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Emenda 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar jekk l-istallazzjonijiet imsemmija jindirizzawx kull stallazzjoni individwali jew xi tip 
ta' grupp ta' stallazzjonijiet. Lanqas mhu ċar għal xiex għandu jiġi applikat il-fattur ta' 
korrezzjoni u għal liema skop. Sabiex jiġi indirizzat ir-riskju ta' rilokazzjoni ta' karbonju 
b'mod xieraq, l-ammont tal-kwoti kif ikkalkulati mill-applikazzjoni għall-punti ta' riferiment 
jrid jiġi allokat kompletament. Il-kombinazzjoni tal-Artikolu 10a, paragrafi 1 u 7, tipprevedi 
dan u għalhekk l-Artikolu 10a, paragrafi 4 u 5, mhumiex essenzjali.

Emenda 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
emissjonijiet diretti għal stallazzjonijiet li 
huma inklużi biss fl-iskema Komunitarja 
mill-2013 'il quddiem ma għandhomx 
jaqbżu, matul l-2013, l-emissjonijiet totali 
diretti medji għal kull sena verifikati għal 
dawk l-istallazzjonijiet bejn l-2005 u l-
2007.

Allokazzjonijiet għal stallazzjonijiet 
f'setturi jew f'sottosetturi f'riskju ta' 
rilokazzjoni ta' karbonju bħala 
konsegwenza tal-effett indirett tal-ispejjeż 
tas-CO2 li qed ikunu riflessi fil-prezzijiet 
tal-enerġija, minbarra li jirċievu 
allokazzjonijiet għal emissjonijiet diretti, 
għandhom ukoll jirċievu allokazzjonijiet 
għal emissjonijiet indiretti skont il-
paragrafi 8 u 9 u l-Artkolu 10b.
Għal dawk is-setturi u sottosetturi li 
mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafi 8 u 9 u l-Artikolu 10b, f'kull 
sena sussegwenti, l-allokazzjoni totali 
għal tali stallazzjonijiet għandha tkun 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.
L-ammont massimu ta' allokazzjonijiet 
mogħtija għall-ispejjeż tas-CO2 qed ikunu 
riflessi fil-prezzijiet tal-enerġija għal dawk 
is-setturi jew sottosetturi f'riskju ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju li jirċievu 
allokazzjonijiet għal emissjonijiet diretti 
skont il-paragrafi 8 u 9 u l-Artikolu 10b 
għandu jkun ibbażat fuq il-medja annwali 
tal-konsum ivverifikat tal-elettriku għal 
dawk l-istallazzjonijiet mill-2005 sal-2007.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu massimu fuq il-kwoti għal emissjonijiet diretti m'għandux jikkostitwixxi limitu 
massimu għall-miżuri ta' protezzjoni tas-settur jew tas-sottosettur li huwa espost għal 
rilokazzjoni tal-karbonju minħabba l-effett indirett tal-ispejjeż tas-CO2 li qed ikunu riflessi fil-
prezzijiet tal-enerġija.  Il-fattur ta' tnaqqis imsemmi fil-paragrafu għandu biss japplika għas-
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setturi li ma jiġux identifikati bħala li jkunu f'riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Hija 
meħtieġa sistema definittiva biex jiġu stabbiliti limiti għall-provvista ta' allokazzjonijiet 
mingħajr ħlas għall-ispejjeż tas-CO2 li qed ikunu riflessi fil-prezzijiet tal-enerġija, fl-enerġija 
użata fl-industriji intensivi fl-enerġija li jkunu f'riskju serju ta' rilokazzjoni tal-karbonju.

Emenda 474
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 475
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 476
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-ammont totali tal-kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet 
għal stallazzjonijiet li huma inklużi biss 
fl-iskema Komunitarja mill-2013 'il 
quddiem, matul l-2013, għandu jkun 
daqs l-emissjonijiet medji verifikati għal 
dawk l-istallazzjonijiet bejn l-2005 u l-
2007. F'kull sena sussegwenti, l-
allokazzjoni totali għal tali 
stallazzjonijiet għandha tiġi aġġustata
bil-fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 477
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-ammont massimu tal-kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li huma inklużi biss fl-
iskema Komunitarja mill-2013 'il quddiem 
ma għandhomx jaqbżu, matul l-2013, l-
emissjonijiet totali verifikati għal dawk l-
istallazzjonijiet bejn l-2005 u l-2007. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għall-ekonomija bbażata fuq l-użu ta' fjuwils fossili, id-dispożizzjonijiet introdotti, b'mod 
partikolari n-nuqqas ta' allokazzjoni mingħajr ħlas ta' allokazzjonijiet ta' kwoti għall-
produtturi tal-elettriku u t-tnaqqis lineari fin-numru ta' allokazzjonijiet, se jwassal għal żieda 
qawwija fil-prezzijiet tal-elettriku u għal żieda kbira fl-ispejjeż għall-ekonomija b'mod 
ġenerali, u dan ifisser spejjeż ogħla għaċ-ċittadini.
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Emenda 478
Antonio De Blasio

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-ammont massimu tal-kwoti li huwa 
l-bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet 
għal stallazzjonijiet li huma inklużi biss 
fl-iskema Komunitarja mill-2013 'il 
quddiem ma għandhomx jaqbżu, matul 
l-2013, l-emissjonijiet totali verifikati 
għal dawk l-istallazzjonijiet sa mill-2010. 
F'kull sena sussegwenti, l-allokazzjoni 
totali għal tali stallazzjonijiet għandhom 
jiġu aġġustati bil-fattur lineari msemmi 
fl-Artikolu 9.

Or. hu

Emenda 479
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-ammont massimu tal-kwoti li huwa 
l-bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet 
għal stallazzjonijiet li huma inklużi biss 
fl-iskema Komunitarja mill-2013 'il 
quddiem ma għandhomx jaqbżu, matul l-
2013, l-emissjonijiet totali verifikati għal 
dawk l-istallazzjonijiet fl-2008 jew l-
emissjonijiet medji għal dawk l-
istallazzjonijiet bejn l-2008 u l-2010. 
F'kull sena sussegwenti, l-allokazzjoni 
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bil-fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9. totali għal tali stallazzjonijiet għandhom 
jiġu aġġustati bil-fattur lineari msemmi 
fl-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'bosta każijiet, ma hemmx dejta storika dwar l-emissjonijiet disponibbli bejn l-2005 u l-2007 
u ma hemm l-ebda obbligu li tiġi maħżuna dejta tali għall-istallazzjonijiet kollha inklużi fl-
iskema Komunitarja mill-2013. L-Istati Membri se jkunu jistgħu jipprovdu dejta vverifikata 
mill-2008 'il quddiem.

Emenda 480
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-ammont massimu tal-kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li huma inklużi biss fl-
iskema Komunitarja mill-2013 'il quddiem 
ma għandhomx jaqbżu, matul l-2013, l-
emissjonijiet totali verifikati għal dawk l-
istallazzjonijiet fl-2008 jew l-emissjonijiet 
medji għal dawk l-istallazzjonijiet bejn l-
2008 u l-2010. F'kull sena sussegwenti, l-
allokazzjoni totali għal tali stallazzjonijiet 
għandhom jiġu aġġustati bil-fattur lineari 
msemmi fl-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'bosta każijiet, ma hemmx dejta storika dwar l-emissjonijiet disponibbli bejn l-2005 u l-2007 
u ma hemm l-ebda obbligu li tiġi maħżuna dejta tali għall-istallazzjonijiet kollha inklużi fl-
iskema Komunitarja mill-2013. L-Istati Membri se jkunu jistgħu jipprovdu dejta vverifikata 
mill-2008 'il quddiem.
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Emenda 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-ammont massimu tal-kwoti li huwa l-
bażi għall-kalkolu ta' allokazzjonijiet għal 
stallazzjonijiet li huma inklużi biss fl-
iskema Komunitarja mill-2013 'il quddiem 
ma għandhomx jaqbżu, matul l-2013, l-
emissjonijiet totali verifikati għal dawk l-
istallazzjonijiet bejn l-2005 u l-2007. F'kull 
sena sussegwenti, l-allokazzjoni totali għal 
tali stallazzjonijiet għandha tkun aġġustata 
bil-fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9 għal 
konformità mal-kwantitajiet stabbiliti 
skont il-paragrafi 1 sa 3 u mingħajr ma 
tinbidel il-kwantità totali ta' kwoti skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ġġustifikati r-riżorsi li jintefqu fil-ħolqien ta' punti ta' riferiment u meta wieħed 
iqis in-natura ambizzjuża tagħhom, hemm bżonn li l-allokazzjoni ssir skont il-volumi tal-kwoti 
kif ikkalkulati permezz tal-applikazzjoni ta' dawn il-punti ta' riferiment. Kwantitajiet li jaqbżu 
l-limitu massimu settorjali kif indikati f'dawn il-paragrafi għandhom jintlaħqu mill-volumi 
għall-irkant u anke l-ammonti żejda għandhom jiġu trasferiti għall-volum għall-irkant. Fl-
ewwel każ, tnaqqis fil-kwoti għall-irkant jintlaħaq minn tnaqqis fid-domanda u b'hekk wieħed 
jista' jistenna li l-prezzijiet tal-kwoti ma jiżdidux. Qed jiġi ċċarat li l-limitu massimu għall-
ETS qed jiġi onorat.
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Emenda 482
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Soġġett għar-regoli dwar il-kwoti 
mingħajr ħlas f'dan l-Artikolu, l-ammont 
totali ta' kwoti identifikati fil-paragrafi 4 
u 5 għandu jinqasmu bejn setturi fuq il-
bażi tal-partijiet tagħhom ta' emissjonijiet 
verifikati bejn l-2005 u l-2007. Kull 
stallazzjoni fi ħdan settur tista' tirċievi 
allokazzjoni mill-ammont attribwibbli 
għas-settur tagħha taħt il-miżuri adottati 
skont il-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 483
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħamsa fil-mija tal-kwantità totali tal-kwoti 
determinati skont l-Artikoli 9 u 9a matul il-

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

perjodu 2013 sa 2020 għandu jitwarrab 
għal dawk li jidħlu ġodda, għaliex il-
massimu li jista' jiġi allokat għal dawk li 
jidħlu ġodda skont ir-regoli adottati skont 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħamsa fil-mija tal-kwoti jikkostitwixxi ammont għoli ħafna għad-daqs tal-allokazzjoni tar-
riżerva għal dawk li jidħlu ġodda u se jnaqqas l-ammont ta' kwoti disponibbli għal 
allokazzjoni mingħajr ħlas.

Emenda 484
Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investimenti kollha li jiġu ffinanzjati 
minn din ir-riżerva għandhom ikunu 
akkumpanjati minn evalwazzjoni 
finanzjarja u tal-inġinerija indipendenti 
tal-proposta li turi biċ-ċar li stallazzjoni 
ġdida se tipproduċi riżultat li jkun mill-
inqas ta' 70% CO2 inqas intensiv minn 
mezzi simili għall-produzzjoni tal-istess 
riżultat. Għandha wkoll tkun meħtieġa 
evalwazzjoni indipendenti tal-inġinerija 
ta' wara l-ikkummissjonar sabiex jiġi 
verifikat li l-istallazzjoni l-ġdida 
tipproduċi mill-inqas 50% inqas CO2 għal 
kull unità ta' riżultat minn kwalunkwe 
stallazzjoni oħra fl-UE. Jekk l-
evalwazzjoni indipendenti ta' wara l-
ikkummissjonar tikkonkludi mod ieħor, 
dan għandu jitqies bħala nuqqas ta' 
konformità u għandu jkun soġġett għall-
Artikolu 16(3).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwoti mingħajr ħlas għal dawk li jidħlu ġodda għandhom ikunu mogħtija skont ir-riżultat tal-
inqas użu ta' CO2 għal kull unità ta' produzzjoni. L-ammont ta' intensità ta' CO2  għal kull 
unità ta' produzzjoni jwassal għal investiment ġdid fl-iktar mezzi ta' produzzjoni ta' riżultat 
effiċjenti u dawk li jemettu l-inqas CO2. L-istallazzjonijiet ġodda kollha għandhom juru biċ-
ċar kemm qabel kif ukoll wara jekk jissodisfawx dan il-kriterju.

Emenda 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Gass residwu miksub mill-proċeduri ta' produzzjoni għandu jintuża malli jiġi prodott. L-użu 
ta' dawn il-gassijiet jgħin biex jiġu ppreservati r-riżorsi u jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2. L-
elettriku li jiġi prodott b'dan il-mod m'għandux ikun soġġett għal irkant.

Emenda 486
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni, sat-30 ta' Ġunju 2010, 
għandha tippubblika regoli madwar il-
Komunità kollha u li jkunu armonizzati 
bis-sħiħ għall-allokazzjoni tar-riżerva 
għal dawk li jidħlu ġodda stabbiliti u 
adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu [23(3)].
Għal dawk is-setturi u sottosetturi li 
mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafi 8 u 9 u l-Artikolu 10b, f'kull 
sena sussegwenti, l-allokazzjoni totali 
għal tali stallazzjonijiet għandha tkun 
aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli definiti ċarament madwar il-Komunità għall-allokazzjoni ta' 
riżervi għal dawk li jidħlu ġodda, u kull regola li tkopri l-kwoti mingħajr ħlas għandha tiġi 
applikata konsistentement flimkien ma' dawk għal stallazzjonijiet eżistenti.
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Emenda 488
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant ta' allokazzjonijiet ta' CO2 għall-ġenerazzjoni tal-elettriku joħloq piż ta' spejjeż 
sinifikanti u bla bżonn għall-konsumaturi. Mekkaniżmu ta' allokazzjoni mingħajr ħlas li jkun 
ibbażat fuq punti ta' riferiment u fuq il-produzzjoni reali jkun ETS iktar effiċjenti.

Emenda 489
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 490
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 491
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Allokazzjoni mingħajr ħlas ta' 25% tal-
kwoti ta' emissjonijiet għandha ssir fir-
rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku minn min jidħol ġdid. L-
allokazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
punti ta' riferiment speċifiċi għall-fjuwil u 
fuq l-aħjar teknoloġija disponibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni bi ħlas tista' toħloq ostaklu enormi għall-investiment u tissagrifika potenzjal ta' 
valur għat-tnaqqis tas-CO2 b'konnessjoni mat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija permezz ta' 
stallazzjonijiet għall-ħolqien tal-elettriku ġodda. L-emenda twassal għal tnaqqis tal-piż fuq 
operaturi u żżomm l-inċentivi biex jitneħħew l-istallazzjonijiet qodma.

Emenda 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku minn dawk li jidħlu ġodda ħlief 
għall-elettriku prodott b'konnessjoni mal-
konsum ta' tisħin industrijali jew minn 
residwi minn process industrijali sakemm 
ikun ghall-konsum proprju tal-operaturi 
tal-istallazzjonijiet; dawn l-allokazzjonijiet 
għandhom isiru skont l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni bħal dawk applikati għal dik 
l-attività industrijali kif imsemmi fl-
Anness I.
Madankollu, meta gass tal-iskart minn 
process ta' produzzjoni jintuża bħala 
fjuwil, l-allokazzjonijiet kollha għandhom 
jingħataw bla ħlas lill-operatur tal-
istallazzjoni li tkun qed tiġġenera l-gass 
tal-iskart skont l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni skont l-istess prinċipji ta' 
allokazzjoni applikati għal dik l-
istallazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku minn dawk li jidħlu ġodda, bl-
eċċezzjoni tal-elettriku prodott minn 
gassijiet tal-iskart minn proċeduri ta' 
produzzjoni.
Meta gass tal-iskart minn process ta'
produzzjoni jintuża bħala fjuwil, l-
allokazzjonijiet kollha għandhom 
jingħataw lill-operatur tal-istallazzjoni li 
tkun qed tiġġenera l-gass tal-iskart skont 
l-istess prinċipji ta' allokazzjoni bħal 
dawk applikati għal dik l-istallazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Gassijiet tal-iskart minn proċeduri ta' produzzjoni għandhom jintużaw malli jiġu ġenerati. 
Għandha tiġi permessa l-flessibilità massima għall-użu ta' dawn il-gassijiet biex jiġi żgurat 
irkupru effiċjenti tagħhom. L-użu tal-gassijiet tal-iskart mill-proċeduri ta' produzzjoni għall-
ħolqien tal-elettriku jikkontribwixxi għall-preservazzjoni tar-riżorsi u għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2. L-elettriku prodott taħt dawn iċ-ċirkostanzi speċjali għandu jiġi eskluż 
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mill-irkant.

Emenda 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku minn dawk li jidħlu ġodda, bl-
eċċezzjoni tal-elettriku prodott minn 
gassijiet residwi minn proċeduri ta' 
produzzjoni.
Meta gass residwu miksub minn proċess ta' 
produzzjoni jintuża bħala fjuwil, 
għandhom jiġu allokati allokazzjonijiet lill-
operatur tal-istallazzjoni li tkun qed 
tipproduċi dan il-gas residwu skont l-istess 
regoli bħal dawk li japplikaw għall-
istallzzjonijiet ikkonċernati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Gass residwu miksub mill-proċessi ta' produzzjoni għandu jintuża malli jiġi prodott. L-użu ta' 
dawn il-gassijiet jgħin biex jiġu ppreservati r-riżorsi u jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2. L-
elettriku li jiġi prodott b'dan il-mod m'għandux ikun soġġett għal irkant.

Emenda 495
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku minn dawk li jidħlu ġodda ħlief 
għall-elettriku prodott b'konnessjoni mal-
konsum ta' tisħin industrijali jew minn 
residwi minn proċess industrijali; dawn l-
allokazzjonijiet għandhom isiru skont l-
istess prinċipji ta' allokazzjoni bħal dawk 
applikati għal dik l-attività industrijali kif 
imsemmi fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 496
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku minn dawk li jidħlu ġodda, ħlief 
għall-elettriku prodott għall-awtokonsum 
permezz ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza 
għolja kif definit fid-Direttiva 2004/8/KE 
jew elettriku prodott minn gassijiet tal-
iskart minn proċess industrijali; dawn l-
allokazzjonijiet għandhom isiru skont l-
istess miżuri ta' implimentazzjoni 
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msemmija fil-paragrafi 7 u 8 ta' dan l-
Artikolu kif applikati għall-proċess 
industrijali prinċipali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 497
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku minn dawk li jidħlu ġodda
sakemm ma sseħħx f'impjanti kkombinati 
ta' sħana u enerġija sabiex jiġu ssodisfati 
l-bżonnijiet proprja tal-pajjiż.

Or. de

Emenda 498
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

M'għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas 
fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-
elettriku minn dawk li jidħlu ġodda
sakemm ma sseħħx f'impjanti kkombinati 
ta' sħana u enerġija sabiex jiġu ssodisfati 
l-bżonnijiet proprja tal-pajjiż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 499
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, sat-30 ta' Ġunju 2010, 
għandha tippubblika regoli armonizzati li 
jiggvernaw l-allokazzjoni ta' kwoti lil 
dawk li jidħlu ġodda u dawk li 
jikkorrispondu għall-ottimizzazzjoni tal-
materjal industrijali eżistenti - għaqda, 
għeluq, trasferimenti fi ħdan l-UE -
stabbiliti u adottati bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 23(3).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-regoli li jiggvernaw l-allokazzjoni ta' kwoti lil dawn li jidħlu ġodda, ir-regoli li jiggvernaw 
l-għeluq u t-trasferimenti ta' kwoti minn siti li ngħalqu għal siti fi ħdan l-UE u d-
dispożizzjonijiet li jiggvernaw l-għaqda għandhom jiġu stabbiliti fil-livell Komunitarju 
simultanjament mar-regoli li jiggvernaw l-allokazzjoni ta' kwoti mingħajr ħlas għal 
stallazzjonijiet eżistenti.

Emenda 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Sa massimu ta' 500 miljun kwota mir-
riżerva ta dawk li jidħlu ġodda għandhom 
jingħataw lil proġetti ta' dimostrazzjoni 
kummerċjali fuq skala kbira li bdew 
jaqbdu b'mod kummerċjali u jaħżnu 
ġeoloġikament l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju fit-territorju tal-UE 
jew fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u f'pajjiżi 
b'ekonomiji fi tranżizzjoni lil hinn mill-
UE li jirratifikaw il-ftehima 
internazzjonali fil-ġejjieni.
Il-kwoti għandhom jingħataw lil proġetti 
li jipprovdu għall-iżvilupp, bl-aħjar spiża 
ta' valur u f'postijiet ibbilanċjati 
ġeografikament fl-UE, b'varjetà wiesgħa 
ta' teknoloġija CCS li jagħmlu użu minn 
siti ta' ħażna ġeoloġiċi differenti.  L-għoti 
tagħhom għandu jkun jiddependi fuq l-
evitar ivverifikat tal-emissjonijiet tas-CO2
permezz tal-użu ta' ħażna ġeoloġika.
Il-Kummissjoni għandha tipproponi 
strutturi u proċeduri għall-identifikazzjoni 
tal-proġetti u għall-għoti tal-kwoti. Hija 
għandha tara li jsir progress konvinċenti 
għall-għoti ta' kuntratti għall-kostruzzjoni 
ta' 12-il proġett ta' dimostrazzjoni 
kummerċjali fuq skala kbira u li dan il-
progress jista' jintwera qabel il-laqgħa tal-
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Konferenza tal-Partijiet tal-UNFCCC li se 
ssir f'Kopenħagen f'Novembru 2009.

Or. en

(Riferenza għall-Emenda 22 minn PR/727283)

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tkun minn ta' quddiem fl-iżvilupp ta' teknoloġija ta' qbid u ta' ħażna jekk biex 
jirnexxielha tikkonvinċi liċ-Ċina u lil pajjiżi maġġuri oħra li jużaw il-faħam sabiex 
jirratifikaw il-ftehima internazzjonali sabiex inaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 b'mod 
sostanzjali.  Din l-emenda taħdem fi ħdan il-limiti massimi ta' emissjonijiet tal-UE sabiex 
tipprovdi mekkaniżmu immedjat, ċert u finanzjarju Ewropew biex l-ewwel promoturi tal-
proġetti CCS jissodisfaw l-ispejjeż ta' żvilupp li fil-bidu jagħmlu t-teknoloġija 
kummerċjalment mhux vijabbli.  Hija se tipprovdi l-bażi għal negozjati sussegwenti dwar id-
dettalji mal-Kunsill.

Emenda 501
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. 60 miljun kwota annwali, sa massimu 
ta' 600 miljun kwota, mir-riżerva ta dawk 
li jidħlu ġodda għandhom jingħataw lil 
faċiltajiet ta' dimostrazzjoni fuq skala 
kbira li bdew jaqbdu b'mod kummerċjali 
u jaħżnu ġeoloġikament l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju fit-territorju 
tal-UE jew fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
f'pajjiżi b'ekonomiji fi tranżizzjoni lil hinn 
mill-UE li jirratifikaw il-ftehima 
internazzjonali fil-ġejjieni.
il-kwoti għandhom jingħataw lil proġetti li 
għandhom jipproċedu fuq il-bażi ta' 
arranġamenti li għandhom jiġu proposti 
mill-Kummissjoni, u li għandhom 
jiżguraw li tiġi żviluppata varjetà wiesgħa 
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ta' teknoloġiji bl-aħjar spiża ta' valur. L-
għoti tagħhom għandu jiddependi fuq 
ħażna ġeoloġika attwali tal-dijossidu tal-
karbonju. Il-kwoti li ma jkollhomx 
jissodisfaw it-termini tal-għoti għandhom 
jibqgħu disponibbli fir-riżerva għal dawk 
li jidħlu ġodda.
Il-Kummissjoni għandha tara li tiżgura li 
kuntratti għall-kostruzzjoni ta' 12-il 
faċilità ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira 
jingħataw qabel il-ftuħ tal-laqgħa ta' 
Kopenħagen tal-UNFCCC f'Novembru 
2009.

Or. en

(Riferenza għall-Emenda 22 minn PR/727283)

Emenda 502
Norbert Glante

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. għandhom jiġu riżervati 60 miljun 
kwota kull sena mir-riżerva Komunitarja -
sa massimu ta' 600 miljun kwota - lil mill-
inqas 12-il stallazzjoni ta' dimostrazzjoni 
li jkunu bdew jaqbdu b'mod kummerċjali 
u jaħżnu ġeoloġikament l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju. Dawn 
għandhom jingħataw lil proġetti mibdija 
fuq il-bażi ta' ftehimiet li għandhom jiġu 
proposti mill-Kummissjoni u li jaħdmu 
sabiex jiżviluppaw varjetà wiesgħa ta' 
teknoloġiji u ta' mezzi ta' ħażna filwaqt li 
jimmassimizzaw l-effettività tal-ispejjeż. 
L-allokazzjoni tagħhom għanda 
tiddependi fuq il-kwantità attwali li 
dijossidu tal-karbonju li jiġi maħżun 
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ġeoloġikament.

Or. de

(Riferenza għall-Emenda 22 minn PR/727283)

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 503
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. għandhom jiġu riżervati sal-31 ta' 
Diċembru 2015 60 miljun kwota fir-
riżerva għal dawk li daħlu ġodda biex 
tingħata lill-ewwel 12-il faċilità li jkunu 
bdew jaqbdu b'mod kummerċjali u jaħżnu 
ġeoloġikament b'mod sostenibbli l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
qabel din id-data, b'rata ta' kwota waħda 
għal kull tunnellata maħżuna b'mod 
permanenti sa l-2016. Dawn it-12-il 
faċilità jridu jiġu determinati mill-
Kummissjoni qabel l-1 ta' Jannar 2013. 
Din l-opportunità għandha tapplika għal 
faċilitajiet, ikunu fejn ikunu fl-UE, jew 
f'pajjiżi terzi li jkunu rratifikaw il-ftehima 
internazzjonali fil-ġejjieni.

Or. en

(Riferenza għall-Emenda 22 minn PR/727283)

Ġustifikazzjoni

Il-ħażna tal-karbonju għandha tiġi żviluppata b'mod sostenibbli u l-Parlament Ewropew 
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għandu jippromwovi s-sostenibilità meta dan ikun xieraq.

Emenda 504
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. għandhom jiġu riżervati sal-31 ta' 
Diċembru 2015 60 miljun kwota fir-
riżerva għal dawk li daħlu ġodda biex 
tingħata lill-ewwel 12-il faċilità li jkunu 
bdew jaqbdu b'mod kummerċjali u jaħżnu 
ġeoloġikament l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju qabel din id-data, 
b'rata ta' kwota waħda għal kull 
tunnellata maħżuna ta' CO2 b'mod 
permanenti sa l-2016. Dawn it-12-il 
faċilità jridu jiġu determinati mill-
Kummissjoni qabel l-1 ta' Jannar 2013.

Or. en

(Riferenza għall-Emenda 22 minn PR/727283)

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċċarar.

Emenda 505
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant fi ħdan l-ETS ifisser spejjeż massimi għall-konsumaturi kollha mingħajr benefiċċji 
addizzjonali għat-tnaqqis tas-CO2. Tfisser xejn inqas minn taxxa ġdid 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 ma tiġi ddubitata l-
effettivita tal-ETS, m'għandhiex tkun ibbażata fuq l-irkant. Allokazzjoni mingħajr ħlas 
ibbażata fuq punti ta' riferiment u produzzjoni vera tista' tirriżulta fi strument effiċjenti a 
paragun tal-flus minfuqin u mil-lat ekoloġiku.

Emenda 506
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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f'allokazzjoni bi ħlas biss fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kapitolu li jirreferi għall-allokazzjoni ta' kwoti fuq bażi tal-metodi standard fih soluzzjoni 
bħal din.

Emenda 507
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni mingħajr ħlas trażizzjonali hija biss permessa jekk ma tkun intlaħqet l-ebda 
ftehima internazzjonali. L-allokazzjoni mbagħad għandha tkun ibbażata fuq punti ta' 
riferiment sabiex tiġi garantita ekwità, preferibbilment f'termini ta' emissjonijiet ta' CO2 għal 
kull unità ta' produzzjoni. Huma jinkludu l-konsum tal-fjuwil, it-tip tal-fjuwil u l-effiċjenza tal-
proċess fit-teknoloġiji effiċjenti fl-emissjonijiet ta' CO2.  L-għamla eżatta u l-proċedura ta' 
aġġornament tal-punti ta' riferiment madankollu huma biss relevanti fi stadju iktar avvanzat, 
ladarba l-ftehimiet internazzjonali jkunu ġew konklużi.
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Emenda 508
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Għall-istallazzjonijiet elenkati fl-
Anness I, għandhom jiġu stabbiliti punti 
ta' riferiment uniformi madwar il-
Komunità, li għandhom jiġu adottati u 
sorveljati skont proċedura armonizzata. 
Fuq il-bażi ta' dawn il-punti ta' 
riferiment, l-istallazzjonijiet għandhom 
jirċievu 100% kwoti mingħajr ħlas. L-
istallazzjonijiet li ma jipproduċux elettriku 
b'sistema ta' sħana u enerġija kkumbinati 
għandhom jiġu esklużi minn dawn l-
allokazzjonijiet mingħajr ħlas.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Stallazzjonijiet ta' produzzjoni industrijali huma kostantement furzati li jottimizzaw l-
effiċjenza tal-enerġija tagħhom sabiex ikampaw kontra l-kompetizzjoni internazzjonali. Il-
pressjoni tal-kompetizzjoni internazzjonali tfisser li piżijiet finanzjarji kkawżati minn sistema 
ta' kummerċ tal-emissjonijiet ikkonfinata għall-Ewropa ma jistgħux jiġu trażmessi permezz 
tal-prodotti. Dan jipperikola l-kompetittività tagħhom u jirriżulta f'rilokazzjoni tal-
produzzjoni lejn pajjiżi fejn ma hemmx il-piż ta' leġiżlazzjoni għall-bidla fil-klima.

Emenda 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Sakemm ma tidħolx fis-seħħ ftehima 
internazzjonali u suġġett għall-
Artikoli 10b u 28, l-ammont ta' kwoti 
allokati mingħajr ħlas lil stallazzjonijiet li 
mhumiex koperti mill-paragrafu 2 fl-2013 
u f'kull sena sussegwenti għandu jkun 
100% tal-kwantità determinata skont il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 u 
mingħajr tibdil fil-kwantità totali ta' kwoti 
skont l-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tal-manifattura hija ġeneralment esposta għal kompetizzjoni internazzjonali 
qawwija. L-irkant jmponi riskji inkalkulabbli għal dawn l-industriji u għall-ekonomija kollha 
tal-UE, filwaqt li ma jikkontribwixxix għall-objettivi ambjentali tad-Direttiva. Il-limitu 
massimu huwa stabbilit għal 21% u se jinkiseb bl-irkant jew mingħajru, billi jitnaqqas b'mod 
stabbli l-ammont disponibbli ta' kwoti. Għalhekk, l-industrija tal-manifattura għandha tirċievi 
kumpens ibbażat fuq il-punti ta' riferiment sakemm tidħol fis-seħħ ftehima internazzjonali li 
tipprovdi ekwità bejn il-kompetituri fuq skala dinjija.

Emenda 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Sakemm ma tidħolx fis-seħħ ftehima 
internazzjonali, l-ammont ta' kwoti 
allokati mingħajr ħlas lil stallazzjonijiet li 
mhumiex koperti mill-paragrafu 2 fl-2013 
u f'kull sena sussegwenti għandu jkun 
100% tal-kwantità determinata skont il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 u 
mingħajr tibdil fil-kwantità totali ta' kwoti 
skont l-Artikolu 9.
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ħlas biss fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tal-manifattura għandha tirċievi 100% allokazzjonijiet mingħajr ħlas tal-krediti 
ta' emissjonijiet, fuq il-bażi tal-metodoloġija tal-punti ta' riferiment, sabiex ikun evitat li tiġi 
esposta għal żvantaġġ kompetittiv meta mqabbla ma' industriji lil hinn mill-UE, li mhumiex 
soġġetti għal miżuri ekwivalenti ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. Allokazzjoni mingħajr ħlas ma 
tbiddel jew tnaqqas bl-ebda mod l-objettiv ta' tnaqqis tal-emissjonijiet b'-21% attribwit lis-
settur tal-ETS, minħabba li n-numru ta' drittijiet għal emissjoni huwa daqs dak ta' 
allokazzjoni bbażata fuq irkant.

Emenda 511
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont 
ta' kwoti allokati mingħajr ħlas fl-2013 
għandu jkun 100 % tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafi 1 sa 3.

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din il-
perċentwali fl-2020 u mbagħad 
perjodikament kull 4 snin. Ir-reviżjoni 
għandha tqis l-impatti ambjentali u 
ekonomiċi osservati. L-imsieħba soċjali 
kollha rilevanti għandhom jipu 
kkonsultati. Kull miżura meħuda mill-
Kummissjoni wara din ir-reviżjoni, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva, billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu 
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adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif stipulat fl-Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant huwa applikat fuq assunzjoni ta' kapaċità ta' spejjeż li jiġu riflessi fil-prezzijiet tal-
enerġija. L-effetti ta' dawn l-ispejjeż fuq l-istallazzjonijiet f'riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju 
jistgħu jkunu sostanzjali. Dan l-effett huwa msaħħaħ bil-kapaċità differenti bejn il-ġeneraturi 
tal-elettriku u l-industrija tal-manifattura.  Għalhekk, l-irkant għall-industrija tal-manifattura 
m'għandux jiġi introdott. Kjarifika dwar il-bżonn li jsiru allokazzjonijiet skont il-volumi ta' 
kumpens hekk kif ikkalkulati bl-applikazzjoni tal-punti ta' riferiment.

Emenda 512
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont ta' 
kwoti allokati mingħajr ħlas skont il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
paragrafu 2 tal-Artikolu 3c] fl-2013 għandu 
jkun 80% tal-kwantità determinata skont il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għall-ekonomija bbażata fuq l-użu ta' fjuwils fossili, id-dispożizzjonijiet jintroduċu b'mod 
partikulari n-nuqqas ta' allokazzjoni bla ħlas ta' allokazzjonijiet ta' kwoti għall-produtturi tal-
elettriku u t-tnaqqis lineari fin-numru ta' allokazzjonijiet, se jwassal għal żieda qawwija fil-
prezzijiet tal-elettriku u għal żieda kbira fl-ispejjeż għall-ekonomija b'mod ġenerali, u dan 
ifisser spejjeż ogħla għaċ-ċittadini.
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Emenda 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont ta' 
kwoti allokati mingħajr ħlas għandu jkun 
100% tal-kwantità determinata skont il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1(3) ta' 
dan l-Artikolu fl-2013 u mbagħad l-
allokazzjoni mingħajr ħlas għandha tonqos 
kull sena b'ammonti ugwali sakemm 
jirriżulta f'allokazzjoni bi ħlas biss ta' 80% 
fl-2020.

Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi 
ġdida fir-rigward ta' dan l-ammont fl-
2020; analiżi ulterjuri għandhom iseħħu 
kull erba' snin. L-analiżi għandha tqis l-
impatt fuq l-ambjent naturali u l-effetti 
ekonomiċi. Għandha ssir konsultazzjoni 
mal-imsieħba soċjali kollha xierqa. 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. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ huwa bbażat fuq l-assunzjoni li l-ispejjeż jistgħu jiġu bbilanċjati. Il-konsegwenzi 
ta' dawn id-dispożizzjonijiet għal stallazzjonijiet f'riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju jistgħu 
jkunu serji, anke minħabba l-kapaċitajiet differenti tal-produtturi tal-enerġija u s-settur tal-
produzzjoni li jibbilanċjaw l-ispejjeż. F'dan ir-rigward, il-kummerċ fis-settur tal-produzzjoni 
għandu jseħħ b'kawtela u fuq il-bażi ta' analiżi ekonomika. L-ispjegazzjoni hija li jeħtieġ li 
jkun hemm diviżjoni bbażata fuq il-kwoti ta' emissjoni determinata skont il-punti ta' riferiment 
użati.
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Emenda 514
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont 
ta' kwoti allokati mingħajr ħlas fl-2013 
għandu jkun 100 % tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafi 1 sa 3 u 
mbagħad l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena b'ammonti 
ugwali sakemm jirriżulta f'allokazzjoni 
bi ħlas biss ta' 80% fl-2020

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din il-
perċentwali fl-2020 u mbagħad 
perjodikament kull 4 snin. Ir-reviżjoni 
għandha tqis l-impatti ambjentali u 
ekonomiċi osservati. L-imsieħba soċjali 
kollha rilevanti għandhom jipu kkonsultati. 
Kull miżura meħuda mill-Kummissjoni 
wara din ir-reviżjoni, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant huwa applikat fuq assunzjoni ta' kapaċità ta' spejjeż li jiġu riflessi fil-prezzijiet tal-
enerġija. L-effetti ta' dawn l-ispejjeż fuq l-istallazzjonijiet f'riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju 
jistgħu jkunu sostanzjali. Dan l-effett huwa msaħħaħ bil-kapaċità differenti bejn il-ġeneraturi 
tal-elettriku u l-industrija tal-manifattura.  Għalhekk l-irkant fl-industrija tal-manifattura 
għandu jiġi introdott b'kawtela kbira, u akkumpanjat minn reviżjoni ekonomika. Kjarifika 
dwar il-bżonn li jsiru allokazzjonijiet skont il-volumi ta' kumpens hekk kif ikkalkulati bl-
applikazzjoni tal-punti ta' riferiment.
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Emenda 515
Irena Belohorská

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont ta' 
kwoti allokati mingħajr ħlas fl-2013 
għandu jkun 100 % tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafi 1 sa 3 u 
mbagħad l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena b'ammonti 
ugwali sakemm jirriżulta f'allokazzjoni bi 
ħlas biss ta' 80% fl-2020

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din il-
perċentwali fl-2020 u mbagħad 
perjodikament kull 4 snin. Ir-reviżjoni 
għandha tqis l-impatti ambjentali u 
ekonomiċi osservati. L-imsieħba soċjali 
kollha rilevanti għandhom jipu kkonsultati. 
Kull miżura meħuda mill-Kummissjoni 
wara din ir-reviżjoni, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant huwa applikat fuq assunzjoni ta' kapaċità ta' spejjeż li jiġu riflessi fil-prezzijiet tal-
enerġija. L-effetti ta' dawn l-ispejjeż fuq l-istallazzjonijiet f'riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju 
jistgħu jkunu sostanzjali. Dan l-effett huwa msaħħaħ bil-kapaċità differenti bejn il-ġeneraturi 
tal-elettriku u l-industrija tal-manifattura.  Għalhekk l-irkant fl-industrija tal-manifattura 
għandu jiġi introdott b'kawtela kbira, u akkumpanjat minn reviżjoni ekonomika. Kjarifika 
dwar il-bżonn li jsiru allokazzjonijiet skont il-volumi ta' kumpens hekk kif ikkalkulati bl-
applikazzjoni tal-punti ta' riferiment.
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Emenda 516
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont 
ta' kwoti allokati mingħajr ħlas skont il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
paragrafu 2 tal-Artikolu 3c] fl-2013 
għandu jkun 100 % tal-kwantità 
determinata skont il-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1 u mbagħad għandu jiġi 
aġġustat skont il-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-impjanti ta' produzzjoni dejjem qegħdin jipprovaw itejbu l-effiċjenza tagħhom hekk kif 
tiżdied il-pressjoni kompetittiva fil-livell internazzjonali. Sar xi progress fit-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2  bħala riżultat tal-miżuri regolatorji minnhom infushom. Sabiex ma tiġix 
ipperikolata l-pożizzjoni tal-Ewropa bħala post għall-industrija, wieħed għandu jagħżel 
tnaqqis ġustifikabbli tal-allokazzjoni mingħajr ħlas. Peress li l-fattur lineari msemmi fl-
Artikolu 9 diġà jikkostitwixxi pbjettiv ambizzjuż, għad hemm inċentivi għal tnaqqis ulterjuri 
tal-emissjonijiet u opportunitajiet għal investimenti ġodda.

Emenda 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont ta' 
kwoti allokati mingħajr ħlas skont il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont ta' 
kwoti allokati mingħajr ħlas skont il-
paragrafi 4 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
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paragrafu 2 tal-Artikolu 3c] fl-2013 għandu 
jkun 80% tal-kwantità determinata skont il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 u 
mbagħad l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena b'ammonti 
ugwali sakemm jirriżulta f'allokazzjoni bi 
ħlas biss fl-2020.

paragrafu 2 tal-Artikolu 3c] fl-2013 għandu 
jkun 80% tal-kwantità determinata skont il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 u 
mbagħad l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena b'ammonti 
ugwali sakemm jirriżulta f'allokazzjoni bi 
ħlas biss fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni mingħajr ħlas għall-koġenerazzjoni għandha tinżamm sabiex issostni l-
kompetittività tat-tisħin tad-distretti.

Emenda 518
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont 
ta' kwoti allokati mingħajr ħlas skont il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
paragrafu 2 tal-Artikolu 3c] fl-2013 
għandu jkun 80% tal-kwantità 
determinata skont il-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1 u mbagħad l-allokazzjoni 
mingħajr ħlas għandha tonqos kull sena 
b'5%.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ approċċ iktar gradwali fir-rigward tal-parti ta' allokazzjonijiet għall-irkant, peress li 
l-veloċità attwali tal-proċess tista' tkun ta' periklu għall-impriżi kkonċernati. It-tnaqqis ta' 5% 
kull sena se jippermetti lill-impriżi li jippjanaw b'mod iktar effettiv l-investimenti tagħhom 
f'miżuri mfassla biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.
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Emenda 519
Peter Liese, Matthias Groote

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont ta' 
kwoti allokati mingħajr ħlas skont il-
paragrafi 3 sa 6 ta' dan l-Artikolu [u l-
paragrafu 2 tal-Artikolu 3c] fl-2013 għandu 
jkun 80% tal-kwantità determinata skont il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 u 
mbagħad l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għandha tonqos kull sena b'ammonti 
ugwali sakemm jirriżulta f'allokazzjoni bi 
ħlas biss fl-2020. Mill-2014, l-
allokazzjonijiet mingħajr ħlas lill-
operaturi tal-avjazzjoni skont l-Artikolu 
3d(2) se jonqos b'ammonti indaqs li se 
jwasslu għal nuqqas totali ta' allokazzjoni 
mingħajr ħlas sa l-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkorrispondi għal ftehima tal-Kunsill u tal-Parlament dwar l-inklużjoni tal-avjazzjoni fl-
Iskema għall-Iskambju tal-Kwoti. Il-Ftehima tgħid illi l-ammont ta' irkantar jista' jiżdied 
bħala parti mir-reviżjoni ġenerali. L-awturi tal-emenda irreferew għal din il-possibilità u 
jappoġġjaw l-idea li l-Kummissjoni Ewropea qajmet fir-reviżjoni ġenerali.

Emenda 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 7 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Suġġett għall-Artikolu 10b, l-ammont 
ta' kwoti allokati mingħajr ħlas skont il-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu fl-2013 
għandu jkun 100% tal-kwantità 
determinata skont il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni mingħajr ħlas għall-koġenerazzjoni għandha tinżamm sabiex issostni l-
kompetittività tat-tisħin tad-distretti.

Emenda 521
Horst Schnellhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza loġika tal-arranġamenti għal allokazzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 7, 
dawn id-dispożizzjonijiet m'għadhomx neċessarji.
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Emenda 522
Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant fi ħdan l-ETS ifisser spejjeż massimi għall-konsumaturi kollha mingħajr benefiċċji 
addizzjonali għat-tnaqqis tas-CO2. Tfisser xejn inqas minn taxxa ġdid 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 mingħajr ħlas 
ibbażata fuq punti ta' riferiment u produzzjoni vera tista' tirriżulta fi strument effiċjenti a 
paragun tal-flus minfuqin u mil-lat ekoloġiku.

Emenda 523
Anne Laperrouze
Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda ta' koordinazzjoni.

Emenda 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tal-manifattura hija ġeneralment esposta għal kompetizzjoni internazzjonali 
qawwija. L-irkant jimponi riskji inkalkulabbli għal dawn l-industriji u għall-ekonomija kollha 
tal-UE, filwaqt li ma jikkontribwixxix għall-objettivi ambjentali tad-Direttiva. Il-limitu 
massimu huwa stabbilit għal 21% u se jinkiseb bl-irkant jew mingħajru, billi jitnaqqas b'mod 
stabbli l-ammont disponibbli ta' kwoti. Għalhekk, l-industrija tal-manifattura għandha tirċievi 
kumpens ibbażat fuq il-punti ta' riferiment sakemm tidħol fis-seħħ ftehima internazzjonali li 
tipprovdi ekwità bejn il-kompetituri fuq skala dinjija.
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Emenda 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tal-manifattura għandha tirċievi 100% allokazzjonijiet mingħajr ħlas tal-krediti 
ta' emissjonijiet, fuq il-bażi tal-metodoloġija tal-punti ta' riferiment, sabiex ikun evitat li tiġi 
esposta għal żvantaġġ kompetittiv meta mqabbla ma' industriji lil hinn mill-UE, li mhumiex 
soġġetti għal miżuri ekwivalenti ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. Allokazzjoni mingħajr ħlas ma 
tbiddel jew tnaqqas bl-ebda mod l-objettiv ta' tnaqqis tal-emissjonijiet b'-21% attribwit lis-
settur tal-ETS, minħabba li n-numru ta' drittijiet għal emissjoni huwa daqs dak ta' 
allokazzjoni bbażata fuq irkant.

Emenda 526
Johannes Blokland

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' 
karbonju għandhom jiġu allokati kwoti 
ningħajr ħlas sa 80 filmija tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafi 2 sa 6. L-
allokazzjoni mingħajr ħlas fil-livell tal-
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istallazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
punt ta' riferiment f'termini ta' tunnellati 
ta' CO2-eq għal kull unità ta' produzzjoni. 
Elementi oħra ta' diżinn tal-punt ta' 
riferiment huma soġġetti għall-paragrafu 
1.
Dawk is-setturi jew sottosetturi speċifiċi 
fejn jista' jiġi ppruvat kif dovut li hemm 
riskju tar-rilokazzjoni tal-karbonju u fejn 
l-elettriku jikkostitwixxi proporzjon għoli 
tal-ispejjeż ta' produzzjoni u jiġi prodott 
b'mod effiċjenti, jistgħu jirċievu sa 80% 
ta' allokazzjonijiet mingħajr ħlas biex 
jitqies il-konsum tal-elettriku fil-proċess 
tal-produzzjoni, mingħajr ma tinbidel il-
kwantità tal-kwoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni mingħajr ħlas trażizzjonali hija biss permessa jekk ma tkun intlaħqet l-ebda 
ftehima internazzjonali. L-allokazzjoni mbagħad għandha tkun ibbażata fuq punti ta' 
riferiment sabiex tiġi garantita ekwità, preferibbilment f'termini ta' emissjonijiet ta' CO2 għal 
kull unità ta' produzzjoni. Huma jinkludu l-konsum tal-fjuwil, it-tip tal-fjuwil u l-effiċjenza tal-
proċess fit-teknoloġiji effiċjenti fl-emissjonijiet ta' CO2.  L-għamla eżatta u l-proċedura ta' 
aġġornament tal-punti ta' riferiment madankollu huma biss relevanti fi stadju iktar avvanzat, 
ladarba l-ftehimiet internazzjonali jkunu ġew konklużi.

Emenda 527
Françoise Grossetête

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' 
karbonju għandhom jiġu allokati kwoti 
ningħajr ħlas li jikkorrispondu għal 100 
filmija tal-kwantità determinata skont il-
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paragrafi 2 sa 6 sa ma tkun ġiet konkluża 
ftehima internazzjonali meqjusa bħala 
sodisfaċenti fuq il-bażi tal-kriterji mniżżla
fl-Artikolu 28(1) ta' din id-Direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fit-test tad-Direttiva għandu jkun jidher ċar li s-setturi u l-industriji esposti għar-riskju ta' 
rilokazzjoni ta' karbonju għandhom jingħataw kwoti bla ħlas sakemm tiġi konkluża ftehima 
internazzjonali sodisfaċenti. Din id-dispożizzjoni hija ta' importanza kbira għas-sigurtà fl-
ippjanar tal-investimenti fl-UE.

Emenda 528
Antonio De Blasio

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr ħlas 
sa 100 filmija tal-kwantità determinata 
skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet li jkunu għejun ta' 
emissjonijiet diretti jew indiretti f'setturi 
esposti għal riskju sinifikanti ta' 
rilokazzjoni ta' karbonju għandhom jiġu 
allokati kwoti ningħajr ħlas sa livell ta' 
prestazzjoni bbażat fuq l-Aħjar Teknika 
Disponibbli(BAT) iddeterminat fil-livell 
Komunitarju.

Or. hu

Emenda 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr ħlas 
sa 100 filmija tal-kwantità determinata 
skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Soġġett għall-Artikolu 10b, fl-2013 u 
f'kull sena sussegwenti sa l-2020, 
stallazzjonijiet f'setturi esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati l-kwoti kollha 
mingħajr ħlas sa sal-kwantità determinata 
skont il-paragrafi 1 sa 3, mingħajr tibdil 
fil-kwantità totali ta' kwoti skont l-
Artikolu 9.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall kwoti ta' emissjonijiet mingħajr ħlas mhux se jiddependi fuq sena speċifika iżda 
fuq ir-riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Jekk dan ir-riskju jiġi stabbilit, il-kwoti kollha 
determinati fuq il-bażi ta' punti ta' riferiment se jkunu mingħajr ħlas. Dan huwa minħabba li, 
bi qbil mal-punti ta' riferiment, il-kwoti għandhom ikunu konformi mal-limiti settorjali fil-
kuntest tas-sistema għall-iskambju tal-emissjonijiet.

Emenda 530
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr 
ħlas sa 100 filmija tal-kwantità
determinata skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Soġġett għall-Artikolu 10b, fl-2013 u 
f'kull sena sussegwenti sa l-2020, 
stallazzjonijiet f'setturi esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati l-kwoti kollha sa 
sal-kwantità determinata skont il-paragrafi
1 sa 3, mingħajr ħlas u mingħajr tibdil fil-
kwantità totali ta' kwoti skont l-Artikolu 9.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-eliġibilità għal kwoti mingħajr ħlas m'għandhiex tiddependi fuq sena partikolari iżda fuq ir-
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Jekk jiġi aċċertat li jkun hemm riskju ta' rilokazzjoni tal-
karbonju, il-kwoti kollha hekk kif ikkalkulati skont il-punti ta' riferiment għandhom ikunu 
mingħajr ħlas. Kjarifika tal-fatt li kwoti skont il-punti ta' riferiment għandhom ikunu konformi 
mal-limitu massimu tal-ETS. 

Emenda 531
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr 
ħlas sa 100 filmija tal-kwantità
determinata skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Soġġett għall-Artikolu 10b, fl-2013 u 
f'kull sena sussegwenti sa l-2020, 
stallazzjonijiet f'setturi esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati l-kwoti kollha sa 
sal-kwantità determinata skont il-paragrafi
1 sa 3, mingħajr ħlas u mingħajr tibdil fil-
kwantità totali ta' kwoti skont l-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eliġibilità għal kwoti mingħajr ħlas m'għandhiex tiddependi fuq sena partikolari iżda fuq ir-
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Jekk jiġi aċċertat li jkun hemm riskju ta' rilokazzjoni tal-
karbonju, il-kwoti kollha hekk kif ikkalkulati skont il-punti ta' riferiment għandhom ikunu 
mingħajr ħlas. Kjarifika tal-fatt li kwoti skont il-punti ta' riferiment għandhom ikunu konformi 
mal-limitu massimu tal-ETS.

Emenda 532
Irena Belohorská

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

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr 
ħlas sa 100 filmija tal-kwantità
determinata skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Soġġett għall-Artikolu 10b, fl-2013 u 
f'kull sena sussegwenti sa l-2020, 
stallazzjonijiet f'setturi esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati l-kwoti kollha sa 
sal-kwantità determinata skont il-paragrafi
1 sa 3, mingħajr ħlas u mingħajr tibdil fil-
kwantità totali ta' kwoti skont l-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eliġibilità għal kwoti mingħajr ħlas m'għandhiex tiddependi fuq sena partikolari iżda fuq ir-
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Jekk jiġi aċċertat li jkun hemm riskju ta' rilokazzjoni tal-
karbonju, il-kwoti kollha hekk kif ikkalkulati skont il-punti ta' riferiment għandhom ikunu 
mingħajr ħlas. Kjarifika tal-fatt li kwoti skont il-punti ta' riferiment għandhom ikunu konformi 
mal-limitu massimu tal-ETS.

Emenda 533
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr 
ħlas sa 100 filmija tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' 
karbonju assoċjat mat-trasferiment ta' 
produzzjoni b'emissjonijiet għoljin lejn 
pajjiżi terzi jew zoni tal-UE mhux koperti 
mill-iskema Komunitarja għandhom jiġu 
allokati kwoti ningħajr ħlas sa 100 filmija 
tal-kwantità determinata skont il-
paragrafi 2 sa 6.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan it-tibdil jiżgura trattament indaqs ta' sistemi ta' tisħin li għandhom jillimitaw il-kapaċità 
tagħhom li jittrasferixxu l-ispejjeż assoċjati mal-parteċipazzjoni fis-sistema EU ETS lil utenti 
aħħarija f'kundizzjonijiet tas-suq filwaqt li l-maġġoranza tas-settur jikkostitwixxi faċilitajiet li 
jkollhom kapaċità ta' inqas minn 20 MW u ma jipparteċipax fis-sistema ETS. Din il-
korrezzjoni tagħmel enfasi fuq il-possibilità ta' rilokazzjoni tal-karbonju mis-sistema, u din 
hija ħaġa li l-KE għandha tagħtiha attenzjoni partikolari.

Emenda 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr 
ħlas sa 100 filmija tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi jew sotto-
setturi esposti għal riskju sinifikanti ta' 
rilokazzjoni ta' karbonju għandhom jiġu 
allokati kwoti ningħajr ħlas sa 100 fil-
mija tal-kwantità determinata skont il-
paragrafi 2 sa 6 u l-Artikolu 10b.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju sinifikanti ta' rilkoazzjoni tal-karbonju huwa dovut kemm għall-impatt tal-inklużjoni 
fl-ETS għall-emissjonijiet diretti kif ukoll, f'ċerti każijiet, bħall-produzzjoni ta' aluminju 
primarju, għall-effett indirett għall-fatt li l-ispejjeż tas-CO2 qed ikunu riflessi fil-prezzijiet tal-
elettriku. Għal ċerti setturi l-kwantità ta' kwoti maħruġa biex itaffu r-riskju ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju jeħtieġ li tkopri kemm l-impatt dirett kif ukoll dak indirett.

Emenda 535
Avril Doyle

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

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

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

Or. en

Emenda 536
Frédérique Ries

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr ħlas 
sa 100 filmija tal-kwantità determinata 
skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti, 
stallazzjonijiet f'setturi esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr ħlas 
sa 100 filmija tal-kwantità determinata 
skont il-paragrafu 1, kif ikun neċessarju 
biex tiġi evitata din ir-rilokazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont ta' kwoti mingħajr ħlas għandu jiġi determinat biss skont żewġ fatturi :
(1) ir-referenza għal regoli tal-UE armonizzati, bħall-Punti ta' Riferiment, hekk kif imsemmi 
fil-paragrafu 1, 
(2) l-ammont strettament neċessarju biex tiġi evitata rilokazzjoni tal-produzzjoni jew 
importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi li ma jkollhomx piż simili fuq l-emissjonijiet.
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Emenda 537
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilaxx ta' karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti ningħajr ħlas 
sa 100 filmija tal-kwantità determinata 
skont il-paragrafi 2 sa 6.

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' 
karbonju għandhom jiġu allokati kwoti 
ningħajr ħlas sa 100 filmija tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafu 1, kif ikun 
neċessarju biex tiġi evitata din ir-
rilokazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 538
Dorette Corbey

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' 
karbonju għandhom jiġu allokati kwoti 
ningħajr ħlas sa 100 filmija tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafi 2 sa 7. Il-
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skont il-paragrafi 2 sa 7. perċentwali għandha tqis sa liema punt l-
istallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat jistgħu jnaqqsu l-livelli ta' 
emissjonijiet billi jiġu applikati l-ikat 
tekniki effiċjenti u billi jitqies il-konsum 
ta' elettriku li ma jistax jiġi evitat fil-
proċess tal-produzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta tiġi deċiża l-perċentwali ta' kwoti mingħajr ħlas fis-setturi, għandu jitqies l-użu tal-
aħjar tekniki disponibbli kif ukoll il-konsum tal-elettriku li ma jistax jiġi evitat.

Emenda 539
Horst Schnellhardt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. Fl-2013 u f'kull sena sussegwenti sa l-
2020, stallazzjonijiet f'setturi esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni ta' 
karbonju għandhom jiġu allokati kwoti 
ningħajr ħlas sa 100 filmija tal-kwantità 
determinata skont il-paragrafi 2 sa 7. Dan 
għandu japplika wkoll għal impjanti jew 
kumpaniji simili li ma jaqgħux b'mod 
ovvju taħt settur wieħed partikolari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setturi huma attwalment definiti fuq il-bażi tal-protagonisti prinċipali f'kull fergħa tal-
industrija. Dan jinjora fattur importanti. Hemm kumpaniji/konglomerazzjonijiet fl-UE li 
għandhom varjetà ta' produzzjoni iktar kumplessa u ma jistgħux jitqegħdu f'ċertu settur 
partikolari. Dan iwassal għall-klassifikazzjoni tagħhom f'settur b'kodiċi settorjali li ma 
jikkorrispondux għall-karatteristiċi reali tagħhom.
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Emenda 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Dik il-miżura, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu [23(3)].
Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità li 
huma anqas effiċjenti fir-rigward tal-
karbonju, filwaqt li tqis dan li ġej:
(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni;
(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli tal-
emissjonijiet per eżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti;
(c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali;
(d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
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mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati.
Għall-finijiet tal-evalwazzjoni jekk iż-
żieda fil-prezz li tirriżulta mill-iskema 
Komunitarja tistax tiġi mgħoddija, stimi 
ta' bejgħ mitluf li jirriżulta minn żieda fil-
prezz tal-karbonju jew l-impatt fuq il-
profittabbiltà tal-istallazzjonijiet 
ikkonċernati, jistgħu fost oħrajn jiġu 
użati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 10a (9) huwa parti essenzjali mill-miżuri kontra r-rilokazzjoni tal-karbonju u 
għandu għalhekk jitqiegħed fl-Artikolu 10b.

Emenda 541
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Dik il-miżura, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu [23(3)].
Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
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sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità li 
huma anqas effiċjenti fir-rigward tal-
karbonju, filwaqt li tqis dan li ġej:
a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni;
b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli tal-
emissjonijiet per eżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti;
c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali;
d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati.
Għall-finijiet tal-evalwazzjoni jekk iż-
żieda fil-prezz li tirriżulta mill-iskema 
Komunitarja tistax tiġi mgħoddija, stimi 
ta' bejgħ mitluf li jirriżulta minn żieda fil-
prezz tal-karbonju jew l-impatt fuq il-
profittabbiltà tal-istallazzjonijiet 
ikkonċernati, jistgħu fost oħrajn jiġu 
użati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza loġika tal-arranġamenti għal allokazzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 7, 
dawn id-dispożizzjonijiet m'għadhomx neċessarji.

Emenda 542
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Dik il-miżura, maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu [23(3)].
Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità li 
huma anqas effiċjenti fir-rigward tal-
karbonju, filwaqt li tqis dan li ġej:
(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni;
(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli tal-
emissjonijiet per eżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti;
(c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali;
(d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 
mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati.
Għall-finijiet tal-evalwazzjoni jekk iż-
żieda fil-prezz li tirriżulta mill-iskema 
Komunitarja tistax tiġi mgħoddija, stimi 
ta' bejgħ mitluf li jirriżulta minn żieda fil-
prezz tal-karbonju jew l-impatt fuq il-
profittabbiltà tal-istallazzjonijiet 
ikkonċernati, jistgħu fost oħrajn jiġu 
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użati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkant fi ħdan l-ETS ifisser spejjeż massimi għall-konsumaturi kollha mingħajr benefiċċji 
addizzjonali għat-tnaqqis tas-CO2. Tfisser xejn inqas minn taxxa ġdid 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 mingħajr ħlas 
ibbażata fuq punti ta' riferiment u produzzjoni vera tista' tirriżulta fi strument effiċjenti a 
paragun tal-flus minfuqin u mil-lat ekoloġiku.

Emenda 543
Linda McAvan

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 
2009 u mbagħad kull 3 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

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

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

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli fil-livell 
Komunitarju għas-settur jew sotto settur 
ikkonċernat li jgħaddi l-ispiża tal-kwoti 
meħtieġa fil-prezzijiet tal-prodott, fuq bażi 
ta' varjetà ta' prezzijiet plawżibbli tal-
karbonju, mingħajr telf sinifikanti tas-
sehem tas-suq favur installazzjonijiet barra 
l-Komunità li huma anqas effiċjenti fir-
rigward tal-karbonju, filwaqt li tqis il-
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kriterji kwantitattivi li ġejjin:
(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni;

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni 
kkalkulata bħala proporzjon tal-Valur 
Miżjud Gross jew, meta din id-dejta ma 
tkunx disponibbli f'livell adegwat, bħala 
proporzjon tal-ispejjeż totali tal-
produzzjoni;

(b) livell magħruf ta' importazzjonijiet u 
esportazzjonijiet fis-settur jew sottosettur 
ikkonċernat.
Wara din l-evalwazzjoni, għal setturi li 
jistgħu jkunu f'riskju sinifikanti, inklużi 
dawk ''borderline'', se jkun neċessarju li 
jitqiesu l-implikazzjonijiet tal-irkant fuq:
(a) is-sehem tas-suq tas-setturi jew 
sottosetturi kkonċernati;
(b) profittabilità bħala indikatur 
potenzjali ta' investiment fuq medda twila 
ta' żmien u/jew deċiżjonijiet ta' 
rilokazzjoni.
Għal setturi jew sottosetturi li, mill-
evalwazzjoni kwantitattiva, jidhru li 
jinsabu f'riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju, għandu jkun hemm 
evalwazzjoni kwalitattiva sabiex jiġi 
determinat jekk dawn is-setturi jew 
sottosetturi humiex realment f'riskju, u 
biex id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu 
skont l-Artikolu 10b ikunu infurmati.  
Dan għandu jinkludi:

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

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

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

(b) evalwazzjoni tal-istruttura tas-suq 
(attwali u ppjanata), is-swieq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-ispejjeż tat-
trasport, l-esponiment tas-setturi għal 
kompetizzjoni internazzjonali, ostakoli fuq 
medda twila u qasira ta' żmien għall-
kummerċ u fatturi li jinfluwenzaw id-
deċiżjonijiet dwar il-post (inkluża d-
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differenzjazzjoni fil-kwalità ta' prodott jew 
il-livell ta' servizz mogħti mill-produtturi 
fil-Komunità, l-istandards tal-prodott, l-
importanza tal-viċinanza għas-swieq tal-
prodotti u tal-fatturi, u r-riskji tar-
rilokazzjoni);

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda huwa li jiġi stabbilit proċess ċar u trasparenti għall-evalwazzjoni ta' 
liema setturi huma f'riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan se jagħti lill-industrija u lill-
partijiet oħra interessati iktar ċertezza dwar kif l-evalwazzjoni għandha titwettaq. Il-kriterji 
stabbiliti jsegwu dawk tal-istudji akkademiċi kbar li twettqu biex jiġi evalwat ir-riskju ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju.

Emenda 544
Avril Doyle

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

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

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

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

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni 
kkalkulata bħala proporzjon tal-Valur 
Miżjud Gross jew, meta din id-dejta ma 
tkunx disponibbli f'livell adegwat, bħala 
proporzjon tal-ispejjeż totali tal-
produzzjoni;

(b) livell magħruf ta' importazzjonijiet u 
esportazzjonijiet fis-settur jew sottosettur 
ikkonċernat;
(c) is-sehem tas-suq tas-setturi jew 
sottosetturi kkonċernati;
(d) profittabilità bħala indikatur 
potenzjali ta' investiment fuq medda twila 
ta' żmien u/jew deċiżjonijiet ta' 
rilokazzjoni;
(e) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-prodotti tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat
Għal setturi jew sottosetturi li, mill-
evalwazzjoni kwantitattiva, jidhru li 
jinsabu f'riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju, għandu jkun hemm 
evalwazzjoni kwalitattiva sabiex jiġi 
determinat jekk dawn is-setturi jew 
sottosetturi humiex realment f'riskju, u 
biex id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu 
skont l-Artikolu 10b ikunu infurmati. Dan 
għandu jinkludi:
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(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli tal-
emissjonijiet per eżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti;

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

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

(b) evalwazzjoni tal-istruttura tas-suq 
(attwali u ppjanata), is-swieq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-ispejjeż tat-
trasport, l-esponiment tas-setturi għal 
kompetizzjoni internazzjonali, ostakoli fuq 
medda twila u qasira ta' żmien għall-
kummerċ u fatturi li jinfluwenzaw id-
deċiżjonijiet dwar il-post (inkluża d-
differenzjazzjoni fil-kwalità ta' prodott jew 
il-livell ta' servizz mogħti mill-produtturi 
fil-Komunità, l-istandards tal-prodott, l-
importanza tal-viċinanza għas-swieq tal-
prodotti u tal-fatturi, u r-riskji tar-
rilokazzjoni);

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskopijiet ta' dawn l-emendi huma li jiġu stabbiliti kriterji ċari u trasparenti għall-
evalwazzjoni ta' liema setturi huma f'riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju. Dan se jagħti lill-
industrija u lill-partijiet oħra interessati iktar ċertezza dwar kif l-evalwazzjoni għandha 
titwettaq. Il-kriterji stabbiliti jsegwu dawk tal-istudji akkademiċi kbar li twettqu biex jiġi 
evalwat ir-riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju.
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Emenda 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 
2009 u mbagħad kull 5 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

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

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

Kull sena, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
ġdida dwar is-suq, kull settur mhux inkluż 
fl-Anness Ia għandu jkun jista' jitlob lill-
Kummissjoni biex tqis mill-ġdid il-każ 
għal settur li għandu jitqies bħala li hu 
vulnerabbli għal rilokazzjoni tal-
karbonju.

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

Fid-determinazzjoni msemmija fil-
paragrafu 8, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf tas-
sehem tas-suq jew tal-profittabilità jew 
tal-opportunitajiet għall-investiment fl-
istess settur jew sottosettur f'pajjiżi barra 
l-UE li ma jimponux restrizzjonijiet 
paragunabbli fuq l-emissjonijiet. Il-
kriterji rilevanti - fost l-oħrajn - huma 
dawn li ġejjin:

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

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni 
f'industriji b'emissjonijiet qawwijin ta' 
CO2 għal kull unità ta' bejgħ;

(b) safejn ikun possibbli għal 
stallazzjonijiet individwali fis-settur 
ikkonċernat biex jitnaqqsu l-livelli tal-

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

emissjonijiet per eżempju abbażi tat-
tekniki l-aktar effiċjenti;

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

(c) l-istruttura tas-suq attwali u ppjanata, 
is-suq tal-prodotti rilevanti u ġeografiku, l-
esponiment tas-setturi għal kompetizzjoni 
internazzjonali filwaqt li fost l-oħrajn 
jitqiesu l-ispejjeż tat-trasport u tas-CO2;

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

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

(da) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-elettriku tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat.

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u ekonomika, il-perjodu għandu jiġi estiż għal 5 snin u d-
data tal-ewwel evalwazzjoni għandha tkun it-30 ta' Ġunju 2009. Jekk l-informazzjoni tas-suq 
turi hemm tassew rilokazzjoni tal-karbonju f'setturi mhux meqjusa bħala vulnerabbli għal 
rilokazzjoni tal-karbonju, għandu jkun hemm rimedju disponibbli mingħajr ma wieħed ikollu 
jistenna r-reviżjoni ta' kull 5 snin li jkun imiss.

Iseħħ riskju ta' rilokazzjoni ta' karbonju meta l-produtturi ġol-UE u barra ma jkunux suġġetti 
għall-istess limiti ta' karbonju. Din l-emenda tiżgura li l-istruttura tas-suq fil-ġejjieni u l-
intensità tal-karbonju u l-ispejjeż tat-trasport ta' prodott jiġu meqjusa.

Emenda 546
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 
2009 u mbagħad kull 5 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

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, 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)]."

Kull sena, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
ġdida tas-suq, kull settur mhux inkluż fl-
Anness 1a jista' jitlob lill-Kummissjoni 
biex tqis il-każ ħalli dan jiġi kklassifikat 
bħala espost għal riskju ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju.

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

Fid-determinazzjoni tas-setturi msemmija 
fil-paragrafu 8, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf
sinifikanti tas-sehem tas-suq jew tal-
profittabilità jew tal-opportunitajiet għall-
investiment fl-istess settur jew sottosettur 
li jinsab f'pajjiżi li mhumiex parti mill-
Unjoni Ewropea li ma jimponux 
restrizzjonijiet paragunabbli fuq l-
emissjonijiet.
Il-kriterji rilevanti għandhom jinkludu 
dan li ġej:

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

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni 
f'industriji b'emissjonijiet qawwijin ta' 
CO2 għal kull unità ta' bejgħ;

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

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

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

(c) l-istruttura tas-suq attwali u ppjanata, 
is-suq tal-prodotti rilevanti u ġeografiku, l-
esponiment tas-setturi għal kompetizzjoni 
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internazzjonali; internazzjonali filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż 
tat-trasport u tas-CO2;

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

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

(e) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-elettriku tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat.

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u ekonomika, il-perjodu għandu jiġi estiż għal 5 snin u d-
data tal-ewwel evalwazzjoni għandha ssir it-30 ta' Ġunju 2009. Madankollu, il-possibiltà li 
settur jiġi kklassifikat bħala espost għal riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju se tkun miftuħa 
kull sena lil dawk is-setturi partikolarment milquta mill-impatt tal-EU ETS. Jekk l-
informazzjoni tas-suq turi li hemm tassew rilokazzjoni tal-karbonju f'settur mhux ikklassifikat 
bħala vulnerabbli għal riskju bħal dan, għandu jkun possibbli li jinstab rimedju għas-
sitwazzjoni mingħajr ma wieħed ikollu jistenna r-reviżjoni li jkun imiss. 

Emenda 547
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2009 u mbagħad fi tmiem kull perjodu 
sussegwenti ta' reviżjoni l-Kummissjoni 
għandha tiddetermina s-setturi msemmija 
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fil-paragrafu 8, permezz ta' ftehim mal-
protagonisti kkonċernati.

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

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

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq jew tal-
profittabilità favur installazzjonijiet ġewwa 
u barra l-Komunità li ma jieħdux miżuri 
paragunabbli sabiex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom. Għal dan l-iskop, 
hija għandha tqis dan li ġej:

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

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal 
żieda sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni 
għall-prodott innifsu jew għall-materja 
prima tiegħu;

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

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

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

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

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

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

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

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

Ġustifikazzjoni

Huwa fundamentali li s-setturi meqjusa bħala esposti għal riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju 
bħala riżultat tal0ħidma mwettqa mid-DĠ Intrapriża tal-Kummissjoni Ewropea fl-ewwel nofs 
tas-sena 2008 għandhom jidhru fit-test tad-direttiva, sabiex il-proċeduri biex jiġu trattati 
dawn is-setturi jkunu jistgħu jiġu previsti iktar faċilment u sabiex jiġu provduti l-iktar 
inċentivi b'saħħithom għal investimenti fl-UE.

Iktar minn hekk, għandu jkun possibbli li dik il-lista tiġi kkumpletata sa Ġunju 2009, fuq talba 
tal-protagonisti kkonċernati. Il-lista finali m'għandhiex tiġi riveduta kull tliet snin peress li 
dan iwassal għal grad ta' inċertezza legali inaċċettabbli.

Emenda 548
Irena Belohorská

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2016 u mbagħad kull 4 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-Anness 
Ia. Ir-riżultati ta' din ir-reviżjoni 
għandhom ikunu implimentati fl-2020 u 
mbagħad kull 4 snin ta' wara.

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

Kull miżura meħuda mill-Kummissjoni 
wara din ir-reviżjoni, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. L-imsieħba soċjali kollha 
rilevanti għandhom jipu kkonsultati.

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 

Fid-determinazzjoni tas-setturi msemmija 
fil-paragrafu 8 il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
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installazzjonijiet barra l-Komunità li huma 
anqas effiċjenti fir-rigward tal-karbonju, 
filwaqt li tqis dan li ġej:

installazzjonijiet li joperaw f'pajjiżi barra l-
Komunità li ma imponewx restrizzjonijiet 
paragunabbli fuq l-emissjonijiet, filwaqt li 
tqis dan li ġej:

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

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

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

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

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

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

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

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

(da) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-elettriku tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat.

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-industriji esposti għal rilokazzjoni tal-karbonju għandha tiġi riveduta fl-2016 u r-
riżultati għandhom jiġu implimentati fl-2020, jekk dan ikun neċessarju. Din il-proċedura 
tipprovdi sigurtà tal-ippjanar massima u tagħti ċertezza dwar l-evitar tar-rilokazzjoni tal-
karbonju.
Il-partijiet interessati milquta għandhom jagħmlu parti mill-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. 
Għandha tiġi evitata d-disaggregazzjoni tas-setturi, peress li dan iwassal għal problemi 
amministrattivi għall-implimentazzjoni. Fid-determinazzjoni ts-setturi eliġibbli, mhijiex il-
kwistjoni rigward l-effiċjenza tal-karbonju li hija rilevanti iżda l-qafas regolatorju tal-ħidma 
tagħhom, li taffettwa l-effiċjenza. 
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Emenda 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Atikolu 10a – paragrafu 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sa mhux aktar tard minn [6 xhur wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] il-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

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

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

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa u l-
effett indirett tal-ispejjeż tas-CO2 li qed 
ikunu riflessi fil-prezzijiet tal-enerġija fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità li huma 
anqas effiċjenti fir-rigward tal-karbonju, 
filwaqt li tqis dan li ġej:

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

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

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

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

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

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

(d) l-effett tat-tibdil fil-klima u l-politiki 
dwar l-enerġija li ġew implimentati, jew li 

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

mistennija li jiġu implimentati barra l-UE 
fis-setturi kkonċernati;

(da) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-elettriku tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat.

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setturi kkonċernati għandu jkollhom iċ-ċertezza dwar l-inklużjoni f'dan il-paragrafu mill-
aktar fis. Mhemmx bżonn li dan jerġa' jiġi rivedut wara 3 snin. L-unika raġuni għaliex 
għandha ssir konsiderazzjoni mill-ġdid ta' liema setturi għandhom jikkwalifikaw għal miżuri 
għandha tkun l-adozzjoni ta' ftehima intrnazzjoni rilevanti. Il-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet rigward liema setturi se jkunu esposti għal rilokazzjoni tal-karbonju u l-miżuri li 
għandhom jittieħdu għandu jkun trasparenti u għandu jsir b'konsultazzjoni mas-setturi 
kkonċernati u jqis kemm l-impatt dirett tal-inklużjoni fl-EU ETS kif ukoll l-impatt indirett tal-
ispejjez tas-CO2  li jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku. 

Emenda 550
Peter Liese

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafi 1, 2 u 3, parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2016
u mbagħad kull 4 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-Anness 
Ia. Ir-riżultati ta' din ir-reviżjoni 
għandhom ikunu implimentati fl-2020 u 
mbagħad kull 4 snin ta' wara.

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

wara din ir-reviżjoni, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. L-imsieħba soċjali kollha 
rilevanti għandhom jipu kkonsultati.

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

Fid-determinazzjoni tas-setturi msemmija 
fil-paragrafu 8 il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet li joperaw f'pajjiżi barra l-
Komunità li ma imponewx restrizzjonijiet 
paragunabbli fuq l-emissjonijiet, filwaqt li 
tqis dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-industriji esposti għal rilokazzjoni tal-karbonju għandha tiġi riveduta fl-2016 u r-
riżultati għandhom jiġu implimentati fl-2020, jekk dan ikun neċessarju. Din il-proċedura 
tipprovdi sigurtà tal-ippjanar massima u tagħti ċertezza dwar l-evitar tar-rilokazzjoni tal-
karbonju.
Il-partijiet interessati milquta għandhom jagħmlu parti mill-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. 
Għandha tiġi evitata d-disaggregazzjoni tas-setturi, peress li dan iwassal għal problemi 
amministrattivi għall-implimentazzjoni. Fid-determinazzjoni ts-setturi eliġibbli, mhijiex il-
kwistjoni rigward l-effiċjenza tal-karbonju li hija rilevanti iżda l-qafas regolatorju tal-ħidma 
tagħhom, li taffettwa l-effiċjenza. 

Emenda 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafi 1, 2 u 3, parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010 Sat-30 ta' Ġunju 2016 u mbagħad kull 4 
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u mbagħad kull 3 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8. 

snin ta' wara il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-Anness Ia (ġdid). Il-
konklużjonijiet ta' din ir-reviżjoni 
għandhom ikunu implimentati fl-2020 u 
mbagħad kull 4 snin ta' wara.

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

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

Għandha ssir konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali kollha xierqa.

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-Artikolu 
8 il-Kummissjoni għandha tqis il-punt sa 
fejn huwa possibbli għas-settur jew sotto-
settur ikkonċernat li jgħaddi l-ispiża tal-
kwoti mitluba fil-prezzijiet tal-prodott 
mingħajr telf sinifikanti tas-sehem fis-suq 
favur stallazzjonijiet barra l-Komunità li 
ma jkunux introduċew restrizzjonijiet 
simili fuq l-emissjonijiet, billi tqis dan li 
ġej:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-lista tas-setturi industrijali esposti għar-riskju tar-rilokazzjoni tal-karbonju għandha tiġi 
riveduta fl-2016 u l-konklużjonijiet ta' din ir-reviżjoni għandhom ikunu implimentati fl-2020, 
jekk dan ikun neċessarju. Din il-proċedura għandha tiżgura sigurtà massima fir-rigward tal-
ippjanar kif ukoll għandha tiżgura li r-rilokazzjoni tal-karbonju tkun evitata.

Għandha tiġi evitata d-diviżjoni tas-setturi għaliex dan jista' jwassal għal problemi 
amministrattivi fl-implimentazzjoni. 

Emenda 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafi 1, 2 u 3, parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010 
u mbagħad kull 4 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8. Fid-
determinazzjoni tas-setturi msemmija fil-
paragrafu 8, il-Kummissjoni għandha 
obbligatorjament, fost l-oħrajn, tinkludi 
lista tas-setturi msemmija fl-Anness I.

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

Kull miżura meħuda mill-Kummissjoni 
wara din ir-reviżjoni, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu [23(3)]. L-imsieħba soċjali kollha 
rilevanti għandhom jipu kkonsultati.

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

Fid-determinazzjoni tas-setturi msemmija 
fil-paragrafu 8 il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet li joperaw f'pajjiżi barra l-
Komunità li ma imponewx restrizzjonijiet 
paragunabbli fuq l-emissjonijiet, filwaqt li 
tqis dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-industriji esposti għal rilokazzjoni tal-karbonju għandha tiġi riveduta fl-2010. Din 
il-proċedura tipprovdi sigurtà tal-ippjanar massima u tagħti ċertezza dwar l-evitar tar-
rilokazzjoni tal-karbonju. Il-partijiet interessati milquta għandhom jagħmlu parti mill-proċess 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet.  Għandha tiġi evitata d-disaggregazzjoni tas-setturi, peress li dan 
iwassal għal problemi amministrattivi għall-implimentazzjoni. Fid-determinazzjoni ts-setturi 
eleiġibbli, mhijiex il-kwistjoni rigward l-effiċjenza tal-karbonju li hija rilevanti iżda l-qafas 
regolatorju tal-ħidma tagħhom, li taffettwa l-effiċjenza. 
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Emenda 553
Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 9 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2009 
il-Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8 u l-
perċentwali ta' kwoti mingħajr ħlas 
riċevuti mill-istallazzjonijiet f'dawk is-
setturi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inċertezza attwali li qed taffettwa d-deċiżjonijiet ta' investiment fis-setturi kkonċernati 
għandha tiġi eliminata mill-aktar fis.

Emenda 554
Philippe Busquin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2009
u mbagħad kull 5 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u ekonomika, il-perjodu għandu jiġi estiż għal 5 snin u d-
data tal-ewwel evalwazzjoni għandha tkun it-30 ta' Ġunju 2009. Huwa diffiċli ħafna li wieħed 
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jipprevedi l-impatt tal-EU ETS rivedut fuq l-industriji tal-manifattura koperti mill-iskema fl-
UE. Jekk l-informazzjoni tas-suq turi hemm tassew rilokazzjoni tal-karbonju f'setturi mhux 
meqjusa bħala vulnerabbli għal rilokazzjoni tal-karbonju, għandu jkun hemm rimedju 
disponibbli mingħajr ma wieħed ikollu jistenna r-reviżjoni ta' kull 5 snin li jkun imiss.

Emenda 555
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2009
u mbagħad kull 5 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

Or. de

Emenda 556
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2009
u mbagħad kull 5 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-investiment u s-sigurtà tal-ippjanar għal industriji u sottosetturi li jaħlu ħafna enerġija, li 
għalihom il-Kummissjoni mhix se taċċerta r-riskju ta' trasferiment ta' emissjonijiet ta' CO2 sa 
Ġunju 2010, jista' jinkiseb jekk jiġi determinat fi żmien utli liema setturi għandhom jirċievu 
kwoti mingħajr ħlas. Il-klassifikazzjoni ta' ''użu qawwi tal-enerġija'' għandha mbagħad tiġi 
riveduta kull ħames snin.
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Emenda 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2009 u mbagħad kull 5 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data għad-determinazzjoni tas-setturi esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
karbonju għandha titressaq għal Diċembru 2009 sabiex tiżdied iċ-ċertezza dwar din il-
kwistjoni rilevanti tad-Direttiva. Iktar minn hekk, nemmnu li l-frekwenza tar-reviżjonijiet tas-
setturi esposti fil-proposta tal-Kummissjoni hija eċċessiva. Għalhekk qed nipproponu li jiġu 
determinati s-setturi esposti kull 5 snin.

Emenda 558
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2009 u mbagħad kull 5 snin ta' wara l-
Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

Or. hu
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Emenda 559
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta d-Direttiva tidħol fis-seħħ il-
Kummissjoni, fi żmien perjodu adegwat,
għandha tiddetermina s-setturi u l-
kumpaniji msemmija fil-paragrafu 8.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'termini ta' sigurtà tal-ippjanar, huwa importanti li wieħed ikun jaf mill-aktar fis jekk 
jagħmlux parti jew le mill-kategorija deskritta fil-paragrafu 8. Is-setturi huma attwalment 
definiti fuq il-bażi tal-protagonisti prinċipali f'kull fergħa tal-industrija. Hemm impriżi 
mħalltin fl-UE li għandhom varjetà ta' produzzjoni iktar kumplessa u ma jistgħux jitqegħdu 
f'ċertu settur partikolari. Dan iwassal għall-klassifikazzjoni tagħhom f'settur b'kodiċi 
settorjali li ma jikkorrispondux għall-karatteristiċi reali tagħhom.

Emenda 560
Richard Seeber

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010
il-Kummissjoni għandha tiddetermina s-
setturi msemmija fil-paragrafu 8.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' rilokazzjoni tal-karboju hija essenzjali għall-ippjanar tas-sigurtà tal-
industrija Ewropea. Inkella, it-tendenza attwali ta' waqfien ta' proġetti ta' investiment se 
tkompli, filwaqt li toħloq rilokazzjoni enormi tal-karbonju u telf ta' impjiegi. Għalhekk l-
istatus tar-rilokazzjoni tal-karbonju għandu jgħaddi mill-perjodu. L-istallazzjonijiet il-ġodda 
għandhom ikunu jistgħu japplikaw għall-istatus ''rilokazzjoni tal-karbonju'' fuq il-bażi tat-test 
KE attwalment propost. 

Emenda 561
Philippe Busquin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fid-determinazzjoni msemmija fil-
paragrafu 8, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf tas-
sehem tas-suq jew tal-profittabilità jew tal-
opportunitajiet għall-investiment fl-istess 
settur jew sottosettur f'pajjiżi barra l-UE li 
ma jimponux restrizzjonijiet paragunabbli 
fuq l-emissjonijiet. Il-kriterji rilevanti -
fost l-oħrajn - huma dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 562
Holger Krahmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

subparagrafu il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur settur 
jew sottosettur simili li jopera f'pajjiżi 
barra l-Komunità li ma imponewx 
restrizzjonijiet paragunabbli fuq l-
emissjonijiet, filwaqt li tqis dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iseħħ riskju ta' rilokazzjoni ta' karbonju meta l-produtturi ġol-UE u barra ma jkunux suġġetti 
għall-istess limiti ta' karbonju filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni tirrestrinġi l-analiżi tar-
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju għal paraguni mal-istallazzjonijiet li huma inqas effiċjenti 
fir-rigward tal-karbonju barra l-Komunità u ma tqisx is-CO2 dovut għat-trasport minn barra 
l-Ewropa. Din l-emenda hija neċessarja sabiex tiġi żgurata ekwità bejn il-produzzjoni tal-UE 
u dik ta' barra l-UE.

Emenda 563
Frédérique Ries

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur settur 
jew sottosettur simili li jopera f'pajjiżi 
barra l-Komunità li ma imponewx 
restrizzjonijiet paragunabbli fuq l-
emissjonijiet, filwaqt li tqis dan li ġej:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iseħħ riskju ta' rilokazzjoni ta' karbonju meta l-produtturi ġol-UE u barra ma jkunux suġġetti 
għall-istess limiti ta' karbonju filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni tirrestrinġi l-analiżi tar-
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju għal paraguni mal-istallazzjonijiet li huma inqas effiċjenti 
fir-rigward tal-karbonju barra l-Komunità u ma tqisx is-CO2 dovut għat-trasport minn barra 
l-Ewropa. Din l-emenda hija neċessarja sabiex tiġi żgurata ekwità bejn il-produzzjoni tal-UE 
u dik ta' barra l-UE.

Emenda 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sotto settur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa u l-
effett indirett tal-ispejjeż tas-CO2 li qed 
ikunu riflessi fil-prezzijiet tal-enerġija fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità li huma 
anqas effiċjenti fir-rigward tal-karbonju, 
filwaqt li tqis dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet rigward liema setturi se jkunu esposti għal rilokazzjoni 
tal-karbonju u l-miżuri li għandhom jittieħdu għandu jkun trasparenti u għandu jsir 
b'konsultazzjoni mas-setturi kkonċernati u jqis kemm l-impatt dirett tal-inklużjoni fl-EU ETS 
kif ukoll l-impatt indirett tal-ispejjez tas-CO2  li jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku. 
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Emenda 565
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra kemm huwa possibbli għas-
settur jew sottosettur ikkonċernat li 
jgħaddi l-ispiża tal-kwoti meħtieġa fil-
prezzijiet tal-prodott, mingħajr telf 
sinifikanti tas-sehem tas-suq favur 
installazzjonijiet barra l-Komunità jew 
f'zoni tal-UE li ma jkunux koperti mill-
iskema Komintarja li huma anqas 
effiċjenti fir-rigward tal-karbonju, filwaqt 
li tqis dan li ġej:

Or. en

Emenda 566
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 - subparagrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni ta' kwoti lil industriji differenti m'għandhiex toħloq tgħawiġ tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern li mbagħad jirriżulta fi tnaqqis tal-effiċjenza tal-proċessi ta' produzzjoni u 
b'konsegwenza ta' dan, għal żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Ir-rilokazzjoni interna 
tal-proċessi ta' produzzjoni jew is-sostituzzjoni tal-unitajiet ta' proċessi ta' produzzjoni 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija b'unitajiet interni iżgħar u inqas effiċjenti għandha tiġi evitata.

Emenda 567
Philippe Busquin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni 
f'industriji b'emissjonijiet qawwijin ta' 
CO2 għal kull unità ta' bejgħ;

Or. en

Emenda 568
Dorette Corbey

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) safejn l-irkant ikun iwassal għal żieda 
sostanzjali fl-ispiża tal-produzzjoni u 
safejn l-effetti indiretti jinħolqu bħala 
riżultat tal-ispejjeż tas-CO2 li qed ikunu 
riflessi fil-prezzijiet tal-enerġija;

Or. en



AM\734873MT.doc 83/89 PE409.657v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

L-industriji b'użu qawwi tal-enerġija għandhom obbligi taħt l-ETS iżda huma wkoll esposti 
għal prezzijiet ogħla tal-enerġija minħabba l-obbligi tas-settur tal-enerġija taħt l-ETS. Dan 
għandu jitqies meta jiġi evalwat l-esponiment għal rilokazzjoni tal-karbonju.

Emenda 569
Konrad Szymański

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt aa (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-elettriku tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat;

Or. en

Emenda 570
Philippe Busquin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 571
Philippe Busquin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-istruttura tas-suq attwali u ppjanata, 
is-suq tal-prodotti rilevanti u ġeografiku, l-
esponiment tas-setturi għal kompetizzjoni 
internazzjonali filwaqt li fost l-oħrajn 
jitqiesu l-ispejjeż tat-trasport u tas-CO2;

Or. en

Emenda 572
Johannes Blokland

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-istruttura tas-suq, is-suq tal-prodotti 
rilevanti u ġeografiku, l-esponiment tas-
setturi għal kompetizzjoni internazzjonali, 
filwaqt li jitqiesu fatturi li jinfluwenzaw il-
potenzjal tal-penetrazzjoni tal-
importazzjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tqis fatturi li jistgħu jnaqqsu l-pressjoni internazzjonali 
fuq il-produtturi tal-UE permezz tal-penetrazzjoni tal-importazzjonijiet, bħall-ispejjeż tat-
trasport, ir-restrizzjonijiet tal-kapaċità madwar id-dinja, id-differenzjazzjoni tas-servizz, eċċ.
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Emenda 573
Holger Krahmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iseħħ riskju ta' rilokazzjoni ta' karbonju meta l-produtturi ġol-UE u barra ma jkunux suġġetti 
għall-istess limiti ta' karbonju filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni tirrestrinġi l-analiżi tar-
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju għal paraguni mal-istallazzjonijiet li huma inqas effiċjenti 
fir-rigward tal-karbonju barra l-Komunità u ma tqisx is-CO2 dovut għat-trasport minn barra 
l-Ewropa. Din l-emenda hija neċessarja sabiex tiġi żgurata ekwità bejn il-produzzjoni tal-UE 
u dik ta' barra l-UE.

Emenda 574
Frédérique Ries

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iseħħ riskju ta' rilokazzjoni ta' karbonju meta l-produtturi ġol-UE u barra ma jkunux suġġetti 
għall-istess limiti ta' karbonju filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni tirrestrinġi l-analiżi tar-
riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju għal paraguni mal-istallazzjonijiet li huma inqas effiċjenti 
fir-rigward tal-karbonju barra l-Komunità u ma tqisx is-CO2 dovut għat-trasport minn barra 
l-Ewropa. Din l-emenda hija neċessarja sabiex tiġi żgurata ekwità bejn il-produzzjoni tal-UE 
u dik ta' barra l-UE.

Emenda 575
Philippe Busquin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-elettriku tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat.

Or. en

Emenda 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a - paragrafu 9 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-effett li l-ispejjez tas-CO2  jgħaddu 
fuq l-ispejjeż tal-elettriku tas-settur jew 
sottosettur ikkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet rigward liema setturi se jkunu esposti għal rilokazzjoni 
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tal-karbonju u l-miżuri li għandhom jittieħdu għandu jkun trasparenti u għandu jsir 
b'konsultazzjoni mas-setturi kkonċernati u jqis kemm l-impatt dirett tal-inklużjoni fl-EU ETS 
kif ukoll l-impatt indirett tal-ispejjez tas-CO2  li jgħaddu fuq l-ispejjeż tal-elettriku. 

Emenda 577
Philippe Busquin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 - subparagrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 578
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-determinazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu il-Kummissjoni għandha 
wkoll tqis il-bżonn għal sigurtà tal-
materja prima fil-Komunità. Dan japplika 
partikolarmet għall-materja prima li ma 
hemmx ħafna provvista tagħha fl-
industrija Ewropea.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-materja prima hija fattur importanti fi żvilupp ekonomiku ta' suċċess fil-Komunità. Il-
pożizzjoni tal-materja prima li diġà ma hemmx provvista kbira tagħha fl-UE hija ta' 
importanza kruċjali għall-kompetittività internazzjonali tal-industriji ewlenin Ewropej.

Emenda 579
Frédérique Ries

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Kull sena, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
ġdida dwar is-suq, kull settur mhux inkluż 
fl-Anness Ia għandu jkun jista' jitlob lill-
Kummissjoni biex tqis mill-ġdid il-każ 
għal settur li għandu jitqies bħala li hu 
vulnerabbli għal rilokazzjoni tal-
karbonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-informazzjoni tas-suq turi hemm tassew rilokazzjoni tal-karbonju f'setturi mhux 
meqjusa bħala vulnerabbli għal rilokazzjoni tal-karbonju, għandu jkun hemm rimedju 
disponibbli mingħajr ma wieħed ikollu jistenna r-reviżjoni ta' kull 3 snin li jkun imiss.

Emenda 580
Péter Olajos

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 10a – paragrafu 9 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Jekk Stat Membru jirrifjuta li jħallas 
multa taħt il-mekkaniżmu ta' konformità 
[tad-deċiżjoni dwar il-qsim tal-isforzi] kif 
speċifikat fl-Artikolu 5a ta' dik id-
Deċiżjoni, ammont ta' kwoti, ekwivalenti 
għad-differenza fit-tnaqqis tal-
emissjonijiet għal dik is-sena, għandu 
jinżamm lura fis-CITL u m'għandux 
jinħareġ lill-Istati Membi kkonċernati, 
sakemm l-Istat Membru ma jħallasx il-
multa stabbilita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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