
L-Adozzjoni tal-EU ETS riveduta
IL-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat

“Biex nindirizzaw b’mod sostenibbli t-tibdil fil-klima u niksbu l-objettivi tagħna 
tal-Patt Ekoloġiku, irridu npoġġu prezz fuq l-emissjonijiet tal-karbonju filwaqt li 
nevitaw ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-Linji Gwida riveduti dwar 
l-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE adottati llum huma 
element importanti ta’ dan il-proġett.”

Il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea, Margrethe Vestager

“Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-blueprint tagħna biex niksbu 
trasformazzjoni ekoloġika. Fil-qalba tagħha hemm il-missjoni tagħna li 
nsiru l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050.”

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

21 ta ‘Settembru, 2020

X’inhu l-kuntest?
Il-Kummissjoni adottat Linji Gwida riveduti dwar l-Għajnuna mill-Istat tal-skema tal-UE għan-negozjar ta’ 
emissjonijiet (ETS) fil-kuntest tal-iskema tan-negozjar ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra wara 
l-2021, li jidħlu fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2021.

L-EU ETS hija pilastru ewlieni tal-politika tal-UE għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-għodda ewlenija biex tnaqqas 
l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra b’mod kosteffettiv. L-ETS toħloq sinjal tal-prezz tal-karbonju għan-negozji 
biex inaqqsu l-emissjonijiet.

X’inhu l-objettiv tal-abbozz tal-Linji Gwida?
Il-Linji Gwida tal-ETS għandhom l-għan li jnaqqsu r-riskju ta’ “rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju”, fejn il-
kumpaniji jċaqilqu l-produzzjoni lejn pajjiżi barra mill-UE b’politiki klimatiċi inqas ambizzjużi, li jwasslu għal inqas 
attività ekonomika fl-UE u l-ebda tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra globalment.

Dawn jippermettu lill-Istati Membri jikkumpensaw lil kumpaniji f’setturi li jinsabu f’riskju għal parti mill-prezzijiet ogħla 
tal-elettriku li jirriżultaw mis-sinjali tal-prezz tal-karbonju maħluqa mill-EU ETS (l-hekk imsejħa “spejjeż indiretti tal-
emissjonijiet”), filwaqt li jevitaw kumpens żejjed u b’hekk distorsjoni bla bżonn tal-kompetizzjoni fis-Suq Uniku. 
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Pjanijiet Nazzjonali dwar 
l-Enerġija u l-Klima:
Il-kontributi tal-Istati Membri għall-miri 
klimatiċi tal-UE sal-2030



IS-SETTURI

IL-LIVELL TA’ KUMPENS

IL-KONDIZZJONALITÀ

L-UE se tkun newtrali għall-klima fl-2050. Biex tintlaħaq din il-mira jeħtieġ li nappoġġaw l-industrija 
biex tkun innovattiva sabiex il-kumpaniji tal-UE jsiru mexxejja globali fl-ekonomija ekoloġika.

X’inhuma l-elementi ewlenin fil-Linji Gwida?
Biex jitnaqqas ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, il-Linji Gwida adottati huma mfassla madwar 
tliet elementi ewlenin:

Il-Linji Gwida riveduti se jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2021 u se jiġu applikati għall-perjodu 2021–2030. L-Istati 
Membri li jagħżlu li jagħtu għajnuna mill-Istat permezz tal-ETS, kumpens għall-ispejjeż indiretti se jkollhom 
jinnotifikaw skemi lill-Kummissjoni Ewropea abbażi ta’ dawn il-Linji Gwida.

Il-Linji Gwida jiffukaw fuq l-10 setturi u l-20 sottosettur li huma l-aktar f’riskju ta’ 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju:

•  setturi bi skopertura sinifikanti għall-kummerċ internazzjonali, 
•  setturi milquta b’mod sinifikanti mill-ispejjeż tal-enerġija u b’kapaċità limitata li   
 jgħaddu spejjeż ogħla tal-elettriku, 
•  setturi b’marġini ta’ profitt taħt pressjoni fil-livell internazzjonali, 
•  setturi b’potenzjal limitat biex itejbu l-effiċjenza enerġetika tagħhom.

Il-kumpens se jkun kundizzjonali għall-isforzi ta’ dekarbonizzazzjoni mill-kumpaniji, bħal:

•  it-twettiq ta’ verifiki tal-enerġija, 
•  l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-verifika tal-enerġija, 
•  l-iffaċilitar ta’ żieda fl-investiment sostenibbli u privat, 
•  it-tnaqqis tal-marka tal-karbonju tal-konsum tal-elettriku tagħhom.

Il-Linji Gwida riveduti jistabbilixxu rata ta’ kumpens stabbli ta’ 75 % (imnaqqsa minn 85 % 
fil-bidu tal-perjodu preċedenti ta’ negozjar tal-ETS), u jeskludu l-kumpens għal teknoloġiji 
mhux effiċjenti, biex jinżammu l-inċentivi tal-kumpaniji għall-effiċjenza enerġetika.


