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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar 
id-determinazzjoni ta’ regoli transitorji mal-Unjoni kollha għall-allokazzjoni 
armonizzata mingħajr ħlas tal-emissjonijiet permessi skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 
2003/87/KE

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/87/KE kif emendata mid-Direttiva 2009/29 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-Komunità u li temenda d-
Direttiva 96/61/KE1, u b'mod partikolari l-Artikoli 1 u 10a tagħha,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-determinazzjoni ta’ 
regoli transitorji mal-Unjoni kollha għall-allokazzjoni armonizzata mingħajr ħlas tal-
emissjonijiet permessi skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-determinazzjoni ta’ 
regoli transitorji mal-Unjoni kollha għall-allokazzjoni armonizzata mingħajr ħlas tal-
emissjonijiet permessi skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE (imsejħa l-“abbozz 
ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni”),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5a(3)(b) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni2,

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

A. billi l-Parlament jilqa’ u jappoġġa l-objettivi tal-pakkett “Klima u Enerġija”, li kien 
appoġġat mill-Presidenza Franċiża fl-2008, u partikolarment id-Direttiva 2009/29/KE, li 
għandha bħala l-objettiv inizzjali tagħha t-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra ta’ 
-21% fl-2020 mill-2005, b’mod progressiv, sabiex ma tiġix ipperikolata l-kompetittività 
tal-industriji Ewropej;

B. billi l-Artikolu 5(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li “skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità” l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u speċjalment il-Kummissjoni ma 
għandhomx jeċċedu “il-kontenut u l-forma” tal-azzjoni tagħhom minn “dak li jkun 
meħtieġ sabiex jitwettqu l-objettivi tat-Trattati”;

C. billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja kellha impatt negattiv fuq il-kompetittività tal-
industriji, u billi huwa neċessarju li l-industriji tal-UE jiġu protetti u jiġi evitat li 
jitgħabbew b’piżijiet addizzjonali li jistgħu jnaqqsu l-kompetittività tagħhom;

D. billi l-għan tal-Iskema tal-Iskambju ta’ Emissjonijiet (ETS), kif dikjarat fl-Artikolu 1 tad-
                                               
1 ĠU L 275, 25.10.2003, p.32.
2 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Direttiva 2003/87/KE kif emendata bid-Direttiva 2009/29/KE huwa l-promozzjoni ta’ 
tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra b’mod kost-effiċjenti u b’mod 
ekonomikament effiċjenti permezz ta’ sistema progressiva u prevedibbli lejn is-sena 2020, 
biex tkun ippreservata l-kompetittività tal-industriji, u billi l-ETS tal-UE topera bl-ogħla 
livell possibbli ta’ effiċjenza ekonomika (Premessi 13 u 15 tal-preambolu tad-Direttiva 
2009/29/KE) u telimina d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni intrakomunitarja (Premessa 17 
tad-Direttiva 2009/29/KE);

E. billi l-industriji tar-raffinament, l-industriji petrolkimiċi u l-industriji tal-fertilizzanti u s-
setturi tal-ġir, il-ħadid u l-azzar fost oħrajn ġew ikkunsidrati mill-Kummissjoni bħala s-
setturi u sotto-setturi esposti għal riskju sinifikattiv ta’ ħruġ ta’ karbonju kif definit fid-
Deċiżjoni 2010/2/KE;

F. billi, skont l-Artikolu 88 tar-Regoli ta’ Preċedura tiegħu, il-Parlament jopponi l-abbozz ta’ 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq il-bażi li ma jirrispettax il-kriterju ta’ kompatibilità bil-
għan jew bil-kontenut tal-istrument bażiku u jikser il-prinċipju tal-proporzjonalità;

G. billi l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni għandu jiġi mmodifikat biex jinkludi l-
implimentazzjoni progressiva bi qbil mad-Direttiva 2009/29/KE b’relazzjoni mal-
istandards għas-setturi tar-raffinament, l-industriji petrolkimiċi u l-industriji tal-
fertilizzanti u biex jieħu kont ta’ aspetti ġeografiċi u l-ispeċifiċità tal-fjuwil għas-setturi 
tal-ġir, id-dolime u tal-karbonju;

Is-setturi tar-raffinament, petrolkimiċi u tal-fertilizzanti: konsegwenzi tan-nuqqas ta’ 
applikazzjoni progressiva tal-benchmarks

H. billi l-impjanti tal-produzzjoni tal-aċidu nitriku u l-ammonja, li effettivament għadhom 
jużaw tekoloġiji ta’ ġenerazzjoni eqdem, jistgħu jingħalqu fuq il-bażi tal-fatt li 
ekonomikament ma jagħmilx sens li jiġu modernizzati fiż-żmien stipulat sabiex jintlaħqu 
l-limiti tal-benchmarks proposti fl-abbozz ta' Deċiżjoni;

I. billi l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni jipprovdi għal applikazzjoni immedjata tal-
benchmarks, li huwa bbażat fuq il-medja aritmetika tal-prestazzjoni tal-gass b’effett serra 
ta’ 10% tal-istallazzjonijiet l-aktar effiċjenti fil-gass b’effett serra fi ħdan kull settur mill-
2013;  

J. billi applikazzjoni immedjata tal-benchmarks se twassal għal defisit ta’ 25% tal-
emissjonijiet allokati mingħajr ħlas (30% jekk l-emissjonijiet tal-produzzjoni tal-elettriku 
jiġu inklużi) u żieda ta’ 10% ta’ spejjeż ta’ operazzjoni; billi applikazzjoni progressiva 
tista’ tippermetti lis-setturi ta’ raffinament u petrolkimiċi jnaqqsu r-restrizzjoni finanzjarja 
annwali ta’ 60% waqt il-perjodu 2013-2016; u billi applikazzjoni immedjata u mhux 
progressiva taż-żewġ benchmarks u l-prinċipji ta’ referenza applikabbli għall-industriji 
tal-fertilizzant se jwasslu għal spiża ġenerali ta’ EUR 360 miljun għall-industriji Ewropej 
f’dan is-settur; 

K. billi applikazzjoni immedjata tal-benchmarks mill-2013 jista’ jkollha impatt reali 
soċjoekonomiku fuq is-setturi tar-raffinament, petrolkimiċi u tal-fertilizzanti; billi l-
istallazzjonijiet ta’ dawk l-industriji jkunu fir-riskju li jingħalqu minħabba nuqqas ta’ 
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disponibilità ta’ investiment li jwassal sabiex il-kompetittività tagħhom tiġi pperikolata, l-
esternalizzazzjoni u ż-żieda fl-importazzjonijiet ta’ prodotti raffinati minn stati bi 
standards ambjentali iktar baxxi minn dawk Ewropej; billi b’dan il-mod l-Unjoni Ewropea 
tista’ tipperikola l-objettivi inizzjali tagħha, li huma t-tnaqqis tal-impatt tal-emissjonijiet 
ta’ gass b’effett serra fuq it-tibdil fil-klima u biex tipproteġi l-industriji u l-kompetittività 
tagħhom; billi fil-kalkoli tagħha ta’ livelli tal-benchmarks, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-użu tad-data xjentifika l-aktar moderna dwar it-tisħin dinji potenzjali kif 
speċifikat fid-direttiva stess;

L. billi dawn is-setturi u s-sottosetturi li huma meqjusa li jinsabu f’riskju sinifikattiv ta’ ħruġ 
ta’ karbonju huma iktar u iktar vulnerabbli billi se jiġu suġġettati għal reviżjoni tal-lista 
stabbilita permezz tad-Deċiżjoni 2010/2/UE tal-Kummissjoni;

Setturi tal-ġir u d-dolime

M. billi s-setturi tal-ġir u d-dolime huma setturi importanti ħafna fil-Greċja; u billi 80% tal-
produzzjoni tal-ġir u d-dolime jintuża għal materjal ta’ bini effiċjenti kontra t-terremoti, li 
huwa indispensabbli fl-Istati Membri b’livelli għolja ta’ attività anti-siżmika bħall-Greċja 
u n-Nofsinhar tal-Italja;

N. billi l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni jipprovdi għal benchmark għas-settur tal-ġir 
u d-dolime ibbażat fuq teknoloġija li tuża l-gass naturali; u billi din it-teknoloġija hija 
restrittiva u inadegwata għaliex il-gass naturali mhuwiex fjuwil adattat għall-produzzjoni 
tal-ġir ipprovdut għall-kostruzzjoni anti-siżmika;   

O. billi 95% tal-istallazzjonijiet ta’ produzzjoni tal-ġir ma għandhomx aċċess għall-grid tal-
gass naturali, u jekk il-kriterju ġeografiku ma jiġix ikkunsidrat fi ħdan il-benchmark, l-
industriji tal-ġir u d-dolime ikunu ssuġġettati mhux biss għal spiża ġenerali ekonomika 
iżda wkoll għal żieda fl-emissjonijiet ta’ gass minħabba t-trasport tal-ġir minn pajjiż terz 
bi standards ambjentali restrittivi;

Gass mill-iskart

P. billi l-Artikolu 10a (1) tad-Direttiva 2003/87/KE jipprovdi għal allokazzjoni mingħajr ħlas 
għall-elettriku prodott minn gassijiet mill-iskart;

Q. billi l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni ma jissodisfax dan ir-rekwiżit peress li 
jipprovdi biss parti mill-allokazzjoni għall-elettriku prodott mill-gass tal-iskart mingħajr 
ħlas;

Inkompatibilità mal-għan u l-kontenut tad-direttiva 2009/29/KE

R. billi n-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni tal-applikazzjoni progressiva tal-benchmark għas-setturi 
tar-raffinament, petrolkimiċi u tal-fertilizzanti fl-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni 
mhuwiex kompatibbli mal-għan jew mal-kontenut tal-istrument bażiku għaliex id-
Direttiva 2009/29/KE tipprovdi għal implimentazzjoni progressiva tal-benchmark; billi l-
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Kummissjoni għandha twettaq valutazzjonijiet tekniċi-ekonomiċi dwar l-effetti ta’ 
applikazzjoni immedjata fuq is-setturi esposti għal riskju sinifikattiv ta’ ħruġ ta’ karbonju 
u għandha temenda l-abbozz ta’ Deċizjoni tagħha billi ddaħħal il-priċipju ta’ progressività 
għas-setturi esposti għall-ħruġ tal-karbonju;

Vjolazzjoni tal-prinċipju ta’ proporzjonalità 

S. billi kwistjonijiet ta’ aċċess tal-fjuwil, l-ispeċifiċità ġeografika u l-livell ta’ effiċjenza tal-
fjuwil għas-setturi effettwali ma ġewx ikkunsidrati fl-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-
Kummissjoni, li jirriżulta fi ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità;

T. billi fl-abbozz ta’ Deċiżjoni tagħha l-Kummissjoni, billi eċċediet dak li huwa neċessarju 
biex tikseb l-objettiv tagħha ta’ tnaqqis tal-gass għas-setturi tal-ġir u l-karbonju, ma 
rrispettatx il-prinċipju tal-proporzjonalità;

U. billi fl-iffissar tal-benchmarks il-karbonju sħiħ fil-gassijiet mill-iskart kellu jiġi assenjat 
lill-proċess tal-produzzjoni tal-azzar u għalhekk l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
mhuwiex kompatibbli mal-għan u l-kontenut tal-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE u 
ma jirrispettax il-prinċipju tal-proporzjonalità;

1. Jopponi l-adozzjoni tal-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-determinazzjoni ta’ 
regoli transitorji mal-Unjoni kollha għall-allokazzjoni armonizzata mingħajr ħlas tal-
emissjonijiet permessi skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE;

2. Iqis li l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni mhuwiex kompatibbli mal-għan u l-
kontenut tad-Direttiva 2003/87/KE u ma jirrispettax il-prinċipju tal-proporzjonalità;

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


