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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li l-għan ewlieni tal-mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera 
(CBAM) għandu jkun li jappoġġa l-objettivi ekoloġiċi tal-UE billi jiġġieled kontra r-
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju;

2. Jipproponi li s-CBAM ikun implimentat bħala estensjoni tal-iskema tal-UE għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet (EU ETS), li tkun tirrikjedi li l-importaturi jixtru 
kwoti għall-volum ta' emissjonijiet tal-karbonju inkorporati fil-prodotti tagħhom; 
jinnota li l-mekkaniżmu għandu jiżgura prezz uniku tal-karbonju, kemm għall-
produtturi domestiċi kif ukoll għall-importaturi;

3. Iħeġġeġ li s-CBAM propost japplika għall-importazzjonijiet kollha sabiex tiġi evitata d-
distorsjoni fis-suq intern;

4. Jirrakkomanda li jiġi introdott disinn li jkejjel il-kontenut tal-karbonju tal-
importazzjonijiet permezz tal-kompożizzjoni tal-materjali bażiċi tagħhom (kif deskritt 
fil-proposta mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew); ifakkar li din l-
approssimazzjoni fattibbli tkun tiżen kull materjal bażiku kopert mill-EU ETS u 
timmoltiplikah bil-valur tal-intensità tal-karbonju tiegħu – li idealment għandu jiġi 
definit fil-livell tal-pajjiż; jenfasizza, madankollu, li l-importaturi li huma aktar 
effiċjenti fl-użu tal-karbonju għandhom jitħallew juru l-intensità speċifika tal-karbonju 
tal-prodotti tagħhom;

5. Jitlob li l-implimentazzjoni tas-CBAM għandha twassal għat-tneħħija gradwali 
progressiva tal-allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti, wara perjodu ta' tranżizzjoni xieraq, 
peress li l-mekkaniżmu jiżgura li l-produtturi u l-importaturi tal-UE jkollhom jittrattaw 
l-istess spejjeż tal-karbonju fis-suq tal-UE; jinnota li din l-eliminazzjoni gradwali 
għandha tkun akkoppjata b'mod parallel mal-introduzzjoni ta' rifużjonijiet fuq l-
esportazzjoni sabiex jinżammu inċentivi b'saħħithom għad-dekarbonizzazzjoni, filwaqt 
li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-esportazzjonijiet tal-UE;

6. Jenfasizza li l-importaturi minn pajjiżi terzi m'għandhomx iħallsu darbtejn għall-
kontenut tal-karbonju inkorporat fil-prodotti tagħhom;

7. Jappella għall-inklużjoni tad-dħul tas-CBAM fil-baġit tal-UE;

8. Jemmen li l-proposta msemmija hawn fuq hija kompatibbli mar-regoli tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, peress li ma tiddiskriminax bejn il-produtturi, 
hija bbażata fuq kriterji oġġettivi u għandha objettiv ambjentali ċar.


