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B7-0000/2013

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istat tas-suq Ewropew tal-karbonju fl-2012
(2013/0000(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar l-istat tas-suq Ewropew tal-karbonju 
fl-2012 (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni bit-titolu "L-istat tas-suq Ewropew tal-
karbonju fl-2012"1,

– 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-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM(2010)265) tas-26 ta' 
Mejju 2010 bit-titolu "Analiżi tal-alternattivi biex isir progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 
20 % tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra u l-valutazzjoni tar-riskju ta’ rilaxx tal-
karbonju",

– wara li kkunsidra l-15-il Konferenza tal-Partijiet (COP15) għall-UNFCCC u l-ħames 
Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto 
(COP/MOP5) li saret f'Kopenħagen, id-Danimarka, mis-7 sat-18 ta' Diċembru 2009, u l-
Ftehim ta' Kopenħagen,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, fir-rigward tal-
mekkaniżmi tal-proġett tal-Protokoll ta' Kjoto3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/29/KE 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 serra4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-
avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-
Komunità5,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal deroga 
temporanja mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 

                                               
1 COM(2012)652
2 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
3 ĠU L 338, 13.11.2004, p. 18.
4 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 63.
5 ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3.
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skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità1,

– wara li kkunsidra l-pakkett tal-UE dwar il-klima u l-enerġija ta' Diċembru 2008, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Marzu 2012 dwar Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-20502,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2013 dwar il-pjan direzzjonali 
għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija3,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill stabbilixxiet skema
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra fl-Unjoni Ewropea sabiex 
tippromwovi tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra b'mod effettiv meta mqabbel ma l-
ispiża u ekonomikament effiċjenti,

B. billi skont l-Artikoli 10(5) u 29 tad-Direttiva 2009/29/KE l-Kummissjoni għandha 
timmonitorja l-funzjonament tas-suq tal-karbonju Ewropew u kull sena tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-funzjonament tas-suq tal-karbonju inkluż l-
implimentazzjoni tal-irkanti, il-likwidità u l-volumi tal-kwoti kkummerċjati, 

C. billi, sabiex jitjiebu ċ-ċertezza u l-istabilità fl-ippjanar tal-investimenti fuq żmien fit-tul, l-
Istati Membri, is-settur tal-enerġija, is-settur industrijali u ċ-ċittadini jeħtieġ li jkollhom 
stampa ċara tad-direzzjoni li se jieħdu l-politiki tal-UE dwar il-klima u l-enerġija, inklużi 
tragwardi u objettivi għall-2030, 

D. billi jinħtieġu miżuri strutturali sabiex jiġu indirizzati l-iżbilanċi attwali fis-suq fl-Iskema 
tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE (ETS),

1. Jirrikonoxxi r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-istat tas-suq Ewropew tal-Karbonju fl-
2012, li jippreżenta għażliet fir-rigward tal-miżuri strutturali biex tissaħħaħ l-EU-ETS u 
ssir aktar effettiva;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, mal-ewwel opportunità, tipproponi leġiżlazzjoni biex 
issaħħaħ l-ETS; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq, mill-aktar fis, proposti leġiżlattivi għal qafas ta' 
politika dwar il-klima u l-enerġija għall-Unjoni għall-2030; jemmen li dawn il-proposti 
leġiżlattivi għandhom ikunu konsistenti ma' mixja kosteffettiva lejn l-objettiv tat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tas-CO2 sal-2050 tal-UE; 

L-istat tas-suq tal-karbonju

4. Jinnota li l-Fażi 3 tal-ETS ilha mill-1 ta' Jannar 2013 topera taħt disinn ġdid, inkluża l-
applikazzjoni ta' limitu fuq id-dritt għal kwoti madwar l-UE, irkantar bħala s-sistema 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0086.
3 Testi adottati, P7_TA-PROV(2013)0088.
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standard għall-allokazzjoni tal-kwoti, regoli armonizzati għall-allokazzjoni libera, regoli 
aktar stretti fuq it-tip ta' krediti internazzjonali li jitħallew jintużaw, u reġistru elettroniku 
uniku tal-Unjoni;

5. Jinnota li l-ETS huwa suq likwidu b'infrastruttura li tiffunzjona u li għaldaqstant 
teknikament jiffunzjona kif kien maħsub; jinnota li l-objettiv tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra ta' 20 % sal-2020 se jintlaħaq;

6. Jirrimarka li l-allokazzjoni eċċessiva ta' kwoti lil xi setturi minn xi Stati Membri, it-
tnaqqis fil-produzzjoni industrijali minħabba l-kriżi ekonomika, flimkien ma' miżuri 
temporanji meħuda fir-rigward tat-tranżizzjoni lejn it-3 fażi tal-ETS u l-influss ta' krediti 
internazzjonali wasslu għal akkumulazzjoni ta' eċċess ta' kwoti fis-suq; jinnota li t-2 u t-3 
fażijiet tal-ETS huma marbuta, bil-konsegwenza li l-eċċess fil-kwoti se jinfluwenza lill-
ETS għal ħafna snin;

7. Ifakkar li sal-aħħar tal-2012, kien ġie akkumulat eċċess ta' kważi żewġ biljun kwota fl-
ETS u li dan l-eċċess huwa mistenni jikber jekk ma tittieħed l-ebda miżura strutturali;

8. Jirrimarka li dan l-eċċess sinifikanti ta’ kwoti qed iwassal għal prezz aktar baxx tal-
karbonju, meta mqabbel ma’ dak mistenni oriġinarjament, li jnaqqas l-inċentivi għal 
investiment f’tekonoloġiji b’livell baxx tal-karbonju u jżid ir-riskju li l-Unjoni tintrabat 
b'infrastrutturi b’ammont intensiv tal-karbonju; jagħraf li t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
b'użu baxx tal-karbonju tirrappreżenta sfida maġġuri, b'mod partikulari għall-industriji 
b'użu intensiv tal-enerġija, iżda li, minħabba l-prezz baxx tal-karbonju, l-innovazzjoni 
mhijiex isseħħ;

Miżuri strutturali 

9. Jirrikonoxxi li l-ETS hija attwalment l-istrument prinċipali – għalkemm mhux l-uniku –
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet industrijali b'effett ta' serra u għall-promozzjoni tal-
investiment fit-teknoloġiji b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju li jkunu sikuri u sostenibbli; 

10. Jinnota li hemm bżonn ta' titjib strutturali tal-ETS sabiex tiżdied il-kapaċità tas-sistema li 
tirreaġixxi għat-tendenzi pożittivi u negattivi ekonomiċi, li treġġa' lura ċ-ċertezza tal-
investituri u li ssaħħaħ l-inċentivi bbażati fis-suq għall-investiment fit-teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u għall-użu tagħhom; ifakkar fil-ħtieġa ta' sistema 
prevedibbli u affidabbli għaż-żmien fit-tul;

11. Jirrikonoxxi li l-ETS qed tesperjenza problemi li orġinarjament ma ġewx antiċipati, u li l-
eċċess li qed jakkumula ta’ kwoti se jnaqqas l-inċentiv għall-promozzjoni ta' investimenti 
f'enerġija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju għal ħafna snin fil-ġejjieni; jinnota li dan 
jipperikola l-effikaċja tal-ETS bħala l-mekkaniżmu prinċipali tal-UE għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet b'tali mod li jinħolqu kundizzjonijiet indaqs għat-teknoloġiji li jikkompetu 
bejniethom, li tingħata l-flessibilità lill-kumpaniji biex jiżviluppaw l-istrateġija ta' 
mitigazzjoni proprja tagħhom u li jipprevedi miżuri speċifiċi kontra r-rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta miżuri ħalli jitranġaw in-nuqqasijiet tal-ETS u tkun 
tista’ tiffunzjona kif maħsub oriġinarjament; jissuġġerixxi li dawn il-miżuri jkunu jistgħu 
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jinkludu:

(a) il-preżentazzjoni malajr kemm jista' jkun ta' rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li għandu jeżamina, fost aspetti oħra, l-impatti fuq l-inċentivi għal investimenti 
f'teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u r-riskju ta' rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju;

(b) il-proposta għal leġiżlazzjoni kemm jista’ jkun malajr biex jiġi mmodifikat ir-rekwiżit 
annwali għal tnaqqis lineari ta’ 1.74 % sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-objettiv ta’ 
tnaqqis tas-CO2 għall-2050;

(c) li jkompli jittejjeb l-użu tal-mekkaniżmi ta’ kumpens, pereżempju billi jiġi limitat l-
aċċess għal kumpens li jissussidja l-kompetituri industrijali tal-Ewropa, bħal fil-qasam 
tal-HFCs;

(d) it-twettiq u l-pubblikazzjoni ta’ valutazzjoni tas-siwi li jiġi stabbilit prezz ta’ riserva 
għall-irkant tal-kwoti; 

(e) it-teħid ta' passi biex tiddaħħal iżjed informazzjoni rilevanti fir-reġistru tal-ETS u biex 
tiżdied it-trasparenza ta' dan ir-reġistru, sabiex ikun jista' jkun hemm monitoraġġ u 
valutazzjoni aktar effikaċi;

Id-dimensjoni internazzjonali

13. Jirrimarka li r-riformi strutturali biex tiġi stabbilita EU ETS li taħdem sewwa huma 
fundamentali biex l-UE tibqa' fuq quddiem fir-rigward tat-tibdil fil-klima u li għadd ta' 
pajjiżi bħaċ-Ċina u l-Awstralja qed jimplimentaw jew jiżviluppaw leġiżlazzjoni biex 
jintroduċu l-iskema tagħhom ta' skambju ta' kwoti tal-emissjonijiet fuq l-eżempju tal-
EU ETS; ifakkar, f'dan ir-rigward, li mingħajr sistema ta' skambju ta' kwoti tal-
emissjonijiet prevedibbli l-kredibilità tal-politika tal-UE dwar il-klima hija fil-periklu;

14. Jistieden lill-UE u lis-sħab tagħha jsibu, fil-futur immedjat, l-aktar mod effikaċi biex 
jippromwovu rabtiet bejn l-EU ETS u skemi oħra ta' skambji li jkollhom l-għan li jinkiseb 
suq globali tal-karbonju, li jiżguraw diversità ikbar fil-possibilitajiet ta' tnaqqis, titjib fid-
daqs u l-likwidità tas-suq, trasparenza u, finalment, l-allokazzjoni aktar effiċjenti tar-
riżorsi;

Ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju

15. Jinnota li l-aħjar protezzjoni mir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju tkun 
azzjoni globali effettiva u li hemm ħtieġa li wieħed jibqa' viġilanti sabiex tinżamm bażi 
industrijali b'saħħitha fl-Ewropa;

16. Jinnota li kwalunkwe tibdil strutturali li jsir għall-ETS jirrikjedi valutazzjoni komprensiva 
tal-effetti ambjentali, ekonomiċi u soċjali, kif ukoll tal-impatt fuq l-investimenti f'enerġija 
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju, fuq il-prezz tal-elettriku u fuq il-kompetittività tal-
industriji li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija, b'mod partikulari fir-rigward tar-riskju tar-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju;
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17. Jenfasizza li, bil-għan li jittaffa aktar ir-riskju potenzjali tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju, parti mid-dħul mill-irkantar tal-ETS jista' jiġi ddestinat għall-investiment 
b'intensità għolja ta' kapital f'teknoloġiji innovattivi f'setturi li jużaw l-enerġija b'mod 
intensiv jew biex jitħeġġu mezzi oħra ta' ħolqien ta' impjiegi;

°

°         °

18. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


