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Nota ta’ spjegazzjoni li takkumpanja l-proposta għar-reviżjoni tal-Linji Gwida tas-Sistema tal-

Iskambju ta’ Kwoti ta’ Emissjonijiet
1
 

Fl-20 ta’ Diċembru 2018 il-Kummissjoni ppubblikat Valutazzjoni tal-Impatt tal-Bidu biex tinforma 

liċ-ċittadini u lill-partijiet interessati dwar l-inizjattiva biex tirrevedi l-Linji Gwida dwar ċerti miżuri 

ta’ għajnuna mill-Istat fil-kuntest tas-sistema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 

b’effett ta’ serra (“Linji Gwida tal-ETS”).  L-għan ta’ din in-nota huwa li tiċċara l-objettiv u l-ambitu 

tal-proposta għar-reviżjoni tal-Linji Gwida. In-nota takkumpanja l-konsultazzjoni pubblika dwar din 

il-proposta. 

Iċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati huma mistiedna jipprovdu fehmiet dwar il-proposta tal-

Kummissjoni u l-impatt possibbli tagħha fuq ir-riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, 

fuq l-effettività tas-sistema ETS, kif ukoll fuq distorsjonijiet possibbli tal-kompetizzjoni. Din il-

konsultazzjoni pubblika se ddum tmien ġimgħat. Barra minn hekk, kif diġà tħabbar fil-Valutazzjoni 

tal-Impatt tal-Bidu, se ssir laqgħa mal-Istati Membri biex jinġabar il-feedback tagħhom dwar l-abbozz 

ta’ Linji Gwida proposti għall-konsultazzjoni. 

1. Il-kuntest 

Id-Direttiva 2003/87/KE (“id-Direttiva dwar l-ETS”) fl-2005 introduċiet sistema ta’ limiti massimi u 

ta’ skambju li għandha l-għan li tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 fl-UE b’mod kosteffettiv. Din id-

Direttiva ġiet soġġetta għal diversi modifiki, li l-aħħar waħda minnhom tmur lura għall-2018 (id-

Direttiva (UE) 2018/410). Il-kumpaniji koperti mill-ETS ikollhom jixtru ċertifikati tas-CO2 li 

jikkorrispondu mal-emissjonijiet industrijali tagħhom stess (spejjeż tal-ETS diretti). 

Konsegwentement, il-kumpaniji jistgħu jħallsu aktar għall-elettriku li jikkonsmaw (“spejjeż indiretti 

tal-ETS”) peress li l-produtturi tal-elettriku jgħaddu l-prezz tal-karbonju lill-konsumaturi permezz tal-

prezz tal-elettriku. 

Skont l-Artikolu 10a(6) tad-Direttiva tal-ETS kif emendata, l-ispejjeż indiretti tal-ETS jistgħu jiġu 

kkumpensati mill-Istati Membri sabiex jindirizzaw l-hekk imsejjaħ “riskju ta’ rilokazzjoni tal-

emissjonijiet tal-karbonju” relatat mal-EU ETS.  

Fil-11 ta’ Diċembru 2019, il-Kummissjoni ppubblikat il-Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 

Ewropew, fejn iddeskriviet il-politiki biex tinkiseb in-newtralità tal-klima fl-Ewropa sal-2050. Biex 

jitwettaq il-Patt Ekoloġiku Ewropew, hemm bżonn li jitfasslu mill-ġdid il-politiki għall-provvista 

madwar l-ekonomija kollha tal-enerġija nadifa, l-industrija, il-produzzjoni u l-konsum, l-infrastruttura 

fuq skala kbira, it-trasport, l-ikel u l-agrikoltura, il-kostruzzjoni, it-tassazzjoni u l-benefiċċji soċjali. 
Filwaqt li dawn l-oqsma għal azzjoni huma interkonnessi sew u jsaħħu lil xulxin b’mod reċiproku, 

għandha tingħata attenzjoni partikolari meta jkun hemm kompromessi potenzjali bejn l-objettivi 

ekonomiċi, ambjentali u soċjali. Sas-sajf tal-2020, il-Kummissjoni se tippreżenta pjan ta’ valutazzioni 

tal-impatt biex iżżid il-mira tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-2030 għal 

mill-inqas 50 % u għal 55 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990 b’mod responsabbli. Sabiex twettaq 

dan it-tnaqqis addizzjonali fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, il-Kummissjoni, sa Ġunju 

2021, se teżamina mill-ġdid u tipproponi li tirrevedi fejn meħtieġ, l-istrumenti ta’ politika kollha 

rilevanti relatati mal-klima. Dawn ir-riformi ta’ politika se jgħinu biex jiġi żgurat ipprezzar effettiv 

tal-karbonju fl-ekonomija kollha. Dan ser jinkoraġġixxi bidliet fl-imġiba tal-konsumaturi u tan-

negozju, u jiffaċilita żieda fl-investiment pubbliku u privat sostenibbli.  
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Sakemm ħafna sħab internazzjonali ma jaqsmux l-istess ambizzjoni bħall-UE, hemm ir-riskju ta’ 

rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, jew minħabba li l-produzzjoni tiġi ttrasferita mill-UE lejn 

pajjiżi oħra b’inqas ambizzjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, jew minħabba li l-prodotti tal-UE jiġu 

sostitwiti b’importazzjonijiet b’użu aktar intensiv tal-karbonju. Jekk dan ir-riskju jimmaterjalizza, ma 

jkun hemm l-ebda tnaqqis fl-emissjonijiet globali, u dan ifixkel l-isforzi tal-UE u l-industriji tagħha 

biex jintlaħqu l-objettivi tal-klima globali tal-Ftehim ta’ Pariġi. 

L-indirizzar tar-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jikkumplimenta dawk il-politiki u 

għandu għan ambjentali, ġaladarba l-għajnuna jkollha l-għan li tiġi evitata żieda fl-emissjonijiet ta' 

gass b'effett ta' serra minħabba ċ-ċaqliq tal-produzzjoni 'l barra mill-Unjoni, fin-nuqqas ta' ftehim 

internazzjonali vinkolanti dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra. Fl-istess waqt, l-

għajnuna għall-kosti indiretti tal-emissjonijiet jista' jkollha impatt negattiv fuq l-effiċjenza tal-EU 

ETS. Jekk ma jkollhiex mira preċiża, l-għajnuna tkun teħles lill-benefiċjarji mill-kost tal-emissjonijiet 

indiretti tagħhom, u b'hekk tkun qiegħda tillimita l-inċentivi għal tnaqqis fl-emissjonijiet u għall-

innovazzjoni fis-settur. Bħala riżultat ta' dan, il-kosti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ikollhom jiġġarrbu 

prinċipalment minn setturi oħrajn tal-ekonomija. Barra minn hekk, tali għajnuna mill-Istat tista' 

twassal għal distorsjoni sinifikanti tal-kompetizzjoni fis-suq intern, b'mod partikolari meta impriżi fl-

istess settur ikunu ttrattati b'mod differenti fi Stati Membri differenti minħabba restrizzjonijiet 

baġitarji differenti. Għalhekk, l-abbozz tal-Linji Gwida propost għall-konsultazzjoni jeħtieġ li 

jindirizza tliet għanijiet speċifiċi: l-imminimizzar tar-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' 

karbonju, iż-żamma tal-objettiv tal-EU ETS għal dekorbanizzazzjoni kosteffiċjenti u l-imminimizzar 

tad-distorsjonijiet fil-kompetizzjoni tas-suq intern. Ladarba jiġi adottat l-abbozz ta’ Linji Gwida, il-

Kummissjoni se tiżgura li dawn jibqgħu konsistenti u li jikkontribwixxu għall-istrumenti ta’ politika 

rilevanti kollha relatati mal-klima li se jiġu proposti fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku sabiex jiġi żgurat 

ipprezzar effettiv tal-karbonju fl-ekonomija kollha, filwaqt li jiġu rispettati kundizzjonijiet ekwi. 

Skont l-Artikolu 10c tad-Direttiva tal-ETS, l-Istati Membri li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet relatati 

mal-livell ta’ PDG per capita meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni, jistgħu jidderogaw mill-prinċipju 

stipulat taħt l-Artikolu 10a(1) tad-Direttiva tal-ETS li ma għandha ssir l-ebda allokazzjoni bla ħlas fir-

rigward ta’ kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku. Dawn l-Istati Membri jistgħu jagħtu allokazzjoni bla 

ħlas tranżitorja għal installazzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-elettriku għall-modernizzazzjoni, id-

diversifikazzjoni u t-trasformazzjoni sostenibbli tas-settur tal-enerġija. 

Billi l-kumpens tal-ispejjeż indiretti tal-ETS skont l-Artikolu 10a(6) u l-allokazzjoni ta’ kwoti bla ħlas 

skont l-Artikolu 10c tad-Direttiva tal-ETS jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-

Artikolu 107 tat-TFUE, dawn il-miżuri jistgħu jiġu implimentati biss ladarba l-Kummissjoni tkun 

iddikjarathom kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikoli 107 (2) u (3) tat-TFUE. Il-Linji Gwida tal-

ETS jistabbilixxu r-rekwiżiti tal-Kummissjoni meta jiddeċiedu dwar il-kompatibbiltà ta’ dawn il-

miżuri.  

Il-Linji Gwida attwali dwar l-ETS saru fl-2012 u se jiskadu fil-31 ta’ Diċembru 2020. Għalhekk, 

dawn għandhom jiġu riveduti għall-perjodu ta’ negozjar li jmiss tal-ETS (2021–2030). 

Għall-fini tar-reviżjoni tal-Linji Gwida tal-ETS, il-Kummissjoni ġabret id-data permezz ta’ 

konsultazzjoni pubblika segwita minn konsultazzjoni mmirata fl-2019. Abbażi tar-riżultati ta’ dawn 

il-konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni tal-linji gwida attwali. Fuq din il-bażi, kif 

issupplimentata bil-feedbacks li se jaslu mill-konsultazzjoni pubblika attwali, il-Kummissjoni qed 

telabora valutazzjoni tal-impatt tal-għażliet differenti għar-reviżjoni. 

2. Kumpens għall-Ispejjeż Indiretti 

L-għan tal-abbozz tal-Linji Gwida proposti għall-konsultazzjoni huwa li jiġi indirizzat ir-riskju ta’ 

rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-ispejjeż indiretti tal-ETS filwaqt li jiġu 

minimizzati d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u jinżammu l-inċentivi għal dekarbonizzazzjoni 
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kosteffikaċi tal-ekonomija. L-abbozz tal-Linji Gwida proposti għall-konsultazzjoni jqisu d-

dispożizzjonijiet il-ġodda tad-Direttiva riveduta tal-ETS, l-evoluzzjoni tal-kundizzjonijiet tas-suq u l-

prattiki preċedenti tal-Istati Membri. 

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-bidliet ewlenin li l-Kummissjoni tqis f’dan l-istadju tal-

proċess ta’ reviżjoni. Il-Kummissjoni tenfasizza li t-test tal-abbozz tal-Linji Gwida proposti għall-

konsultazzjoni mhuwiex definittiv u se jiġi vvalutat mill-ġdid fid-dawl tal-feedback u l-evidenza li 

jaslulha minn din il-konsultazzjoni pubblika. 

 

2.1. Setturi eliġibbli 

L-ewwel nett, meta mqabbla mal-Linji Gwida tal-2012 dwar l-ETS, il-proposta tipprovdi lista 

aġġornata u aktar limitata ta’ setturi eliġibbli għall-kumpens. Din il-lista tinkludi tmien setturi, li ġew 

identifikati bħala s-setturi l-aktar esposti għal riskju reali ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-

karbonju.  

Il-metodoloġija użata biex tiġi stabbilita l-lista tas-setturi eliġibbli tiddependi fuq l-indikatur tar-

rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju kif definit fl-Artikolu 10b tad-Direttiva riveduta tal-ETS, 

ikkalkulata fuq il-kost indirett biss. L-indikatur tar-rilaxx indirett tal-karbonju meħtieġ għall-

eliġibbiltà huwa 0.2. Barra minn hekk, setturi eliġibbli jeħtieġ li jkollhom intensità tal-kummerċ ta’ 

mill-anqas 20% u intensità tal-emissjonijiet indiretta ta’ mill-anqas 1 kgCO2/EUR. Dawn il-valuri 

huma kalkulati fil-livell 4 tal-kodiċi tan-NACE bl-użu tas-sett tad-data użat ukoll għall-iffissar tal-

Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju użata għall-allokazzjoni tal-kwoti bla ħlas tal-

ETS.  

Dawk il-kriterji kwantitattivi ġew imfassla fuq il-bażi ta’ studju li jivvaluta l-impatt tal-ispejjeż 

indiretti tal-ETS fuq setturi magħżula fil-perjodu ta’ negozjar li jmiss. Dan l-istudju huwa wkoll 

ippubblikat biex jakkumpanja l-konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-Linji Gwida.  

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tinkludi setturi addizzjonali, fid-dawl tal-feedback u l-evidenza li 

tkun irċeviet fil-konsultazzjoni pubblika, abbażi ta’ kunsiderazzjonijiet kwalitattivi sakemm is-setturi 

kkonċernati jkollhom tal-anqas indikatur indirett tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju ta’ 0.2 

u li r-riskju tagħhom ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju kif evalwat mill-konsulent fl-

istudju ikun tal-inqas medju. 

 

2.2. Intensità tal-għajnuna u digressività 

L-abbozz tal-Linji Gwida propost għall-konsultazzjoni jistabbilixxi wkoll l-intensità tal-għajnuna, 

jiġifieri s-sehem massimu tal-ispejjeż indiretti tal-ETS li l-Istati Membri jistgħu jikkumpensaw. Il-

proposta żżomm din l-intensità ta’ għajnuna fil-livell ta’ 75 %. Dan il-valur huwa konformi mal-

intensità tal-għajnuna applikata fi tmiem it-tielet perjodu ta’ negozjar tal-ETS skont il-linji gwida 

preċedenti.  

L-abbozz tal-Linji Gwida proposti għall-konsultazzjoni jintroduċi wkoll il-possibbiltà li l-Istati 

Membri jillimitaw aktar l-esponiment tal-benefiċjarji għal spejjeż indiretti tal-ETS bħala funzjoni tal-

valur miżjud gross tagħhom (“GVA”). Din il-possibbiltà ġdida hija mmirata biex tillimita l-

esponiment għal spejjeż indiretti tal-ETS ta’ ċerti setturi li għalihom dawn l-ispejjeż, anki wara li jiġi 

applikat kumpens ta’ 75 %, jistgħu jikkostitwixxu ammont sproporzjonat tal-GVA tagħhom. Il-

partijiet ikkonċernati huma mistiedna jippreżentaw il-fehmiet tagħhom dwar din il-possibbiltà ġdida. 

Għall-kuntrarju ta’ dak li hija pprevediet taħt il-Linji Gwida tal-ETS tal-2012, l-intensità tal-għajnuna 

ma tkunx digressiva iżda tkun stabbli matul il-perjodu ta’ negozjar kollu tal-ETS. Minflok, il-
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Kummissjoni se twettaq aġġornament ta’ nofs it-terminu tal-parametri referenzjarji tal-effiċjenza fil-

konsum tal-elettriku, abbażi tal-aktar metodi ta’ produzzjoni effiċjenti fl-użu tal-elettriku għall-prodott 

ikkunsidrat, biex tqis l-aktar data riċenti u l-proċessi ta’ produzzjoni. Il-Kummissjoni tqis li dan l-

aġġornament tal-parametri referenzjarji tal-effiċjenza huwa aktar adatt biex jaqbad kwalunkwe titjib 

fl-effiċjenza potenzjali fis-setturi kkonċernati milli tnaqqis per se tal-intensità tal-għajnuna.  

Il-Kummissjoni qed tikkunsidra li tallinja l-metodoloġija għall-aġġornament tal-parametri 

referenzjarji tal-effiċjenza tal-konsum tal-elettriku għall-finijiet ta’ dawn il-Linji Gwida mal-

metodoloġija speċifikata fl-Artikolu 10a(2) tad-Direttiva EU ETS (ara l-punt 14(13) tal-abbozz tal-

Linji Gwida proposti għall-konsultazzjoni). Skont din il-metodoloġija, il-Kummissjoni se testrapola 

rata ta’ tnaqqis annwali għal kull punt ta’ riferiment abbażi ta’ titjib fl-effiċjenza fil-passat. Il-partijiet 

ikkonċernati huma mistiedna jippreżentaw il-fehmiet tagħhom dwar l-użu ta’ tali metodoloġija fil-

Linji Gwida futuri.  

L-Istati Membri għandhom jemendaw, fejn meħtieġ, l-iskemi rispettivi tagħhom sabiex iġibuhom 

konformi ma’ dawn l-aġġornamenti. 

 

2.3. Formula tal-kalkolu tal-ammont tal-għajnuna 

It-tielet, l-ammont stmat ta’ spejjeż indiretti tal-ETS u konsegwentement l-ammont massimu tal-

għajnuna jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta’ parametri komparabbli ma’ dawk użati taħt il-Linji Gwida tal-

ETS tal-2012. 

- Se jkomplu japplikaw “fatturi ta’ emissjoni ta’ CO2” reġjonali differenzjati, li jirriflettu l-

intensità ta’ CO2 ta’ elettriku prodott minn karburanti fossili f’żona ġeografika partikolari. 

Għal dan il-għan, iż-żoni ġeografiċi rilevanti ġew definiti skont l-istess metodoloġija li ntużat 

fil-Linji Gwida tal-2012 dwar l-ETS, jiġifieri l-iżvilupp tal-akkoppjament tas-suq u l-livell ta’ 

konverġenza reali tal-prezzijiet, bl-użu ta’ data ekonomika aġġornata.  

 

- L-output bażi użat għall-finijiet tal-kalkolu jikkorrispondi mal-produzzjoni attwali fis-sena ta’ 

qabel l-għoti tal-għajnuna. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Linji Gwida tal-ETS tal-2012 

iddikjarat li din l-għażla tirriskja li ttellef is-sinjali tal-prezzijiet u l-inċentivi mill-ETS biex 

issir aktar effiċjenti f’termini ta’ konsum tal-elettriku. Madankollu, billi l-kumpens tal-

ispejjeż indiretti tal-ETS huwa biss kumpens parzjali, żieda fil-produzzjoni li twassal għal 

żieda fil-konsum tal-elettriku dejjem se tirriżulta f’żieda fl-ispejjeż tal-elettriku għall-impriża. 

Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li d-dipendenza fuq iċ-ċifri reali tal-output tirrifletti l-livell tal-

ispejjeż indiretti mġarrba minn kull benefiċjarju u żżomm l-inċentiv għall-effiċjenza 

enerġetika. Għall-kuntrarju, peress li l-output storiku ma jippermettix li jiġu kkalkulati l-

ispejjeż indiretti reali ffaċċjati minn impriża individwali, dan ma jżommx bis-sħiħ l-inċentiv 

biex l-impriża ssir aktar effiċjenti. Tabilħaqq, f’sitwazzjoni fejn il-valur storiku tal-output 

huwa ogħla mill-output attwali, bl-użu tal-output storiku billi l-parametru referenzjarju 

jnaqqas is-sinjal tal-prezz mill-ETS u għalhekk idgħajjef l-inċentiv biex titjieb l-effiċjenza 

enerġetika.   

 

- Il-punti ta’ riferiment għall-effiċjenza fil-konsum tal-elettriku, li jirrappreżentaw il-konsum 

tal-elettriku speċifiku għall-prodott għal kull tunnellata ta’ output miksuba permezz tal-aktar 

metodi ta’ produzzjoni effiċjenti tal-elettriku għall-prodott meqjus, se jiġu aġġornati fil-bidu 

tal-perjodu ta’ negozjar li jmiss tal-ETS. Dawn se jiġu aġġornati wkoll darba f’nofs il-perjodu 

ta’ negozjar li jmiss.  
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- Il-kalkolu tal-ammont ta’ għajnuna jkompli jinkludi l-medja tal-prezz ta’ kuljum ta’ sena bil-

quddiem ta’ kwoti tal-UE. 

Diversi parametri użati għall-kalkolu tal-ammonti ta’ għajnuna ma ġewx stabbiliti fl-abbozz tal-Linji 

Gwida mehmuż propost għall-konsultazzjoni u se jiġu stabbiliti fi stadju aktar tard. Dan jikkonċerna l-

punti ta’ referenza għall-effiċjenza fil-konsum tal-elettriku, il-livell attwali tal-limitu tal-GVA 

msemmi hawn fuq u l-fatturi reġjonali reali ta’ CO2. Il-fatturi tal-emissjonijiet tas-CO2 se jiġu 

stabbiliti fuq il-bażi tal-aktar data riċenti tal-Eurostat (2019), u se jiġu aġġornati darba f’nofs il-

perjodu ta’ negozjar li jmiss. Fl-2025, il-Kummissjoni se tivvaluta wkoll jekk hijiex disponibbli data 

addizzjonali li tippermetti li tittejjeb u tiġi riveduta l-metodoloġija użata biex jiġu kkalkulati l-fatturi 

ta’ emissjoni ta’ CO2  jiġifieri li jitqies ir-rwol li qed isir dejjem aktar importanti għall-iffissar tal-

prezzijiet ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fis-swieq tal-elettriku tal-UE. 

 

2.4. Kondizzjonalità 

Fl-aħħar nett, l-abbozz tal-Linji Gwida propost għall-konsultazzjoni jipproponi li tissaħħaħ il-

kundizzjonalità tal-kumpens tal-kostijiet indiretti tal-ETS billi jmur lil hinn mill-obbligi diġà stabbiliti 

mid-Direttiva 2012/27/UE dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija. Il-partijiet ikkonċernati huma mistiedna 

jippreżentaw il-fehmiet tagħhom dwar dan ir-rekwiżit kundizzjonali ġdid. L-Istati Membri jkollhom 

jivverifikaw li l-benefiċjarji, irrispettivament mid-daqs tagħhom, ikunu wettqu jew impenjaw ruħhom 

li jwettqu awditu tal-enerġija jew li jkollhom fis-seħħ sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija jew ambjentali
2
. 

L-Istati Membri jkollhom ukoll jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li 

jirriżultaw minn impriżi kbar. L-Istati Membri jkollhom jimmonitorjaw il-konformità ma’ dan ir-

rekwiżit.  Barra minn hekk, il-Kummissjoni, bħala parti mill-isforzi ta’ monitoraġġ tagħha għal skemi 

approvati, tista’ tivverifika l-konformità ma’ dan ir-rekwiżit. 

 

3. Modernizzazzjoni tal-Ġenerazzjoni tal-Elettriku 

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda relatati mal-għajnuna involuta f’allokazzjonijiet bla ħlas tranżitorji 

fakultattivi għall-modernizzazzjoni tal-ġenerazzjoni tal-elettriku huma fil-biċċa l-kbira determinati 

minn qabel mill-Artikolu 10c tad-Direttiva riveduta tal-ETS. L-għan ta’ din it-tip ta’ għajnuna huwa l-

modernizzazzjoni, id-diversifikazzjoni u t-trasformazzjoni sostenibbli tas-settur tal-enerġija. Għal 

proġetti li jinvolvu ammont totali ta’ investiment ta’ aktar minn EUR 12,5 miljun, tingħata għajnuna 

abbażi ta’ proċess ta’ offerti kompetittiv li jikkonforma mar-rekwiżiti tal-abbozz ta’ Linji Gwida 

proposti għall-konsultazzjoni. Għal proġetti ta’ inqas minn EUR 12,5 miljun, il-miżuri ta’ għajnuna 

mill-Istat se jkunu soġġetti wkoll għal valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat.  

 

4. Miżuri mhux koperti fl-abbozz tal-Linji Gwida proposti għall-konsultazzjoni 

Peress li l-ebda Stat Membru ma implimenta ċerti kategoriji ta’ għajnuna previsti fil-Linji Gwida tal-

ETS tal-2012, jiġifieri għajnuna involuta fl-esklużjoni ta’ installazzjonijiet żgħar u sptarijiet mill-EU 

ETS, il-Kummissjoni neħħiet id-dispożizzjonijiet rilevanti mill-proposta tagħha. Jekk l-Istati Membri 

jiddeċiedu li jimplimentaw miżuri bħal dawn, il-Kummissjoni se tanalizzahom direttament skont it-

TFUE. 

L-abbozz tal-Linji Gwida propost għall-konsultazzjoni wkoll ma japplikax għall-għajnuna mill-Istat 

mogħtija lill-investimenti biex tiġi mmodernizzata s-sistema tal-enerġija u biex tiġi ppruvata l-

                                                           
2
  Pereżempju, ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ 

organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1–4. 
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effiċjenza enerġetika permezz tal-Fond għall-Modernizzazzjoni stabbilit mill-Artikolu 10d tad-

Direttiva tal-ETS.   

 


