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L-urġenza li jkunu limitati l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra sabiex tittaffa l-bidla fil-
klima kienet enfasizzata b’mod impressjonanti bir-rapporti riċenti tal-Penil Internazzjonali 
dwar il-Bidla fil-Klima. Barra minn hekk, dak li qabel kien il-kap ekonomista tal-Bank Dinji, 
Sir Nicholas Stern, enfasizza fir-rapport tiegħu għall-gvern Ingliż li “il-ħidmiet tagħna fl-
għexieren ta’ snin li ġejjin jistgħu joħolqu riskji ta’ tfixkil kbir ħafna fl-attività ekonomika u 
soċjali, iktar tard f’dan is-seklu u f’dak li jmiss, fuq skala li tixbah lil dawk assoċjati mal-
gwerer il-kbar u t-tnaqqis ekonomiku ta’ l-ewwel nofs tas-seklu 20” (ir-Rapport ta’ Stern, p. 
572).

Il-Kunsill Ewropew li ltaqa’ nhar it-8 u d-9 ta’ Marzu 2007 adotta strateġija kemxejn 
ambizzjuża f’dan il-qasam. Fil-qafas ta’ ftehim internazzjonali, emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett serra ta’ l-Unjoni Ewropea u ta’ pajjiżi industrijalizzati oħra għandhom jitnaqqsu bi 
30 % meta mqabblin mal-livelli ta’ l-1990 sa l-2020.  

B’mod kemxejn sorprendenti, il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni ta’ l-avjazzjoni 
fl-iskema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet hija l-unika proposta legali dwar il-
mitigazzjoni tal-klima li hija diskussa bħalissa taħt ko-deċiżjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej. 

Il-mod li bih il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet l-oħrajn jittrattaw din il-proposta se 
jkun deċiżiv għall-politika tal-ġejjieni f’dan il-qasam.

Kemm hija serja l-Unjoni Ewropea fejn tidħol leġiżlazzjoni konkreta?

Insibu mod intelliġenti sabiex innaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra filwaqt li ma 
tiddgħajjifx il-kompetittività ta’ l-industrija Ewropea?

X’tip ta’ twissija nagħtu lill-partijiet terzi? 

Iż-żieda ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra fis-settur ta’ l-avjazzjoni hija enormi. Meta 
mqabblin ma’ ta’ l-1990, illum l-emissjonijiet diġà żdiedu għal madwar 100 %.1 Dan 
jikkuntrastja drammatikament mal-mira ta’ Kyoto għal tnaqqis ta’ 8% jew mal-mira ta’ l-UE 
ta’ 30 % għal wara l-2012. Xi wħud jargumentaw li s-sehem ta’ l-avjazzjoni fl-emissjonijiet 
kollha tal-gassijiet b’effett serra huwa “biss” madwar 3%2 iżda s-sehem tas-settur ta’ l-
avjazzjoni tal-GVA (Valur Gross Miżjud) huwa ta’ 0.6%.3 Ħadd ma jargumenta li dan 
m’huwiex sinifikanti.

L-istituzzjonijiet kollha ta’ l-UE rrikonoxxew li din il-problema teħtieġ li tkun indirizzata u li 
l-iskambju ta’ kwoti ta’ l-emissjonijiet huma strument utli jekk ikunu ppjanati kif xieraq u 
mseħbin ma’ miżuri oħrajn.

Il-proposta tal-Kummissjoni f’paragun mal-pożizzjonijiet ta’ qabel ta’ l-UE

Ir-rapporteur iħossu obbligat li jibbaża l-proposta tiegħu fuq il-pożizzjonijiet ta’ qabel tal-
Parlament Ewropew f’dan il-qasam. Id-dokument ewlieni li jeħtieġ li jkun analizzat huwa 
żgur ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ Lulju 2006 (ir-Rapport ta’ Lucas) li ngħata 
appoġġ minn maġġoranza ta’ iktar minn 80 % (439 favur, 74 kontra). Mill-banda l-oħra, 
dokumenti oħrajn bħar-Rapport ta’ Morgan ta’ Diċembru 2006 u r-riżoluzzjoni dwar il-Bidla 
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fil-Klima ta’ Frar 2007 jeħtieġ li jkunu kkunsidrati.

Il-paragrafu ewlieni fir-riżoluzzjoni minn Lulju 2006 huwa, skond l-opinjoni tar-rapporteur, li 
“dawn l-istrumenti ta’ politika għandhom jingħażlu b’tali mod li jiżguraw li t-tnaqqis ta’ l-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra jkun għoli kemm jista’ jkun filwaqt li titnaqqas ir-
restrizzjoni tal-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji ta’ l-ajru bbażati fl-Ewropa u kumpaniji ta’ l-
ajru minn barra l-UE u titnaqqas il-kompetizzjoni inġusta bejn is-settur tat-trasport bl-ajru u 
setturi oħra tat-trasport fl-UE” (ara punt 2 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament). 

L-iskema eżistenti għall-iskambju ta’ kwoti ta’ l-emissjonijiet hija kkritikata bil-kbir kważi 
minn dawk kollha li għandhom interess. Huwa importanti ħafna li tkun irriveduta l-iskema u li 
ssir tiswija ta’ xi żbalji kbar meta tkun inkluża l-avjazzjoni.

Metodu ta’ allokazzjoni 

Wieħed mill-iktar nuqqasijiet importanti ta’ l-iskema eżistenti għall-iskambju ta’ kwoti ta’ 
emissjonijiet huwa li m’hemm ebda metodu ta’ allokazzjoni armonizzat. L-argument kurrenti 
bejn bosta Stati Membri u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-pjanijiet nazzjonali ta’ 
allokazzjoni juri li l-kriterji m’humiex ċari biżżejjed. Metodi għal kollox differenti ta’ 
allokazzjoni minn Stat Membru għal ieħor iwasslu għal restrizzjoni tal-kompetizzjoni u kważi 
l-Istati Membri kollha allokaw iżżejjed. Il-Kummissjoni wieġbet għal din il-kritika 
fundamentali billi pproponiet metodu ta’ allokazzjoni armonizzat fejn tidħol l-avjazzjoni.  
Dan huwa meħtieġ wkoll sabiex ikun hemm konformità mar-regoli internazzjonali stabbiliti 
mill-ICAO. Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li jkun hemm taħlita ta’ ta’ kejl xieraq u 
rkantar b’maġġoranza ċara taċ-ċertifikati li qegħdin ikunu allokati permezz ta’ kejl xieraq u 
biss madwar 3 % li qegħdin ikunu allokati permezz ta’ rkantar fl-ewwel perijodu (2011-
2012).   Il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu ta’ Lulju 2006 talab għal irkantar sħiħ.  
Fuq in-naħa l-oħra, diġà ppreżenta xi elementi ewlenin ta’ strateġija ta’ rtirar sabiex jidher li 
jista’ jintlaħaq kompromess bejn il-pożizzjoni tal-Parlament ta’ Lulju 2006 u l-proposta tal-
Kummissjoni.  Iżda l-Kumitat kif ukoll il-Parlament kollu għandhom jiddeċiedu dwar, l-
ewwelnett, liema tip ta’ kejl xieraq se jintuża u, it-tieni, kemm għandu jkun introdott irkantar. 

Użu ta’ flus iġġenerati mill-irkantar

Mistoqsija importanti ħafna, l-iktar għall-appoġġ pubbliku ta’ l-iskema, se tkun kif għandhom 
jintużaw il-flus iġġenerati mill-irkantar. Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li l-użu tal-
flus huwa ristrett għal miżuri li jnaqqsu emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra jew għall-
adattament għall-bidla fil-klima.  Il-Kumitat ENVI fir-rapport ta’ Lucas ippropona li juża l-
flus sabiex inaqqas l-ispejjeż ta’ sistemi tat-trasport li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent.  
Għandu jissemma l-fatt li, ngħidu aħna, kumpaniji tal-ferrovija huma diġà inklużi fil-kwoti  
ta’ l-emissjonijiet u jħallsu ħafna flus permezz tal-ħlasijiet tagħhom ta’ l-elettriku. Il-biċċa l-
kbira ta’ l-Istati Membri daħħlu ħlasijiet, taxxi u miżuri oħrajn li huma ta’ piż għal sistemi tat-
trasport li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent bħalma huma l-karozzi tal-linja. Fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu dwar il-Bidla fil-Klima ta’ Frar 2007, il-Parlament talab li jagħmel użu mill-flus 
iġġenerati mill-irkantar sabiex inaqqas tipi oħra ta’ piżijiet sabiex ma jżidx il-piż kollu taċ-
ċittadini. Ir-rapporteur għandu l-ħsieb li jagħmel proposta skond dawn il-linji ta' ħsieb.
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Għan u data tad-dħul fis-seħħ 

Wara diskussjoni twila u ovvjament kontroversjali, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li 
tinkludi t-titjiriet kollha interni fl-UE mill-1 ta’ Jannar 2011. Titjiriet oħrajn li jitilqu u li 
jinżlu f’ajruporti ta’ l-UE, eż. Londra – New York jew Pariġi – Istanbul għandhom ikunu 
inklużi biss fl-2012. Il-Parlament Ewropew talab sabiex jinkludi t-titjiriet kollha li jinżlu u li 
jibda mill-bidunett bħala l-ewwel pass. Mill-iktar fis possibbli għandna naħdmu għal skema 
dinjija u għandu jkun eżaminat jekk xi pajjiżi ġirien bħan-Norveġja u l-Iżvizzera jkunux 
jistgħu jiġu inklużi fl-iskema wkoll mill-bidu nett.

Il-Kumitat u l-Parlament iridu jwieġbu għall-mistoqsija dwar meta għandha tidħol fis-seħħ l-
iskema.  Xi wħud minn dawk li għandhom l-interess fil-kwistjoni jargumentaw li l-iskema 
għandha tibda biss fl-2013 minħabba li t-tieni perjodu ta’ impenn tal-Protokoll ta’ Kyoto jibda 
f’dak iż-żmien. Għal raġunijiet prattiċi, l-ewwel data possibbli għad-dħul fis-seħħ hija l-2010. 

Limitu

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi limitu bbażat fuq 100% ta’ l-emissjonijiet medji bejn l-
2004 u l-2006. Il-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu talab għal “limitu rigoruż” u semma li l-
limitu għandu jkun ippjanat skond il-mira ta’ Kyoto. Xi wħud minn dawk li għandhom l-
interess jinterpretaw il-pożizzjoni tal-Parlament bħala talba għal tnaqqis ta’ 8 % bbażata fuq l-
emissjonijiet fl-1990. Dan fil-fatt ikun ifisser tnaqqis ta’ iktar minn 50 % meta mqabbel ma’ l-
emissjonijiet medji bejn l-2004 u l-2006 minħabba li l-emissjonijiet għolew għal madwar 100 
% bejn l-1990 u l-2004-l-2006. Ir-rapporteur ma jaħsibx li limitu ambizzjuż bħal dan jista’ 
jkun realistiku; madankollu, jeżisti l-argument li limitu li huwa iktar strett minn żieda ta’ 100 
% mill-1990 huwa bżonnjuż għall-kredibilità ta’ l-iskema u s-sens ta' ġustizzja lejn setturi 
oħrajn.   

Għandu jkun diskuss b’mod intensiv ħafna liema huwa l-limitu xieraq.

Skema miftuħa jew magħluqa

Il-Kummissjoni pproponiet li ma jkunx hemm skema separata għall-avjazzjoni iżda li l-
avjazzjoni tkun inkluża b’mod sħiħ fil-EU-ETS mingħajr restrizzjonijiet qawwija. Dan ma 
jaqbilx mal-pożizzjoni tal-Parlament ta’ Lulju 2006 fejn il-Parlament kien ippropona d-dħul 
ta’ skema separata ddedikata għall-avjazzjoni. Mill-banda l-oħra, il-Parlament diġà daħħal 
pożizzjoni ta’ rtirar. Huwa ppropona li “f’każ li l-avjazzjoni tkun eventwalment inkorporata 
fl-ETS b’firxa akbar, għandhom ikunu applikati kondizzjonijiet speċjali sabiex ikun żgurat li 
ma tfixkilx is-suq b’dannu għal setturi inqas protetti: limitu fuq in-numru ta’ drittijiet ta’ 
emissjonijiet li wieħed ikollu permess li jixtri mis-suq, u ħtieġa li jsir proporzjon tat-tnaqqis 
neċessarju ta’ emissjonijiet mingħajr ebda skambju ta’ kwoti, qabel ma wieħed jitħalla jixtri l-
permessi” (ara punt 28 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament).  
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Multiplikatur jew le

Il-Kummissjoni tipproponi, ovvjament wara li kellha dibattitu intern, li ma ddaħħal ebda 
multiplikatur fl-emissjonijiet tas-settur ta’ l-avjazzjoni. Multiplikatur bħal dan kien intalab 
minn bosta minn dawk li għandhom l-interess sabiex iqisu li l-effett ta’ l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett serra mill-avjazzjoni huwa bil-qabda ogħla mill-effett individwali tal-CO2.  
Il-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu talab li l-impatt klimatiku sħiħ ta’ l-avjazzjoni jkun 
indirizzat fl-iskema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ l-emissjonijiet.

Għandu jkun eżaminat jekk l-istat kurrenti tax-xjenza jagħtix indikazzjonijiet ċari dwar dan l-
impatt klimatiku sħiħ u jekk huwiex xieraq li jkunu indirizzati dawn l-impatti fi ħdan l-ETS 
jew jekk humiex iktar xierqa miżuri oħrajn.

Miżuri addizzjonali

Mir-riżoluzzjoni tal-Parlament ta’ Lulju 2006, huwa ovvju li l-iskambju ta’ kwoti ta’ l-
emissjonijiet m’huwiex l-unika soluzzjoni għall-isfida. Miżura oħra importanti, li m’hijiex se 
tieħu post l-iskambju ta’ kwoti ta’ l-emissjonijiet iżda li aktarx tmur magħha, hija mmaniġġjar 
aħjar tat-traffiku ta’ l-ajru. Il-Kummissjoni u l-Parlament talbu għal dan bosta drabi. Għandu 
jkun eżaminat kif l-Istati Membri jistgħu jkunu sfurzati sabiex tinstab soluzzjoni ta’ malajr.

Eċċezzjonijiet għal titjiriet tal-gvern

Punt politiku importanti ħafna se jkun l-eċċezzjoni ta’ titjiriet tal-gvern propost mill-
Kummissjoni. Ibbażata fuq il-pożizzjoni li s-settur pubbliku u l-iktar il-politikanti jeħtieġ li 
jkunu prekursuri u ta’ eżempju tajjeb, l-eċċezzjoni għal titjiriet tal-gvern wasslet għal protesti 
ġustifikati mill-pubbliku. Ir-rapporteur jaħseb li huwa xieraq li titħassar din id-deroga.


