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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-2007 l-Unjoni Ewropea ħadet impenn li sas-sena 2020 se tnaqqas l-emmisjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra bl-20% meta mqabbla mal-livell tas-sena 1990.

Billi dan l-objettiv jaffettwa b'mod fundamentali l-koeżjoni ekonomika u soċjali tar-reġjuni 
individwali, irid ikun enfasizzat li ekonomija Ewropea effiċjenti f'termini ta' enerġija 
b'emmissjonijiet baxxi ta' gassijiet b'effett ta' serra tista' tinkiseb biss jekk tkun integrata 
f'politika ta' koeżjoni. Dawn iż-żewġ oqsma fil-mira għandhom ikunu konnessi, u huwa 
rakkomandat li l-aspetti tat-tnaqqis tal-gassijiet bl-effett ta' serra jiddaħħlu fis-sistema ta' 
kundizzjonijiet marbuta mal-fondi maħsuba għall-iżvilupp tal-koeżjoni u l-iżvilupp strutturali.

Konsegwenza tad-differenzi ekonomiċi bejn ir-reġjuni individwali, it-tnaqqis ta' 
emmissjonijet ta' gassijiet b'effett ta' serra jistgħu jirrappreżentaw tagħbija kunsiderevoli għar-
reġjuni li għadhom lura. Għalhekk, reġjuni bħal dawn għandhom jirċievu ffinanzjar speċjali 
biex l-ilħuq ta' l-objettivi ta' l-UE ma jkunux ir-raġuni li huma jsofru telf kbir bla 
ġustifikazzjoni.

Għalkemm l-Unjoni Ewropea tobbliga lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri li jieħdu mpenn, 
hemm piż kunsiderevoli fuq il-gvernijiet reġjonali u lokali u fuq forums u organizzazzjonijiet 
oħra lokali u reġjonali li jagħmlu pressjoni. Dan l-objettiv ambizzjuz jista' jintlaħaq biss jekk, 
waqt l-armonizzazzjoni u t-tlestija tax-xogħolijiet, ikun hemm koperazzjoni vertikali 
kontinwa bejn il-gvern ċentrali u l-organizzazzjonijiet lokali/reġjonali u koperazzjoni 
kontinwa bejn organizzazzjonijiet individwali lokali/reġjonali.

Madankollu, billi biċċa kbira mill-emmissjonijiet ta' gassijiet bl-effett ta' serra huma kkawżati 
mis-settur privat u minn konsumaturi individwali, huwa vitali li jkun hemm l-involviment ta' 
dawk responsabbli tar-rimi mill-industrija individwali u mid-djar fit-twaqqif tal-programmi 
fuq il-livell ta' l-Istati Membri u fuq dak reġjonali. L-interess tal-parteċipanti fis-suq fil-
produzzjoni ta' l-enerġija, li dejjem qed tikber, minn għejun li jiġġeddu għandu jitqajjem 
permezz ta' mezzi ekonomiċi, b'hekk ikun hemm kontribut sinifikanti lejn l-ilħuq ta' l-impenji 
mill-Istati Membri.

Sa mill-1990 l-emmissjonijiet ta' gassijiet bl-effett ta' serra naqsu b'mod sinifikanti f'għadd ta' 
Stati Membri; madankollu, billi l-2005 hija s-sena bażi fil-proposta, il-Kummissjoni ma tqisx 
l-isforzi magħmula s'issa; Jeħtieġ li jiġu rikonoxxuti r-riżultati li diġà ntlaħqu minn Stati 
Membri individwali; għalhekk, jingħata l-parir li s-sena 1990 tintuża bħala bażi għat-tqabbil.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettativi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-2005, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita 
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-2005.

(7) Sforzi ta’ tnaqqis mill-Istati Membri 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
ħtieġa għal tkabbir ekonomiku sostenibbli 
madwar il-Komunità, filwaqt li jitqies il-
PGD per capita relattiv ta’ l-Istati Membri. 
L-Istati Membri li bħalissa għandhom PGD 
per capita relattivament baxx, u għalhekk 
għandhom aspettativi għoljin għat-tkabbir 
tal-PGD, jistgħu jżidu fl-emissjonijiet tal-
gassijiet serra tagħhom meta mqabbla ma’ 
l-1990, iżda għandhom jillimitaw din iż-
żieda fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex 
jikkontribwixxu għall-impenn tat-tnaqqis 
globali tal-Komunità. L-Istati Membri li 
bħalissa għandhom PGD per capita
relattivament għoli jkollhom inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
meta mqabbla ma’ l-1990.

Or. hu

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
2005, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 

(8) Biex tkun żgurata firxa ġusta ta’ l-
isforzi madwar l-Istati Membri għall-
kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
impenn indipendenti tal-Komunità, l-ebda 
Stat Membru m’għandu jkollu jnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2020 għal 
aktar minn 20 % inqas mil-livelli ta' l-
1990, u l-ebda Stat Membru m'għandu 
jitħalla jżid l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2020 għal aktar minn 20 % ogħla 
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mil-livelli ta' l-2005. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

mil-livelli ta' l-1990. It-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għandu jsir 
bejn l-2013 u l-2020, fejn kull Stat 
Membru jitħalla jittrasferixxi ammont daqs 
2 % tal-limitu ta' l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra ta' dak l-Istat Membru mis-
sena ta’ wara u Stat Membru li għandu 
emissjonijiet inqas minn dak il-limitu 
jitħalla jittrasferixxi t-tnaqqis żejjed ta’ l-
emissjonijiet għas-sena ta’ wara.

Or. hu

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020 
għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn 
sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE u l-evalwazzjoni 
tiegħu.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli dwar 
id-determinazzjoni tal-kontribut ta' l-Istati 
Membri biex jonoraw l-impenn tal-
Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra mill-2013 sa l-2020, u 
għall-evalwazzjoni tiegħu.

Or. hu

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-

(1) Sakemm jiġi konkluż mill-Komunità 
ftehim internazzjonali dwar it-tibdil fil-
klima li jirriżulta fi tnaqqis ta’ emissjonijiet 
ikbar minn dawk meħtieġa skond dan l-
Artikolu, kull Stat Membru għandu, sa l-
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2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi 
fid-Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-2005.

2020, jillimita l-emissjonijiet tiegħu tal-
gassijiet serra minn sorsi mhux inklużi fid-
Direttiva 2003/87/KE b’perċentwal 
stabbilit għal dak l-Istati Membru fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni skond l-
emissjonijiet tiegħu fl-1990.

Or. hu

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Soġġett għall-paragrafu 3 u l-
Artikolu 4, kull Stat Membru għandu 
jiżgura li l-emissjonijiet totali tiegħu ta’ 
gassijiet serra fl-2013 minn sorsi mhux 
koperti bid-Direttiva 2003/87/KE ma 
jaqbżux il-medja annwali ta’ emissjonijiet 
tal-gassijiet serra ta’ dak l-Istat Membru 
minn dawk is-sorsi matul l-2008, l-2009 u 
l-2010, kif irrappurtat u verifikat skond 
id-Direttiva 2003/87/KE u d-
Deċiżjoni 280/2004/KE.

(2) Soġġett għall-paragrafu 3 u l-
Artikolu 4, kull Stat Membru għandu 
jiżgura li l-emissjonijiet totali tiegħu ta’ 
gassijiet serra fl-2013 ma jaqbżux il-limitu 
massimu stipulat għall-2021 f'kull Stat 
Membru fl-Anness. Fid-determinazzjoni 
tal-limiti lineari ta' dan, kull Stat Membru 
għandu jkun jista' jagħżel bejn iż-żewġ 
għażliet li ġejjin:

i) jew fuq il-bażi ta' valuri ta' objettiv 
stipulati għal kull Stat Membru fil-
Protokoll ta' Kyoto, jew
ii) fuq il-bażi ta' l-emmissjonijiet medji ta' 
l-Istat Membru għall-2008, 2009, u 2010 
kkumbinati, kif irrapurtat u vverifikat 
skond id-Deċiżjoni 280/2004/KE.

Or. hu
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 a
Il-Kummissjoni għandu jkollha d-dover li 
tiżgura li l-impenn ta' l-Unjoni Ewropea 
biex tnaqqas l-emmisjonijiet ta' gassijiet 
bl-effett ta' serra jkun implimentat 
b'armonija mal-politika ta' koeżjoni ta' l-
Unjoni Ewropea, billi titqies il-ħtieġa li 
tinżamm u tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika u soċjali ta' l-Istati Membri u 
r-reġjuni individwali.

Or. hu

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 b
Billi l-impenn li ħadet l-Unjoni Ewropea 
jimponi doveri mhux biss fuq il-
gverninjiet ċentrali ta' l-Istati Membri 
imma wkoll fuq il-gvernijiet lokali u 
reġjonali u fuq forums u 
organizzazzjonijiet ta' pressjoni oħra 
lokali u reġjonali, l-Istati Membri għandu 
jkollhom id-dover li jiżguraw li jkun 
hemm koperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
ċentrali u l-awtoritajiet lokali f'livelli 
differenti, li mingħajrhom ma jistgħux 
jintlaħqu l-objettivi ambizzjużi.

Or. hu
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Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5(c)
Barra mill-Istati Membri, iridu jkun 
involuti l-gvernijiet ċentrali u l-
organizzazzjonijiet u l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, dawk li jipparteċipaw fis-suq -
flimkien mal-familji u l-konsumaturi 
individwali - fl-implimentazzjoni tal-
programm, irrispettivament mil-livell ta' 
emmissjonjiet ta' gassijiet bl-effett ta' 
serra li tiegħu huma responsabbli.

Or. hu

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 d
L-iskadenza għall-implimentazzjoni ta' l-
impenji hija l-2020. Waqt dan il-perjodu, 
għadd ta' proġett differenti se jkunu 
ffinanzjati mill-Fond Strutturali u ta' 
Koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea; se jkun 
id-dmir tal-Kummissjoni li torbot iż-żewġ 
oqsma fil-mira u tinkorpora l-aspetti tat-
tnaqqis ta' l-emmissjonijiet ta' gassijiet bl-
effett ta' serra fis-sistema ta' 
kundizzjonijijiet tal-fondi maħsuba għall-
iżvilupp strutturali u ta' koeżjoni.

Or. hu
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 e
Peress li ż-żieda fil-produzzjoni ta' l-
enerġija minn għejun li jiġġeddu hija ta' 
importanza kbira fit-tnaqqis ta' l-
emmissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra, l-Istati Membri għandhom id-dover 
li jagħmlu attraenti f'termini ekonomiċi, 
l-produzzjoni ta' l-enerġija minn għejun li 
jiġġeddu, għaċ-ċentrali ta' l-enerġija u 
għall-fornituri ta' l-elettriku li 
jiddominaw is-suq permezz ta' inċentivi 
fiskali u inċentivi oħra fis-suq, b'hekk 
jinkoraġġixxu lill-parteċipanti fis-suq biex 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti fl-ilħuq 
ta' l-impenji meħuda mill-Istati Membri 
billi jżidu l-produzzjoni ta' l-enerġija li 
tiġġedded.

Or. hu

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 f
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm iffinanzjar għall-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u innovattivi bil-għan li 
l-operaturi industrijali jkunu jistgħu 
joħolqu impjiegi ġodda, b'hekk iżidu l-
kompetittività u jippromwovu t-twettiq ta' 
l-objettivi stipulati mill-Istrateġija ta' 
Liżbona.

Or. hu
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 g
L-Implimentazzjoni Konġunta u l-
Mekkaniżmu ta' Żvilupp Nadif huma 
strumenti flessibbli li jgħinu lill-Unjoni 
Ewropea tilħaq l-impenji tagħha; 
għalhekk, il-Kummissjoni għandha żżid, 
mhux tnaqqas, l-applikazzjoni futura 
tagħhom, peress li l-Istati Membri - u r-
reġjuni individwali fihom - għandhom 
karatteristiċi ekonomiċi-soċjali u 
ambjentali differenti, b'hekk il-mezzi biex 
jinkisbu l-objettivi stipulati jistgħu jkunu 
differenti bejn l-Istati Membri u r-reġjuni 
fihom.

Or. hu

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 h
Billi huwa ta' importanza kruċjali għall-
Unjoni Ewropea li tintlaħaq ftehima 
internazzjonali dwar it-tnaqqis ta' l-
emmissjonijiet ta' gassijiet bl-effett ta' 
serra, il-Kummissjoni, bil-għan li żżomm 
il-koeżjoni ekonomika, għandha tagħmel 
dak kollu li tista' biex tiżgura li jkun 
hemm ftehima ġdida u globali dwar it-
tnaqqis ta' l-emmissjonijiet ta' gassijiet bl-
effett ta' serra meta tiskadi l-Konvenzjoni 
ta' Kyoto.
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Or. hu

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 5 i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 i
Billi l-impenji ambizzjużi ta' l-Unjoni 
Ewropea jirrappreżentaw tagħbija 
kunsiderevoli għar-reġjuni li għadhom 
lura, il-Kummissjoni għandha tappoġġja 
dawn ir-reġjuni bil-għan li tiżgura li d-
diffikultajiet finanzjarji fuq tul ta' żmien 
qasir ma jirriżultawx f'telf kbir għalihom 
filwaqt li jintlaħqu l-objettivi stipulati.

Or. hu

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 a
Fi żmien sitt xhur mill-iffirmar tal-
ftehima internazzjonali dwar il-bdil fil-
klima li tistipula tnaqqis obbligatorju ta' l-
emmissjonijiet lil hinn minn dak stabbilit 
fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva dwar il-kontribuzzjonijiet ta' l-
Istati Membri biex jitkomplew l-impenji 
tal-Komunità, li għandha tiġi adottata fuq 
il-bażi ta' l-Artikolu 251 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. 

Or. hu
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Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ta’ emissjonijiet taħt 
l-Artikolu 3 ta’ din id-Deċiżjoni għandu 
jkun aġġustat skond l-ammont ta' kwoti 
għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra li 
jingħataw skond l-Artikolu 11 tad-
Direttiva 2003/87/KE li jirriżulta minn 
bidla fil-firxa tas-sorsi taħt dik id-
Direttiva wara l-approvazzjoni finali mill-
Kummissjoni tal-pjanijiet dwar l-
allokazzjoni annwali għall-perjodu 2008 
sa 2012 skond id-Direttiva 2003/87/KE.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
figuri li jirriżultaw minn dak it-tibdil.

imħassra

Or. hu

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness; titolu ta' l-ewwel kolonna: L-emmissjonijiet ta' gassijiet bl-effett ta' serra fl-
Istati Membri, b'referenza għall-Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Limiti ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ l-Istat Membru sa l-2020 kif imqabbel 
mal-livelli ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-2005 minn sorsi mhux koperti mid-
Direttiva 2003/87/KE.

Limiti ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
ta’ l-Istat Membru minn sorsi mhux koperti 
mid-Direttiva 2003/87/KE  kif imqabbel 
mal-livelli ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra fl-1990.

Or. hu
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