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Reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abozz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
jiddetermina regoli tranżizzjonali li japplikaw fl-Unjoni kollha għall-allokazzjoni 
armonizzata ħielsa ta' kwoti ta' emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 
2003/87/KE 

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/87/KE li li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti 
ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità kif emendata mid-Direttiva 
2009/29/EC għat-titjib u l-estensjoni tal-iskema Komunitarja għall-iskambju ta’ kwoti 
ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra, u b'mod partikolari l-Artikolu 10a tagħha,

– wara li kkunsidra l-abozz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li jiddetermina regoli 
tranżizzjonali li japplikaw fl-Unjoni kollha għall-allokazzjoni armonizzata ħielsa ta' kwoti 
ta' emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5a(3)(b) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 1999 
(1999/486/KE)  li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni 
konferiti fuq il-Kummissjoni,

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

A. billi l-għan tal-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti ta’ Emissjonijiet, kif mistqarr fl-Artikolu 
1 tad-Direttiva 2003/87/KE, kif emendata mid-Direttiva 2009/29/KE, huwa li tippromwovi 
t-tnaqqis tal-emissjoni tal-gassijiet serra b’manjiera effettiva rigward spejjez u effiċjenza 
ekonomika;

B. billi l-EU ETS għandha topera bl-aktar livell għoli possibbli ta' effiċjenza ekonomika 
(Premessi 13 and 15 fil-preambola għad-Direttiva 2009/29/KE) filwaqt li telimina 
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni intra-Komunitarja (Premessa 17 tad-Direttiva 
2009/29/KE); 

C. billi tali prinċipji diġà ġew enfasizzati permezz tal-forza bil-każistika stabbilita tal-Qorti 
tal-Ġustizzja Ewropea ("il-QĠE") u fil-kawża T-374/04 il-Ġermanja v.  il-Kummissjoni, 
paragrafu 124, li fiha l-QĠE ddikkjarat li "il-funzjonament tal-EU ETS huwa determinat 
minn ċerti "sub-objettivi", jiġifieri ż-żamma ta' kundizzjonijiet kost-effettivi u ekonomiċi, 
is-salvagwardja tal-iżvilupp ekonomiku u l-impjiegi, il-preservazzjoni tal-integrità tas-suq 
intern u l-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni";

D. billi skont il-ġurisprudenza tal-QĠE jista' jkun hemm diskriminazzjoni mhux biss fit-
trattament ta' sitwazzjonijiet kumparabbli, iżda wkoll fi trattament ta' sitwazzjonijiet mhux 
kumparabbli (ara l-kawża 1253/79 Battaglia, paragrafu 37: "Diskriminazzjoni fis-sens 
legali tikkonsisti t-trattament bl-istess mod ta' sitwazzjonijiet li huma differenti jew it-
trattament b'mod differenti ta' sitwazzjonijiet li huma identiċi") u l-fatt li hemm differenzi 
objettivi fis-sitwazzjoni tal-entitajiet li għalihom tapplika r-regolament, għandu 
jiddetermina kostruzzjonijiet differenti tal-kundizzjonijiet li japplikaw għalihom (ara s-
sentenza tal-QĠE fil-kawża 152/73 Sotgiu);
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E. billi l-introduzzjoni tal-prinċipju "prodott uniku - punt ta' referenza uniku" fl-abbozz tad-
deċiżjoni ma ġiex stipulat bħala rekwiżit tad-Direttiva, u l-abbozz tad-deċiżjoni ma 
tikkunsidrax d-differenzi fin-natura speċifika tal-proċessi ta' produzzjoni fis-setturi koperti 
mill-EU ETS, u għalhekk din il-proposta twassal għal ksur ta' wieħed mill-prinċipji 
ġenerali tal-liġi tal-UE, li huwa dak tal-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni; 

F. billi peress li l-abbozz tad-deċiżjoni jadotta l-gass naturali bħala fjuwil ta' referenza, se 
jirriżulta f'sitwazzjoni fejn żewġ proċessi ta' produzzjoni identiċi, li fiha se jintużaw kemm 
il-gass naturali kif ukoll fjuwils oħra li jipproduċu livelli ta' emmissjonijet ogħla, il-
produtturi li jużaw il-gass naturali se jinsabu f'qagħda aktar privileġġjata meta mqabbla 
ma' produtturi li jużaw il-faħam pereżempju, anke minkejja li dawn tal-aħħar jużaw 
teknoloġiji innovattivi, u billi din tmur kontra l-ispirtu tad-Direttiva u barra minn hekk 
twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern; 

G. billi l-introduzzjoni ta' punti ta' referenza stretti wisq, mingħajr ma jitqies inter alia l-
fjuwil jew l-ispeċifiċità ġeografika, jistgħu jwasslu għal ksur fil-prinċipju tal-
proporzjonalità, peress li l-installazzjonijiet affettwati se jingħataw għotjiet fl-livell li 
jaqa' taħt dak meħtieġ għall-ksib tal-miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, previsti fid-
Direttiva;

H. billi għal Stati Membri li għalihom il-faħam huwa fjuwil bażiku, l-adozzjoni tal-gass 
naturali bħala fjuwil ta' referenza se twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern u se tkun ekwivalenti għal cħid tal-kuntest ġeopolitiku speċifiku li fih jopera s-suq 
tal-enerġija ta' kull Stat Membru; 

I. billi fis-sentenza li tat il-QĠE fil-kawżi T-183/07 il-Polonja v. il-Kummissjoni (paragrafu 
88), T-263/07 l-Estonja v il-Kummissjoni (paragrafu 53), T-374/07 il-Ġermanja v il-
Kummissjoni (paragrafu 80) il-QĠE ddikjarat li meta jkunu qegħdin jeżerċitaw is-setgħat 
tagħhom kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri għandhom, filwaqt li jkunu 
qegħdin jiddeċiedu dwar l-għażla ta' miżuri li skonthom hi l-aktar adattata għall-ksib tal-
għan previst skont id-Direttiva 2003/87/KE, iqisu l-kuntest speċifiku tas-suq tal-enerġija 
nazzjonali ta' Stat Membru partikolari;

J. billi l-abbozz tad-deċiżjoni, meta ma tqisx fatturi marbutin mal-fjuwil u fatturi ġeografiċi 
fit-twaqqif tal-punti ta' referenza, se twassal għal piżijiet ekonomiċi u se żżid il-periklu ta' 
rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju, iżda wkoll għal żieda f'dawn l-emissjonijiet, 
peress li l-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiż terz fi Stat Membru se jkollha wkoll 
impatt negattiv fuq l-ambjent, li tmur kontra l-ispirtu tad-Direttiva;

K. billi l-mod kif il-Kummissjoni tiddetermina r-regoli għall-armonizzazzjoni ħielsa ta' kwoti 
ta' emissjonijiet ma għandux iwassal effettivament għal eżiti politiċi iżda għandu jirrifletti 
n-natura teknika tal-problema; 

1. Jikkunsidra li l-abbozza tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni mhuwiex kumpatibbli mal-għan u 
l-kontenut tad-Direttiva 2003/87/KE kif emendata mid-Direttiva 2009/29/EC u mal-
prinċipju tal-proporzjonalità; 

2. Mhuwiex favur l-adozzjoni tal-abozz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li jiddetermina 
regoli tranżizzjonali li japplikaw fl-Unjoni kollha għall-allokazzjoni armonizzata 
ħielsa ta' kwoti ta' emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE; 
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3. Jirrakkomanda l-esklużjoni tal-fatturi mmirati biex il-punti ta' referenza jsiru aktar stretti 
ibbażati fuq il-prestazzjoni medja ta' dawk l-installazzjonijiet li jirrappreżentaw l-10 fil-
mija tal-installazzjonijiet l-aktar effiċjenti u l-inklużjoni fl-abbozz tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni tal-applikazzjoni "tal-fattur ta' korrezzjoni fir-rigward tal-fjuwil"  
b'konformità mas-sentenzi tal-QĠE msemmija hawn fuq; 

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


