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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

A. Sistema għan-Negozjar ta' Emissjonijiet 

Waħda mill-politiki l-aktar determinati u kostanti li jiffokaw fuqha l-istituzzjonijiet tal-UE 
hija appuntu l-ħarsien tal-ambjent u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, kemm f’livell intern kif 
ukoll dak internazzjoni, u dan joħroġ ċar mid-diversi strumenti ġuridiċi approvati u, fl-ogħla 
livell, fl-Artikolu 3.2 tat-TUE u titolu sħiħ tat-TFUE.

Fl-2009, l-UE adottat il-pakkett "l-enerġija u l-klima" bl-għan li tpoġġi fil-prattika l-objettivi 
promossi mill-mexxejja tal-UE fl-2007, jiġifieri li sal-2020 ikun sar tnaqqis ta’ 20% tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra meta mqabbla mal-1990, sehem ta’ 20% enerġija li 
tiġġedded fl-UE u titjib ta’ 20% fl-effikaċja enerġetika.

Id-Direttiva 2003/87 (u l-modifiki tagħha) li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità hi importantissma. Bid-dħul fis-seħħ 
tagħha tilfet ħafna saħħa – minkejja li mhux għalkollox – il-politika msejsa fuq miżuri tat-
taxxa u beda jitqies aktar adattat il-ħolqien ta’ suq li fih in-negozjar tal-kwoti jsiru mhux bejn 
l-stati iżda bejn dawk li joħolqu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra. 

Is-suq jagħti lok li tkun limitata l-kwantità ammissibbli ta' emissjonijiet globali permezz ta' 
limitazzjoni fl-għadd ta' kwoti. L-allokazzjoni ta’ “kwoti” hi mod ta' kif jitwettaq il-prinċipju 
“min iħammeġ iħallas”. L-ispejjeż tat-tniġġis għandu jassumihom min joħloq it-tniġġis, u 
mhux is-soċjetà kollha - l-ispejjeż meħtieġa tal-adattament tal-kwoti għall-emissjonijiet  reali 
għandhom jassumuha, għaldaqstant, l-istess impriżi, kemm jekk jixtru l-kwoti fis-suq, kemm 
jekk jinvestu f’teknoloġija li tniġġes inqas, u kemm jekk inaqqsu l-produzzjoni biex jadattaw 
l-emissjonijiet tagħhom. 

B’dawn il-mekkaniżmi, il-benefiċċji ekonomiċi tal-iskambji tal-kwoti jidher ċar li ma 
tgawdihomx is-soċjetà kollha, (l-Istat, bħalma jiġri bit-taxxi) iżda impriżi privati oħra aktar 
effiċjenti minn dawk li s-suq, bil-funzjonament tiegħu stess,  jippremja jew jikkastiga.

B. Is-sitwazzjoni attwali u s-soluzzjonijiet 

Għaldaqstant għandu jkun hemm bilanċ bejn il-provvista u d-domanda tal-kwoti biex is-
sistema tiffunzjona tajjeb. Importanti ħafna li jinżamm prezz tal-karbonju li jkun adegwat 
biex ikun hemm tnaqqis fl-emissjonijiet permezz ta’ investiment f’teknoloġi aktar effikaċi, 
vettur importanti tat-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dan il-mekkaniżmu hu fundamentali wkoll għall-politika industrijali u tal-enerġija tal-UE.   

Is-sitwazzjoni gravi ta’ kriżi ekonomika li għaddejjin minnha u l-waqgħa fil-prezzijiet ħolqu 
eċċess ta’ kwoti u ta’ krediti internazzjonali meta mqabbla mal-emissjonijiet. Il-Kummissjoni 
tikkalkula li dan l-eċċess hu ta’ madwar 995 miljun fi kwoti fil-bidu tal-2012. Is-sitwazzjoni 
aktarx se tiggrava jew inqisu l-eċċess mistenni għall-2013 minħabba elementi temporanji 
marbuta direttament mat-tranżizzjoni għall-fażi 3 tas-sistema fl-1 ta’ Jannar 2013, li se ġġib 
magħha żieda temporanja sinifikanti fil-provvista ta’ kwoti u krediti internazzjonali.
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Bir-riforma tad-Direttiva, il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tiċċara l-firxa u l-
ambitu tal-kompetenzi ta’ eżekuzzjoni tagħha fir-rigward tal-modalitajiet tal-irkanti tal-kwoti. 
Permezz tal-proposta ta’ emenda hu mistenni li tinbidel, b’mod eċċezzjonali, l-għażla taż-
żmien tal-irkanti biex tipprova tadatta s-suq għall-kwoti. Din ir-reviżjoni tagħmel parti mir-
riformi strutturali meħtieġa fil-ġejjieni biex jiġi ffaċċati l-isfidi tal-iskema tal-UE għan-
negozjar tal-emissjonijiet. 

Minħabba li dan huwa suq, bħala regola ġenerali għandhom ikunu r-regoli tas-suq li jkollhom 
il-kompitu li “jippustjaw il-biċċiet differenti f’posthom” biex dan jiffunzjona kif jixraq. 
Ċertament, ma nistgħux neskludu għalkollox il-parteċipazzjoni tas-settur pubbliku għax iż-
żewġ elementi, is-settur pubbliku u s-suq, jikkumplimentaw lil xulxin. Tajjeb li ngħidu li l-
ħolqien tas-suq fih innifsu u t-twettiq tiegħu huma ħlejqa artifiċjali ta’ settur pubbliku li 
jintervjeni u jissorvelja. U jagħmel dan biex tkun żgurata t-trasparenza u ridistribuzzjoni 
kontinwa. Dan mhux element partikolari ta’ dan is-suq tal-emissjonijiet iżda huwa element li 
jidher b’mod kostanti fi swieq kapitali oħra.      

Għaldaqstant, għall-istess raġuni li tneħħew is-sistemi tal-imposti tat-taxxi u minflokhom 
intgħażlu dawk tas-suq innifsu, importanti li dawn l-interventi tas-settur pubbliku jkunu 
limitati u suġġetti għal perjodi ta’ żmien u kundizzjonijiet stretti. Ir-riforma tad-Direttiva ma 
tistax tagħti “barka ġenerali” lill-Kummissjoni biex din tibdel sostanzjalment ir-regoli tal-
ħelsien li jappartjenu lis-swieq għax kieku kien il-każ, ikunu qed jitkissru s-sisien tal-
funzjonament tas-sistema biex jibdluh f'xi ħaġa differenti, u dan jirrikjedi proċeduri oħra u 
riforma integrali.

Il-proposta tikkonforma mal-impenn tal-Kummissjoni li tirrevedi l-għażla taż-żmien tal-irkant 
tal-fażi 3 tal-Ftehim riċenti dwar id-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika, mitlub 
espressament mill-Parlament waqt in-negozjati.

Bħala konklużjoni, ir-rapporteur jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni.

******

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jitlob lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament 
Ewropew japprova l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari u jaċċetta l-proposta tal-Kummissjoni.


