
AM\735335MT.doc PE409.693v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

2008/0013(COD)

18.7.2008

EMENDI
824 - 827

Abbozz ta’ Rapport
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda 
d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tas-sistema ta' l-UE għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra

Proposta għal direttiva – att li jemenda
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Adlib Express Watermark



PE409.693v01-00 2/8 AM\735335MT.doc

MT

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\735335MT.doc 3/8 PE409.693v01-00

MT

Emenda 824
Martin Callanan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-
Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli ta' 
l-1990, u bi 30% sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin fi 
żvilupp jikkontribwixxu b'mod xieraq 
skond ir-responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet 
rispettivi tagħhom.  Sa l-2050, l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra għandhom 
jonqsu b'talanqas 50% taħt il-livelli 
tagħhom ta' l-1990. Is-setturi kollha ta' l-
ekonomija għandhom jikkontribwixxu 
għall-ksib ta' dan it-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet.

(3) Il-Kunsill Ewropew ħa impenn sod 
għat-tnaqqis kumplessiv sa l-2020 ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra
tal-Komunità b'talanqas 20% taħt il-livelli 
ta' l-1990, u bi 30% sakemm il-pajjiżi 
żviluppati l-oħra jimpenjaw ruħhom għal 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet paragunabbli u 
sakemm dawk l-aktar ekonomikament 
avvanzati fost il-pajjiżi li qegħdin fi 
żvilupp jikkontribwixxu b'mod xieraq 
skond ir-responsabbiltajiet u l-kapaċitajiet 
rispettivi tagħhom.  Sa l-2050, l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra 
għandhom jonqsu b'talanqas 50% taħt il-
livelli tagħhom ta' l-1990. Is-setturi kollha 
ta' l-ekonomija għandhom jikkontribwixxu 
għall-ksib ta' dan it-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet, inklużi dawk ta' tbaħħir u 
ta' l-avjazzjoni. L-avjazzjoni qed 
tikkontribwixxi għat-tnaqqis ta' 20% u 
30% bl-inklużjoni tagħha fl-iskema tal-
Komunità. Sakemm ikun hemm eżami 
ulterjuri mill-Kummissjoni tal-possibilità 
prattika li s-settur tat-tbaħħir ikun inkluż 
fl-iskema tal-Komunità u fin-nuqqas ta' 
Skema Globali għall-Iskambju ta' Kwoti 
ta' Emissjonijiet fil-qafas tal-mekkaniżmi 
ta' l-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali jew ta' l-UNFCCC fil-
futur qarib, għandha titqies il-possibilità 
li s-settur tat-tbaħħir jiddaħħal fl-iskema 
Komunitarja

Or. en
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Emenda 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas 
għal installazzjonijiet għandha tingħata 
permezz ta' regoli madwar il-Komunità 
kollha li jwaqqfu punti ta' riferiment 
settorjali, sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun 
it-tagħwiġ tal-kompetizzjoni fil-Komunità. 
Dawn ir-regoli għandhom jistipulaw b'mod 
ċar il-proċess li jistabbilixxi l-punti ta' 
riferiment settorjali, u jqisu t-tekniki li 
huma l-aktar effiċjenti mil-lat ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u ta' enerġija, is-sostituti, 
il-proċessi ta' produzzjoni alternattiva, l-
użu tal-bijomassa, l-enerġiji rinnovabbli u 
l-qbid u l-ħażna tal-gassijiet b'effett ta' 
serra. Kwalunkwe regola bħal din ma 
għandhiex tagħti inċentivi biex jiżdiedu l-
emissjonijiet u għandha tiżgura li 
proporzjon dejjem akbar ta' dawn il-kwoti 
jiġi rkantat. L-allokazzjonijiet għandhom 
jiġu stabbiliti qabel il-perjodu ta' l-
iskambju tal-kwoti sabiex is-suq ikun jista' 
jiffunzjona tajjeb. Għandhom jevitaw ukoll 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-swieq ta' l-
elettriku u t-tisħin provduti lil 
installazzjonijiet industrijali. Dawn ir-
regoli għandhom japplikaw għal dawk 
deħlin ġodda li jwettqu l-istess attivitajiet 
bħal installazzjonijiet eżistenti li jirċievu 
allokazzjonijiet tranżizzjonali mingħajr 
ħlas. Biex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern, ma 
għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr 
ħlas fir-rigward tal-produzzjoni ta' l-
elettriku minn dawk deħlin ġodda fis-suq.
Il-kwoti li jifdal fil-kategorija mwarrba 
apposta għal dawk li jidħlu ġodda fl-2020 
għandhom jiġu rkantati. Meta tiġi biex 
tiddefinixxi l-prinċipji għall-iffissar ta' 
punti ta' riferiment f'setturi individwali, 
il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mas-
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setturi kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji għall-iffissar ta' punti ta' riferiment għandhom jiġu maqbula mas-setturi 
kkonċernati u jirriflettu l-emissjonijiet attwali u l-għażliet tekniċi għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet f'dak is-settur. In-Noti BREF huma dokument rilevanti ta' riferenza għal dan il-
proċess. Id-dispożizzjoni biex ikun evitat 'it-tgħawiġ tas-swieq fl-elettriku u fit-tisħin' 
m'għandux ma jħallix l-allokazzjoni mingħajr ħlas lil impjanti eżistenti tal-koġenerazzjoni 
tas-sħana u l-nerġija, jew l-awto-forniment ta' l-elettriku.

Emenda 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

talloka kwoti mingħajr ħlas sa 100% ta' l-
emissjonijiet diretti għal setturi jew sotto 
setturi li jilħqu l-kriterji rilevanti. Id-
definizzjoni ta' dawn is-setturi jew 
sottosetturi u l-miżuri meħtieġa jiżguraw li 
tittieħed azzjoni fejn meħtieġ u jevitaw il-
kumpens żejjed. Għal dawk is-setturi jew 
sotto setturi speċifiċi fejn jista' jiġi ppruvat 
kif dovut li r-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju huwa dovut 
ukoll għall-fatt li l-ispejjeż tad-CO2 qed 
ikunu riflessi fil-prezzijiet ta' l-enerġija,
fejn l-elettriku jikkostitwixxi proporzjoni 
għoli ta' spejjeż ta' produzzjoni u jiġi użat
b'mod effiċjenti, l-azzjoni li tittieħed biex 
jitnaqqas ir-riskju tar-rilokazzjoni ta' l-
emissjonijiet tal-karbonju skond l-
Artikolu 10 għandha tqis ukoll l-effett 
indirett tar-riperkussjoni tal-prezz tad-
CO2 fuq il-konsum ta' l-elettriku fil-proċess 
tal-produzzjoni u tinkludi dan fl-
allokazzjoni totali għas-settur jew għas-
sottosettur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setturi kkonċernati minn din il-miżura proposta huma dawk li huma esposti għall-
kompetizzjoni internazzjonali u li ma jistgħux jittrasferixxu ż-żieda fl-ispejjeż tad-CO2 fl-
elettriku fuq il-konsumaturi tagħhom.  Għal uħud minn dawn is-setturi kkonċernati l-
emissjonijiet indiretti huma sa sitt darbiet ogħla mill-emissjonijiet diretti. Sabiex is-setturi 
kkonċernati jkunu jistgħu jibqgħu joperaw fl-Ewropa, dawn l-effetti jinħtieġu li jiġu 
indirizzati. Ir-riferenza għal "mingħajr ma tinbidel il-kwantità tal-kwoti" hija ambigwa u 
għandha titneħħa peress li l-ammont totali tal-permessi li jinħarġu fl-UE huwa ffissat mid-
Direttiva.
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Emenda 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Għalhekk mhux aktar tard minn 
Ġunju 2010 l-Kummissjoni għandha 
tirrevedi s-sitwazzjoni, tikkonsulta ma' l-
imsieħba soċjali rilevanti kollha, u fid-dawl 
tar-riżultat tan-negozjati internazzjonali, 
tippreżenta rapport akkumpanjat minn 
proposti adegwati. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha, mhux aktar tard 
minn [6 xhur wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva], tidentifika liema 
setturi jew sottosetturi ta' l-industrija 
intensivi fl-enerġija x'aktarx li jkunu 
suġġetti għar-rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet
tal-karbonju. Għandha tibbaża l-analiżi 
tagħha fuq il-valutazzjoni dwar in-nuqqas 
ta' kapaċità tagħhom li jgħaddu l-ispiża tal-
kwoti meħtieġa u l-effett indirett tar-
riperkussjoni ta' l-ispiża tad-CO2 fuq il-
prezzijiet ta' l-elettriku fuq il-prezz tal-
prodott bla telf sinifikanti tas-sehem fis-suq 
lil installazzjonijiet barra l-UE li ma 
jieħdux azzjoni paragunabbli biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet. Industriji 
intensivi fl-enerġija determinati li jkunu 
esposti għal riskju sinifikanti tar-
rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju 
għandhom jirċievu ammont ogħla ta' 
allokazzjoni mingħajr ħlas għall-
emissjonijiet diretti, u jekk ikun rilevanti, 
għal dawk indiretti. Għal xi setturi tista' 
tiġi introdotta sistema ta' ekwalizzazzjoni 
tal-karbonju effettiva bil-għan li jitqiegħdu 
fl-istess livell installazzjonijiet mill-
Komunità u dawk mill-pajjiżi terzi li 
jkollhom riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni 
ta' l-emissjonijiet tal-karbonju. Sistema 
bħal din tkun tista' tapplika għal 
importaturi, rekwiżiti li jkunu xejn anqas 
favorevoli minn dawk applikabbli għal 
installazzjonijiet ġewwa l-UE, per eżempju 
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Żviluppati. Ikun hemm il-bżonn ukoll li 
tkun f'konformità ma' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità inkluż il-
ftehim tad-WTO.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija teħtieġ kjarifika dwar liema setturi jew sottosetturi se jkunu koperti minn dan l-
impenn u l-miżuri possibbli li jridu jittieħdu kmieni kemm jista' jkun sabiex tkun tista' tħejji l-
impjanti kkonċernati għall-ħidma fil-ġejjieni jew għall-għeluq. Sabiex ir-riskju serju tar-
rilokazzjoni ta' l-emissjonijiet tal-karbonju jiġi indirizzat, il-miżuri għandhom iqisu l-effett 
dirett u indirett tat-trasferiment ta' l-ispiża tad-CO2. Is-sistema ta' l-ekwità fil-karbonju mhix 
adegwata għas-setturi kollha.
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