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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' ... 
li tiddetermina, skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
lista ta' setturi u subsetturi meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilaxx tal-
karbonju

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità1

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tal-iskema Komunitarja għall-iskambju ta' 
kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra2,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' ...  li tiddetermina, skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, lista ta' setturi u subsetturi 
meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi 
l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 88(2) u (4)(b) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-għan tal-iskema Komunitarja għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet 
serra, kif stipulata fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2003/87/KE, huwa li tippromwovi t-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra b'effikaċja għall-infiq u b'mod ekonomikament 
effiċjenti.

B. billi d-Direttiva 2009/29/KE tipprovdi li l-bejgħ bl-irkanti għandu jkun il-prinċipju bażiku 
għall-allokazzjoni tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, minħabba li l-bejgħ bl-
irkant ġeneralment jitqies bħala s-sistema li hija l-aktar effiċjenti mil-lat ekonomiku,

C. billi l-Artikolu 10a(12) tad-Direttive 2003/87/KE jipprovdi li istallazzjonijiet f’setturi jew 
subsetturi esposti għal riskju sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
għandhom jiġu allokati kwoti gratis sa 100 % tal-kwantità determinata min-norma ex ante 
rilevanti,

D. billi r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju tfisser iċ-ċaqliq mill-UE għal pajjiżi terzi 
ta' attivitajiet li jikkawżaw emissjonijiet tal-gassijiet serra, u b'hekk iżżid l-emissjonijiet 

                                               
1 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
2 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 63.
3 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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E. billi biex jiġu ddeterminati s-setturi jew is-subsetturi li huma esposti għal riskju sinifikanti 
ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, l-Artikolu 10a(14) tad-
Direttiva 2003/87/KE jesiġi li l-Kummissjoni għandha tevalwa safejn huwa possibbli 
għas-settur jew subsettur ikkonċernat li jgħaddi l-ispiża diretta tal-kwoti mitluba u l-
ispejjeż indiretti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttiva mingħajr telf sinifikanti 
tas-sehem fis-suq għal istallazzjonijiet anqas effiċjenti fil-karbonju barra l-Komunità.

F. billi l-kriterji biex jiġu ddeterminati s-setturi jew is-subsetturi li huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju stipulati fl-Artikolu 10a(15) u 
(16) tad-Direttiva 2003/87/KE jesiġu li għandhom jitqiesu mhux biss l-ispejjeż indiretti 
tal-produzzjoni li jirriżultaw mill-ispejjeż addizzjonali diretti u indiretti tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva, imma wkoll l-intensità tal-kummerċ ma' pajjiżi terzi.

G. billi l-Artikolu 10a(18) tad-Direttiva 2003/87/KE jistipula li l-lista ta' setturi jew 
sottosetturi esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
għandha tkun determinata wara li jittieħed kont, fejn id-data rilevanti hija disponibbli, ta' 
kemm il-pajjiżi terzi, li jirrappreżentaw sehem deċiżiv tal-produzzjoni dinjija ta' prodotti 
f'setturi jew subsetturi meqjusa li huma f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju, jimpenjaw lilhom nfushom b'mod sod li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gass b'effett 
ta' serra fis-setturi rilevanti u fl-istess waqt b'mod komparabbli ma' dak tal-UE u kemm l-
effiċjenzja tal-karbonju tal-installazzjonijiet li jinsabu f'dawk il-pajjiżi hija komparabbli 
ma' dik tal-UE.

H. billi skont l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni madwar 77 % tal-emissjonijiet li mhux 
ġejjin mis-settur tal-enerġija u koperti bl-iskema tal-Komunità huma esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, u għaldaqstant huma eliġibbli 
biex jiġu allokati kwoti gratis sa 100 % tal-kwantità determinata min-norma ex ante 
rilevanti; billi l-Kummissjoni indikat li, matul l-2010, sejra tikkunsidra ż-żieda ta' aktar 
setturi jew subsetturi li jirrappreżentaw kwantità sinifikanti tal-bqija tal-emissjonijiet 
mhux ġejjin mis-settur tal-enerġija u koperti bl-iskema tal-Komunità,

I. billi lista tas-setturi li jikkwalifikaw għal allokazzjoni ta' kwoti 100 % gratis li tammonta 
għal 80 % tal-emissjonijiet tas-settur tal-manifattura tbaxxi l-effiċjenza tal-iskema għall-
iskambju ta' kwoti tal-karbonju, u ma tkunx effikaċi għan-nefqa, 

J. billi l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ma jqisx l-impenji li saru fil-kuntest tan-
negozjati internazzjonali dwar ftehim internazzjonali dwar il-klima, u b'mod partikolari, 
il-Kummissjoni ma vvalutatx l-effiċjenza f'termini tal-karbonju tas-setturi u s-subsetturi 
kkonċernati fil-pajjiżi terzi, 

K. billi l-impenji ta' pajjiżi terzi u l-effiċjenza ta' stallazzjonijiet ta' pajjiżi terzi setgħu kienu 
riflessi fil-valutazzjoni tal-intensità tal-kummerċ ta' setturi u subsetturi partikolari,

                                               
1 Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u 

l-estensjoni tas-sistema tal-UE għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
(COM(2008)0016), p. 7.
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1. Jopponi l-adozzjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' ...  li tiddetermina, skont 
id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, lista ta' setturi u subsetturi 
meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju;

2. Iqis li l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni mhuwiex kompatibbli mal-għan u l-
kontenut tad-Direttiva 2003/87/KE;

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq lill-Parlament abozz emendat tal-miżura, filwaqt li 
jitqiesu l-impenji ta' pajjiżi terzi u l-effiċjenza tal-istallazzjonijiet f'pajjiżi terzi, 
pereżempju fil-kalkolu tal-intensità tal-kummerċ; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex temenda l-abbozz tagħha fid-dawl ta' ftehim 
internazzjonali dwar il-bidla fil-klima , bil-qies tal-impenji ta' pajjiżi terzi u l-effiċjenza tal-
istallazzjonijiet f'pajjiżi terzi, sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-konklużjoni ta' tali 
ftehim internazzjonali; 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


