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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-Sistema ta' Skambju ta' l-Emissjonijiet Ewropea (UE ETS) bdiet tiffunzjona fl-1 ta' Jannar 
2005 u tirrapreżenta wieħed mill-aktar strumenti importanti tal-politika dwar il-klima ta' l-UE 
minħabba l-kapaċità tagħha li tilħaq tnaqqis assolut fl-emissjonijiet b'mod ekonomikament 
effiċjenti. Id-Direttiva li temenda tfasslet mill-Kummissjoni fuq talba tal-Kunsill Ewropew 
bil-għan li jissaħħu ċ-ċertezza u l-prevedibilità tas-Sistema ta' Skambju ta' l-Emissjonijiet. Id-
Direttiva partikolarment għandha l-għan li tikkodifika l-interpretazzjoni ta' l-istallazzjoni tal-
kombustjoni sabiex ittemm l-applikazzjoni inkonsistenti ta' l-ambitu tad-Direttiva li għandu 
jkun imwessa' biex jinkludi setturi u gassijiet ġodda għal wara l-perjodu ta' l-2013. Skambju 
ta' Gass b'Effett Serra primarjament jolqot lill-gvernijiet nazzjonali u gruppi reġjonali ta' 
pajjiżi. Ma' l-ewwel daqqa t'għajn ma jidhirx li jilqot lill-awtoritajiet reġjonali sub-nazzjonali. 
Madankollu, dan juri viżjoni limitata ħafna. Naturalment l-istallazzjonijiet tal-kombustjoni li 
jitqiegħdu fis-suq jinsabu f'wieħed mir-reġjuni ta' xi Stat Membru u l-effiċjenza ta' l-
istallazzjonijiet tiegħu f'termini ta' l-isforzi tiegħu biex jadatta għall-bidliet fis-sorsi ta' l-
enerġija u d-dipendenza fuq is-suq GHG kif ukoll il-kummerċ kontinwu f'dan is-suq, se 
jeffettwaw b'mod dirett l-ambjent lokali, l-iżvilupp ekonomiku tiegħu kif ukoll il-koeżjoni 
soċjali tiegħu u l-livelli ta' l-impjiegi.

Il-proposta tal-Kummissjoni hi dokument tekniku u preċiż ħafna li jifforma parti mill-
ftehimiet internazzjonali.

Bħalma l-Kummissarju Hübner b'mod frekwenti rrimarkat li, skond ir-regoli l-ġodda u l-
perjodu ta' programmar 2007-2013, il-politika ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew għandha rwol 
importanti biex tiffinanzja u tassisti b'mod sostenibbli, kompetittiv u sigur il-politika ta' 
Koeżjoni ta' l-enerġija fil-preparazzjoni biex, fil-perjodu 2007-2013, jiżdied il-kontribut diġà 
sinifikanti tagħha biex tingħeleb l-isfida sabiex ikunu żgurati sorsi ta' enerġija aktar siguri u 
sostenibbli.  F'termini finanzjarji konkreti "€ 15.2 biljun ta' fondi tal-politika ta' Koeżjoni ġew 
allokati għall-perjodu ta' l-investimenti għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza fl-
użu ta' l-enerġija". 

Minħabba dawn l-investimenti kbar u sabiex ikun possibbli li r-reġjoni kkonċernati 
jissorveljaw ir-rabta bejn l-investimenti li saru taħt il-fondi strutturali ta' l-UE u l-prestazzjoni 
ta' l-istallazzjonijiet tal-kombustjoni fir-reġjun tagħhom waqt li ibbenefikaw minn dawn l-
investimenti, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi li l-awtoritajiet reġjonali u l-awtoritajiet 
tal-gvern lokali responsabbli mill-fondi ta' żvilupp reġjonali jkunu infurmati:  

 dwar l-operazzjonijiet ta' kummerċ li saru mill-istallazzjonijiet fit-territorju tagħhom; 
sabiex ikunu jistgħu jevalwaw l-effett ta' l-ispiża tal-fond reġjonali li għandu l-għan li 
jassisti kumpaniji li joperaw dawn l-istallazzjonijiet biex ibiddlu t-teknoloġija użata 
f'sorsi ta' enerġija nodfa u rinnovabbli.

Il-Parlament reċentement irrimarka1 l-fatt li ħafna reġjuni ta' l-Unjoni, u partikolarment dawk 
li s-sors prinċipali tad-dħul tagħhom hu bbażat fuq it-turiżmu, jiddependu ħafna mid-
disponibilità ta' vjaġġar bl-ajru b'irħis sabiex jiżguraw is-suċċess kontinwu ta' din l-industrija 
importanti. Għalhekk pajjiżi bħal Ċipru, il-Greċja, Malta, u r-reġjuni l-aktar imbiegħda ta' l-
                                               
1 Ara r-Rapport dwar l-istrateġija għar-reġjuni l-aktar imbiegħda tas-Sa. Sudre
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Unjoni, għandhom interess li jiżguraw li jkun hemm bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li jittieħdu 
miżuri effettivi biex itaffu l-effetti tal-bidla fil-klima u vjaġġar bl-ajru bl-irħis u sostenibbli.

L-aħħar esperjenza ta' dan il-perjodu ta' kummerċ wera li l-prezz tal-permessi jvarja sew, u 
jikkawża inċertezza għal dawk li qed jikkunsidraw li jinvestu fl-iffrankar ta' l-enerġija jew fi 
proġetti rinnovabbli u b'hekk dawn l-investimenti isiru inqas attraenti.  Is-sistema l-ġdida 
għandha tinkludi miżuri sabiex tiskoraġġixxi l-ispekulazzjoni li, kif attwalment jidher li 
hemm fi swieq oħra minn dawk ta' l-ikel għal dawk taż-żejt, tista' tħalli effetti ta' ħsara kbira.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu: 

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) [Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni l-avjazzjoni għandha tiġi 
ttrattata bl-istess mod bħal industriji oħra 
li jirċievu allokazzjoni tranżitorja 
mingħajr ħlas aktar milli bħala 
ġeneraturi ta' l-elettriku. Dan ifisser li 
80% tal-kwoti għandhom jiġu allokati 
mingħajr ħlas fl-2013, u minn hemm 'il 
quddiem l-allokazzjoni mingħajr ħlas 
għall-avjazzjoni titnaqqas kull sena 
b'ammonti ugwali sakemm fl-2020 
tirriżulta f'allokazzjoni bi ħlas biss. Il-
Komunità u l-Istati Membri tagħha 
għandhom ikomplu jfittxu jilħqu ftehim 
dwar miżuri globali biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
avjazzjoni u għandhom jirrevedu s-
sitwazzjoni ta' dan is-settur bħala parti mir-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja.]

(33) [Fir-rigward ta' l-approċċ għall-
allokazzjoni l-avjazzjoni għandha tiġi 
ttrattata b'mod li jirrifletti l-kapaċità 
tagħha li ssib fjuwils alternattivi minn 
terminu ta' żmien medju għal terminu ta' 
żmien twil. Dan ifisser li 80% tal-kwoti 
għandhom jiġu allokati mingħajr ħlas fl-
2013, u minn hemm 'il quddiem l-
allokazzjoni mingħajr ħlas għall-avjazzjoni 
titnaqqas kull sena b'ammonti ugwali 
sakemm fl-2020 tirriżulta f'allokazzjoni bi 
ħlas biss. Il-Komunità u l-Istati Membri 
tagħha għandhom ikomplu jfittxu jilħqu 
ftehim dwar miżuri globali biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
avjazzjoni u għandhom jirrevedu s-
sitwazzjoni ta' dan is-settur bħala parti mir-
reviżjoni li jmiss ta' l-iskema Komunitarja.
L-applikazzjoni ta' din id-Direttiva għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda ta' l-Unjoni 
Ewropea u għall-gżejjer, inklużi Stati 
Membri li huma gżejjer żgħar, għandha 
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tkun preċeduta minn evalwazzjoni ta' l-
impatt. Jekk din l-evalwazzjoni ta' l-
impatt turi li l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva tista' tikkawża effetti soċjali u 
ekonomiċi negattivi, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri biex ittaffi dawn 
l-effetti.]

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Filwaqt li l-esperjenza ta' matul l-
ewwel perjodu ta' skambju ta' kwoti turi l-
potenzjal ta' l-iskema Komunitarja u l-
finalizzazzjoni ta' pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni għat-tieni perjdou ta' skambju 
ta' kwoti se tirriżulta f'tnaqqis sinifikanti ta' 
l-emissjonijiet sa l-2012, ir-reviżjoni 
kkonfermat li sistema aktar armonizzata 
għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
huwa essenzjali, sabiex jiġu sfruttati aħjar 
il-benefiċċji ta' skambju ta' kwoti, biex jiġi 
evitat tagħwiġ fis-suq interen u biex jiġi 
faċilitat ir-rabta bejn is-sistemi għall-
iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet.  
Barraminhekk, għandha tiġi żgurata aktar 
prevedibbiltà u l-ambitu tas-sistema 
għandu jiġi estiż billi jiddaħlu setturi u 
gassijiet ġodda bil-għan kemm biex jiġi 
rinfurzat sinjal tal-prezz tal-karbonju 
meħtieġ biex jistimola l-investimenti 
meħtieġa kif ukoll biex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda għal tnaqqis, li 
jwasslu għal spejjeż ta' tnaqqis globali 
aktar baxxi u żieda fl-effiċjenza tas-
sistema.

(7) Filwaqt li l-esperjenza ta' matul l-
ewwel perjodu ta' skambju ta' kwoti turi l-
potenzjal ta' l-iskema Komunitarja u l-
finalizzazzjoni ta' pjanijiet nazzjonali ta' 
allokazzjoni għat-tieni perjdou ta' skambju 
ta' kwoti se tirriżulta f'tnaqqis sinifikanti ta' 
l-emissjonijiet sa l-2012, ir-reviżjoni 
kkonfermat li sistema aktar armonizzata 
għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet 
huwa essenzjali, sabiex jiġu sfruttati aħjar 
il-benefiċċji ta' skambju ta' kwoti, tkun 
limitata l-possibilità ta' spekulazzjoni,  
biex jiġi evitat tagħwiġ fis-suq intern u 
biex tiġi ffaċilitata r-rabta bejn is-sistemi 
għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet.  
Barraminhekk, għandha tiġi żgurata aktar 
prevedibbiltà u l-ambitu tas-sistema 
għandu jiġi estiż billi jiddaħlu setturi u 
gassijiet ġodda bil-għan kemm biex jiġi 
rinfurzat sinjal tal-prezz tal-karbonju 
meħtieġ biex jistimola l-investimenti 
meħtieġa kif ukoll biex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda għal tnaqqis, li 
jwasslu għal spejjeż ta' tnaqqis globali 
aktar baxxi u żieda fl-effiċjenza tas-
sistema.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 11– paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
reġjonali jkunu ppovduti bl-informazzjoni 
relevanti dwar stallazzjonijiet fil-lokalità 
tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jevalwaw l-
effetti tal-Fond ta' Żvilupp Ewropew jew 
l-iżpiża tal-Fond ta' Koeżjoni li għandhom 
l-għan li jassistu impriżi li qed iħaddmu 
stallazzjonijiet biex jikkonvertu t-
teknoloġija li jużaw għal sorsi ta' enerġija 
nodfa u rinnovabbli.

Or. en
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