dwar l-istimi 
taż-żmien, l-aministrazzjoni u aspetti oħra 
ta' l-irkant biex jiġi żgurat li jitmexxa 
b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi, u 
b'mod partikolari kull intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
ikollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. 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)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat livell xieraq ta' ċertezza għall-industrija, ir-regoli għall-irkant għandhom 
jitħabbru kemm jista' jkun malajr, u għalhekk din id-data trid titressaq 'il quddiem.

Emenda 359
Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il- 5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
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Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li operaturi, u b'mod 
partikolari kull intrapriża żgħira u ta' daqs 
medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
jkollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jiżvalutawx l-operat ta' l-irkant. 
L-irkanti għandhom jiġu mfassla biex 
jiżguraw li l-operaturi, u b'mod partikolari 
kull intrapriża żgħira u ta' daqs medju 
koperti bl-iskema Komunitarja, ikollhom 
aċċess sħiħ u li kull parteċipant ieħor ma 
jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. Dik il-
miżura, imfassla sabiex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adottata bil-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li operaturi, u b'mod 
partikolari kull intrapriża żgħira u ta' daqs 
medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
jkollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jiżvalutawx l-operat ta' l-irkant. 
L-irkanti għandhom jiġu mfassla b'mod 
uniformi madwar l-Ewropa biex jiżguraw 
li l-operaturi, u b'mod partikolari kull 
intrapriża żgħira u ta' daqs medju koperti 
bl-iskema Komunitarja, ikollhom aċċess 
sħiħ u li kull parteċipant ieħor ma 
jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. Id-dati tal-
irkant u n-numru tal-irkanti li jsiru fl-
Istati Membri madwar l-Ewropa 
għandhom jiġu armonizzati madwar l-
Ewropa fir-Regolament li għandu jiġi 
adottat għall-iskop tal-effiċjenza a 
paragun tal-flus minfuqin tat-
transazzjonijiet, il-kjarezza tas-sinjal tal-
prezz, u l-ħelsien mid-diskriminazzjoni, u 
l-irkanti għandhom isiru regolarment jew 
f'bejgħ kontinwu organizzat permess ta' 
skambji ta' enerġija Ewropej. Dik il-
miżura, imfassla sabiex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adottata bil-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
stipulat fl-Artikolu [23(3)]."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-modalitajiet tal-offerti jikkostitwixxu wieħed mill-aspetti l-aktar importanti tal-ħidmiet 
ġejjiena għall-parteċipanti fis-suq. Meta wieħed jikkunsidra l-volumi konsiderevoli annwali 
kkonċernati, biex jitwettqu l-ħidmiet kollha huma meħtieġa trasparenza tal-ħidmiet, non-
diskriminazzjoni, kjarezza fil-qasam tal-prezz, effikaċja, u qafas preċiż aċċettat minn kulħadd.

Il-ftuħ għall-offerti għandu jseħħ f'intervalli regolari, b'volumi ugwali mqassma fuq il-
kampanja kollettiva.
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Emenda 360
Jens Holm

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-aministrazzjoni u 
aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. L-irkanti għandhom jiġu 
mfassla biex jiżguraw li operaturi, u b'mod 
partikolari kull intrapriża żgħira u ta' daqs 
medju koperti bl-iskema Komunitarja, 
jkollhom aċċess sħiħ u li kull parteċipant 
ieħor ma jiżvalutawx l-operat ta' l-irkant. 
L-irkanti għandhom jiġu mfassla biex 
jiżguraw li l-operaturi, u b'mod partikolari 
kull intrapriża żgħira u ta' daqs medju 
koperti bl-iskema Komunitarja, ikollhom 
aċċess sħiħ u li kull parteċipant ieħor ma 
jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. 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)].

5. 5. Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-
Kummissjoni għandha tadotta Regolament 
dwar l-istimi taż-żmien, l-amministrazzjoni 
u aspetti oħra ta' l-irkant biex jiġi żgurat li 
jitmexxa b'mod miftuħ, trasparenti u mhux 
diskriminatorju li jimminimizza l-
possibilità ta' spekulazzjoni. L-irkanti 
għandhom jiġu mfassla biex jiżguraw li l-
operaturi, u b'mod partikolari kull 
intrapriża żgħira u ta' daqs medju koperti 
bl-iskema Komunitarja, ikollhom aċċess 
sħiħ u li kull parteċipant ieħor ma 
jdgħajjifx l-operat ta' l-irkant. 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)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza ta' l-ewwel perjodu ta' skambju ta' emissjonijiet uriet li l-prezz tal-permessi jista' 
jvarja ħafna, b'mod li jikkawża inċertezza għal dawk li qed jikkunsidraw li jinvestu fi proġetti 
ta' enerġija li tiġġedded, u riżultati ta' dawn l-investimenti jsiru inqas attraenti. Is-sistema l-
ġdida għandha tinkludi miżuri biex tiskoraġġixxi l-ispekulazzjoni - bħal taxxa fuq it-
tranżazzjonijiet li tista' tiġi mmirata b'mod differenzjat fuq kummerċjanti li, bħala medja, 
għandhom permessi għal perjodi qosra ta' żmien.
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Emenda 361
Caroline Lucas

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. 60 miljun ta' kwoti għandhom 
jitqiegħdu fil-ġenb sal-31 ta' Diċembru 
2015 biex jiġu rkantati mill-Kummissjoni, 
bħala sors ta' finanzjament bi prezz 
garantit ta' EUR 25 għal kull tunnellata 
CO2 maħżuna jew evitata għall-ewwel 
faċilitajiet li jibdew jew jaqbdu l-karbonju 
kummerċjalment jew jaħżnu b'mod 
ġeoloġiku l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju qabel din id-data, jew ifaddlu 
emissjonijiet mill-ġenerazzjoni tal-
enerġija relattiva għall-medja tal-
emissjonijiet tas-CO2 / GWh enerġija 
prodotti permezz ta' teknoloġiji 
rinnovabbli ġodda bħalma huma l-
enerġija solari kkonċentrata, l-enerġija 
mir-riħ jew mill-mewġ fuq skala kbira jew 
minn impjanti offshore jew f'baħar fond.
Din l-opportunita għandha tapplika għal 
teknoloġiji li s'issa kienu għadhom ma 
ġewx implimentati kummerċjalment, u 
għal faċilitajiet fi kwalunkwe post fl-UE, 
jew f'pajjiżi terzi li rratifikaw il-ftehima 
internazzjonali futura, sakemm ikun 
hemm ftehim dwar il-qsim tad-drittijiet 
tal-proprjeta intellettwali għat-
teknoloġija. Il-prezz garantit għandu 
jonqos jekk il-prezz tal-iskema 
Komunitarja tkun aktar minn EUR 35 
biex jiġi limitat il-kumpens kombinat tal-
kwota tal-iskema Komunitarja u l-prezz 
garantit għal EUR 60 għal kull tunnellata 
ta' CO2 maħżun jew evitat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħala tkomplija fuq l-Amenda 22 mir-rapporteur, it-teknoloġiji rinnovabbli ġodda li 
għadhom ma ġewx eżaminati kummerċjalment huma inkorporati fil-mekkaniżmu ta' 
finanzjament żejjed. L-appoġġ għall-innovazzjonijiet ġodda fuq skala għolja fil-qasam tal-
enerġiji rinnovabbli joffri opportunitajiet reali sabiex jiġu mibdija t-teknoloġiji li se jagħtu 
kontribut sinifikattiv għall-kisba tal-miri kemm fl-UE kif ukoll globalment. Limitu fuq il-
kumpens għandu japplika skont il-prezz tal-karbonju tal-ETS.

Emenda 362
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - Punt 7
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Gvernijiet kif ukoll korpijiet maħtura 
mill-Kummissjoni jistgħu jixtru u jbigħu 
kwoti fis-suq sabiex tiġi minimizzata l-
fluttwazzjoni tal-prezz tal-karbonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezz tal-karbonju jista' jogħla jew jonqos iżda fluttwazzjoni kbira tkun ta' dannu għas-suq. 
Ikun aħjar li jkun hemm fluttwazzjonijiet mill-inqas. Dan jista' jsir mill-gvernijiet jew mill-
ECB, pereżempju.
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