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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-emissjonijiet globali ta' CO2 mill-attivitajiet tal-avjazzjoni qed jiżdiedu b'mod sostanzjali. 

Minkejja l-użu dinji ta' magni tal-ajruplani moderni u effiċjenti f'termini ta' fjuwil u 

għaldaqstant aktar nodfa, ir-rati ta' emissjonijiet ta' CO2 għal kull passiġġier u għal kull 

kilometru huma ogħla minn dawk ta' tipi oħra ta' trasport. Kien hemm, u għad hemm, il-ħtieġa 

ta' dispożizzjonijiet ġodda jew aġġornati favur it-tnaqqis gradwali tal-emissjonijiet ta' CO2 

kemm mill-avjazzjoni kif ukoll minn setturi oħrajn. Wara d-deċiżjoni meħuda għaxar snin ilu 

biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 mill-vetturi ġodda fit-toroq, l-Unjoni Ewropea ħadet il-

pass li, mill-1 ta' Jannar 2012, tinkludi t-trasport bl-ajru fis-sistema eżistenti tagħha għall-

iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet (UE ETS). Għaldaqstant, mill-2012 'il quddiem, it-titjiriet 

fi ħdan iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u t-titjiriet kollha bejn l-ajruporti fiż-ŻEE u 

ajruporti f'pajjiżi terzi ġew koperti mis-sistema.  

Dan ir-rekwiżit, introdott b'mod unilaterali għall-UE (jew iż-ŻEE) wassal għal protesti 

estensivi u kien qed jhedded serjament li jirriżulta f'distorsjonijiet tal-kompetizzjoni għad-

detriment tal-linji tal-ajru Ewropej fis-suq tal-avjazzjoni internazzjonali. L-inizjattiva prekoċi 

u l-pressjoni tal-UE ħolqu l-possibbiltà u l-ħtieġa li l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 

Internazzjonali (ICAO) tiżviluppa sistema globali bbażata fuq is-suq għall-avjazzjoni 

internazzjonali, għalkemm b'perjodi twal ta' tranżizzjoni.  

Sakemm intlaħaq il-ftehim tal-ICAO u biex tiġi appoġġata l-introduzzjoni ta' tali sistema 

globali fi ħdan l-ICAO, l-UE (mit-30 ta' April 2014) illimitat il-kamp ta' applikazzjoni tal-

EU ETS għat-titjiriet ġewwa ż-ŻEE għal perjodu limitat sa tmiem l-2016 (ir-Regolament 

Nru 421/2014).  

Mingħajr l-ebda modifika tar-Regolament, madankollu, mill-2017 jerġa' japplika 

awtomatikament il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87 (titjiriet interni taż-ŻEE kif 

ukoll it-titjiriet kollha bejn ajruporti taż-ŻEE u titjiriet bejn ajruporti taż-ŻEE u ajruporti ta' 

pajjiżi terzi). Id-deroga prevista mir-Regolament Nru 421/2014 skadiet fil-

31 ta' Diċembru 2016. Għaldaqstant, il-ħtieġa ta' regolament sussegwenti hija aktar urġenti.  

Fis-6 ta' Ottubru 2016, matul l-Assemblea Ġenerali tal-ICAO, il-membri tal-ICAO 

stabilixxew l-objettiv li jistabbilizzaw l-emissjonijiet netti ta' CO2 tal-avjazzjoni 

internazzjonali għal-livelli tal-2020 u li jintroduċu, mill-2021 'il quddiem, strument globali 

bbażat fuq is-suq (il-Global Market-Based Measure – GMBM) għall-protezzjoni tal-klima. 

L-ICAO iddeċidiet hawnhekk favur l-implimentazzjoni tal-mudell ta' kumpens CORSIA 

(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – Skema ta' Kumpens u 

Tnaqqis tal-Karbonju għall-Avjazzjoni Internazzjonali).  B'hekk, l-emissjonijiet diretti ta' 

CO2, li jirriżultaw mill-espansjoni tal-avjazzjoni, mill-2020 'il quddiem jiġu kkumpensati bi 

tnaqqis ta' CO2 fi bnadi oħra. Barra minn hekk, dan jinvolvi li ssir promozzjoni ta' proġetti ta' 

protezzjoni tal-klima, li jiġu eżaminati u ċċertifikati minn istituzzjonijiet indipendenti dwar 

tnaqqis sostenibbli ta' emissjonijiet tal-gassijiet serra. Il-kumpaniji tal-ajru li ma jirrispettawx 

l-objettivi tal-istabbilizzazzjoni tal-emissjonijiet iridu jakkwistaw kwoti ta' kumpens b'mod 

dirett jew permezz ta' pjattaformi pubbliċi. B'dan il-mod il-proġetti jiksbu sors ġdid ta' 

finanzjament, u l-emissjonijiet ta' CO2 tal-kumpaniji tal-ajru jiġu kkumpensati. 

Sabiex jingħataw impulsi ulterjuri fil-kuntest tal-isforzi internazzjonali fil-qafas tal-ICAO, il-
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Kummissjoni tipproponi li anki wara l-2016 l-applikazzjoni tal-Iskema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet (EU ETS) tkun limitata għat-titjiriet interni fi ħdan iż-ŻEE. Bil-

proposta tagħha, il-Kummissjoni tfittex li żżomm id-dinamika fil-ħidma tal-ICAO.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tikseb iktar ċarezza dwar in-natura u l-

kontenut tal-istrument għall-protezzjoni tal-klima, kif ukoll dwar l-intenzjonijiet tas-sħab 

internazzjonali fir-rigward tal-implimentazzjoni tas-sistema, sabiex tivvaluta mill-ġdid is-

sistema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet u, fejn xieraq, biex tkun tista' tirrevediha 

għall-perjodu ta' wara l-2020. B'hekk dan għandu jiżgura l-koerenza meħtieġa mal-Ftehim ta' 

Pariġi u mal-objettivi tal-UE li għandhom jintlaħqu sal-2030.  

Sabiex tinkiseb ċertezza legali u ċarezza għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru, il-Kummissjoni 

hija tal-fehma li l-proposta għandha tidħol fis-seħħ malajr kemm jista' jkun, għaliex inkella l-

operaturi tal-inġenji tal-ajru jridu jiddikjaraw il-kwoti ta' emissjonijiet tagħhom qabel l-aħħar 

ta' April 2018. Jekk il-limitazzjoni attwali tal-kamp ta' applikazzjoni għal titjiriet fi ħdan iż-

ŻEE ma tinżammx, l-operaturi jkunu obbligati jippreżentaw, qabel it-30 ta' April 2018, kwoti 

ta' emissjonijiet anki għal titjiriet minn u lejn pajjiżi terzi (id-Direttiva 2003/87/KE). 

Ir-rapporteur jappoġġa l-objettivi u l-miżuri tal-Kummissjoni Ewropea fil-proposta għal 

Regolament 2017/0017(COD), jiġifieri li: 

 il-kamp ta' applikazzjoni limitat għandu jibqa' fis-seħħ, jiġifieri l-EU ETS għandha, 

mill-2017, tkompli tkopri biss titjiriet ġewwa ż-ŻEE;  

 l-eżenzjoni għal operaturi tal-inġenji tal-ajru mhux kummerċjali b'emissjonijiet 

annwali ta' inqas minn 1 000 tunnellata (0,2 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 

serra) għandha tiġi estiża mill-2020 sal-2030;  

 il-Kummissjoni trid tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iżviluppi 

internazzjonali ta' rilevanza għall-applikazzjoni tal-istrument, kif ukoll dwar il-miżuri 

meħuda minn pajjiżi terzi biex japplikawh;  

  sabiex tipprepara għall-implimentazzjoni tal-istrument, il-Kummissjoni trid tingħata 

s-setgħa li tadotta atti delegati li jipprovdu għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika 

xierqa tal-emissjonijiet applikabbli għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru bl-għan li tiġi 

applikata l-miżura globali bbażata fuq is-suq li qed tiġi żviluppata fl-ICAO. 

Ir-rapporteur jipproponi, barra minn hekk, emendi kemm fil-memorandum ta' spjegazzjoni li 

jakkumpanja l-proposta tal-Kummissjoni, kif ukoll f'uħud mid-dettalji, sabiex tiġi faċilitata u 

titħaffef l-implimentazzjoni, u sabiex issir aktar prattika għall-kumpaniji tal-ajru. Dan ma 

jbiddel xejn mill-ftehim bażiku, iżda għandu jfittex li jiżgura li l-aġġustamenti, il-proposti ta' 

emendi u implimentazzjoni jsiru f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE.  

B'mod partikolari, għandu jiġi eżaminat kif dan l-istrument tal-ICAO jista' jiġi kkonċiljat mal-

EU ETS u kif l-eżistenza taż-żewġ sistemi maġenb xulxin tista' tiġi strutturata mill-2021 

'il quddiem. Barra minn hekk, għandu jiġi eżaminat l-impatt fuq is-settur tal-avjazzjoni u l-

emissjonijiet ta' CO2. 

EMENDI 
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Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Fil-21 Konferenza tal-Partijiet 

għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) 

li saret f'Pariġi mit-30 ta' Novembru sat-

12 ta' Diċembru 2015, ġie adottat ftehim 

internazzjonali biex jissaħħaħ ir-rispons 

globali għat-tibdil fil-klima. Il-Ftehim ta' 

Pariġi, fost l-oħrajn, jistabbilixxi mira fit-

tul li tikkonforma mal-għan biex iż-żieda 

fit-temperatura globali tinżamm ħafna 

aktar baxxa minn 2°C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi 

biex tinżamm sa 1,5°C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali. Il-Ftehim ta' Pariġi ġie 

approvat f'isem l-Unjoni permezz tad-

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2016/1841. 

Il-Ftehim ta' Pariġi daħal fis-seħħ fl-

4 ta' Novembru 2016. Sabiex tintlaħaq il-

mira tal-Ftehim ta' Pariġi, il-partijiet se 

jħejju, jikkomunikaw u jżommu l-

kontributi suċċessivi determinati fil-livell 

nazzjonali. 

(1) Fil-21 Konferenza tal-Partijiet 

għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) 

li saret f'Pariġi mit-30 ta' Novembru sat-

12 ta' Diċembru 2015, ġie adottat ftehim 

internazzjonali biex jissaħħaħ ir-rispons 

globali għat-tibdil fil-klima. Il-Ftehim ta' 

Pariġi, fost l-oħrajn, jistabbilixxi mira fit-

tul li tikkonforma mal-għan biex iż-żieda 

fit-temperatura globali tinżamm ħafna 

aktar baxxa minn 2°C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi 

biex tinżamm sa 1,5°C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali. Il-Ftehim ta' Pariġi ġie 

approvat f'isem l-Unjoni permezz tad-

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2016/1841. 

Il-Ftehim ta' Pariġi daħal fis-seħħ fl-

4 ta' Novembru 2016. Sabiex tintlaħaq il-

mira tal-Ftehim ta' Pariġi, il-partijiet se 

jħejju, jikkomunikaw u jżommu l-

kontributi suċċessivi determinati fil-livell 

nazzjonali. Minkejja li s-settur tal-

avjazzjoni internazzjonali kien eskluż 

mill-ftehim ta' Pariġi, huwa għandu 

jikkontribwixxi wkoll għall-miri ta' 

tnaqqis tal-emissjonijiet, pereżempju 

permezz ta' "miżura globali bbażata fuq 

is-suq" (GMBM) introdotta mill-

Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 

Internazzjonali (ICAO). 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-objettivi ambjentali tal-Unjoni kif 

imsemmija fl-Artikolu 191 tat-Trattat 

huma l-preservazzjoni, il-protezzjoni u t-

titjib tal-kwalità tal-ambjent; il-protezzjoni 

tas-saħħa umana: u l-promozzjoni ta' 

miżuri fil-livell internazzjonali biex 

jittrattaw problemi ambjentali reġjonali 

jew globali, u b'mod partikolari għall-

ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. 

(2) L-objettivi ambjentali tal-Unjoni kif 

imsemmija fl-Artikolu 191 tat-Trattat 

huma l-preservazzjoni, il-protezzjoni u t-

titjib tal-kwalità tal-ambjent; il-protezzjoni 

tas-saħħa umana; u l-promozzjoni ta' 

miżuri fil-livell internazzjonali għall-

indirizzar tal-problemi ambjentali 

reġjonali jew globali, u l-ewwel u qabel 

kollox għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Il-protezzjoni tal-ambjent hija 

waħda mill-isfidi l-iktar importanti li qed 

tiffaċċja l-Unjoni. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

ilhom mill-1997 jagħmlu sforzi biex 

imexxu ftehim internazzjonali biex 

jitnaqqsu l-impatti tal-gassijiet serra mill-

avjazzjoni u għandhom leġiżlazzjoni li ilha 

stabbilita mill-2008 biex jiġu limitati l-

impatti tat-tibdil tal-klima minn attivitajiet 

tal-avjazzjoni permezz tas-sistema tan-

negozjar tal-emissjonijiet (EU ETS) li ilha 

topera mill-2005. Biex ikun hemm 

progress fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni 

Ċivili Internazzjonali (ICAO), l-Unjoni 

għal darbtejn adottat derogi marbutin biż-

żmien mal-EU ETS biex jiġu limitati l-

obbligi tal-konformità tal-emissjonijiet 

minn titjiriet bejn ajrudromi li jinsabu fiż-

(4) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

ilhom mill-1997 jagħmlu sforzi biex 

imexxu ftehim internazzjonali biex 

jitnaqqsu l-impatti tal-gassijiet serra mill-

avjazzjoni u għandhom leġiżlazzjoni li ilha 

stabbilita mill-2008 biex jiġu limitati l-

impatti tat-tibdil tal-klima minn attivitajiet 

tal-avjazzjoni permezz tas-sistema tan-

negozjar tal-emissjonijiet (EU ETS) li ilha 

topera mill-2005. Il-Qorti tal-Ġustizzja 

ddeċidiet, fis-sentenza tagħha tal-

21 ta' Diċembru 20111a, li l-inklużjoni ta' 

titjiriet mhux fiż-ŻEE fl-EU ETS ma 

tmurx kontra d-dritt internazzjonali. Biex 

ikun hemm progress fl-Organizzazzjoni 

tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali 
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Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), bi 

trattament ugwali fuq ir-rotot tal-operaturi 

tal-inġenji tal-ajru kull fejn ikunu bbażati. 

Ir-Regolament (UE) Nru 421/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-aktar 

deroga reċenti mill-EU ETS, jillimita l-

obbligi ta' konformità għal titjiriet fiż-ŻEE 

bejn l-2013 u l-2016, u jipprevedi bidliet 

potenzjali fil-kamp ta' applikazzjoni tas-

sistema rigward l-attività lejn u minn 

ajrudromi li jinsabu barra miż-ŻEE mill-

1 ta' Jannar 2017 'il quddiem wara r-

reviżjoni stabbilita f'dak ir-Regolament. 

(ICAO), l-Unjoni għal darbtejn adottat 

derogi marbutin biż-żmien mal-EU ETS 

biex jiġu limitati l-obbligi tal-konformità 

tal-emissjonijiet minn titjiriet bejn 

ajrudromi li jinsabu fiż-Żona Ekonomika 

Ewropea (ŻEE), bi trattament ugwali fuq 

ir-rotot tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru kull 

fejn ikunu bbażati. Ir-Regolament (UE) 

Nru 421/2014 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill, l-aktar deroga reċenti mill-EU 

ETS, jillimita l-obbligi ta' konformità għal 

titjiriet fiż-ŻEE bejn l-2013 u l-2016, u 

jipprevedi bidliet potenzjali fil-kamp ta' 

applikazzjoni tas-sistema rigward l-attività 

lejn u minn ajrudromi li jinsabu barra miż-

ŻEE mill-1 ta' Jannar 2017 'il quddiem 

wara r-reviżjoni stabbilita f'dak ir-

Regolament. 

 1a Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-

21 ta' Diċembru 2011, Air Transport 

Association of America et vs The 

Secretary of State for Energy and Climate 

Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Sabiex jintlaħqu l-objettivi 

stabbiliti bil-Ftehim ta' Pariġi u jkun 

hemm tnaqqis ta' 40 % fl-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra sal-2030, jeħtieġ li d-

dispożizzjonijiet tal-Ajru Uniku Ewropew 

jiġu implimentati b'mod sħiħ. Dan 

jagħmilha possibbli li tiġi evitata l-

frammentazzjoni tal-ispazju tal-ajru u 

jiġu ottimizzati l-flussi tat-traffiku, sabiex 

b'hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet. 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Fid-dawl tar-riżoluzzjoni adottata 

fid-39 Assemblea tal-ICAO f'Ottubru 2016 

dwar l-implimentazzjoni ta' miżura globali 

bbażata fuq is-suq mill-2021 biex jiġu 

kumpensati l-emissjonijiet mill-avjazzjoni 

internazzjonali 'il fuq mil-livelli tal-2020, 

huwa meqjus xieraq li d-deroga eżistenti 

tkompli sakemm isir aktar progress relatat 

mat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' miżura 

globali bbażata fuq is-suq. F'dan ir-

rigward, l-adozzjoni tal-Istandards u l-

Prattiki Rakkomandati mill-ICAO biex 

jikkomplementaw dik ir-Riżoluzzjoni u 

jippermettu l-implimentazzjoni tas-sistema 

globali hija ppjanata għall-2018. 

Madankollu, it-tħaddim konkret se jeħtieġ 

azzjoni mill-partijiet tal-ICAO fil-livell 

domestiku. Barra minn hekk, l-

arranġamenti ta' governanza jridu jiġu 

żviluppati mill-ICAO, inkluża sistema ta' 

reġistru. F'dan il-kuntest, id-deroga attwali 

tal-obbligi tal-EU ETS għal titjiriet lejn u 

minn pajjiżi terzi għandha tiġi estiża, 

soġġetta għar-reviżjoni dwar l-

implimentazzjoni tal-iskema tal-ICAO, 

sabiex jiġi promoss momentum fl-ICAO u 

jiġi ffaċilitat it-tħaddim tal-iskema tal-

ICAO. Minħabba l-estensjoni tad-deroga, 

l-ammont tal-kwoti li għandhom jiġu 

rkantati u maħruġin bla ħlas, inkluż mir-

riżerva speċjali, għandu jkun l-istess bħal 

dak li jikkorrispondi għall-2016 u għandu 

jkun proporzjonat għat-tnaqqis tal-

obbligu ta' restituzzjoni. 

(5) Fid-dawl tar-riżoluzzjoni adottata 

fid-39 Assemblea tal-ICAO f'Ottubru 2016 

dwar l-implimentazzjoni ta' miżura globali 

bbażata fuq is-suq mill-2021 biex jiġu 

kumpensati l-emissjonijiet mill-avjazzjoni 

internazzjonali 'l fuq mil-livelli tal-2020, 

huwa meqjus xieraq li d-deroga eżistenti 

tkompli sakemm isir aktar progress relatat 

mat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' miżura 

globali bbażata fuq is-suq. L-ICAO trid 

tadotta, sal-2018, standards u prattiki 

rakkomandati għall-implimentazzjoni tas-

sistema globali. Madankollu, it-tħaddim 

konkret se jeħtieġ azzjoni mill-partijiet tal-

ICAO fil-livell domestiku. Barra minn 

hekk, l-arranġamenti ta' governanza jridu 

jiġu żviluppati mill-ICAO, inkluża sistema 

ta' reġistru. F'dan il-kuntest, id-deroga 

attwali tal-obbligi tal-EU ETS għal titjiriet 

lejn u minn pajjiżi terzi għandha tiġi estiża, 

sabiex jiġi promoss momentum fl-ICAO u 

jiġi ffaċilitat it-tħaddim tal-iskema tal-

ICAO. Minħabba l-estensjoni tad-deroga, 

l-ammont tal-kwoti li għandhom jiġu 

rkantati u maħruġin bla ħlas, inkluż mir-

riżerva speċjali, għandu jkun l-istess bħal 

dak li jikkorrispondi għall-2016. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Billi l-karatterstiċi ewlenin tal-

miżura globali bbażata fuq is-suq għad 

iridu jiġu żviluppati u billi l-

(6) Billi l-kundizzjonijiet qafas 

ewlenin tal-miżura globali bbażata fuq is-

suq għad iridu jiġu żviluppati u billi l-
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implimentazzjoni tiddependi fuq il-

leġiżlazzjoni domestika mill-Istati u r-

reġjuni, huwa kkunsidrat xieraq li ssir 

reviżjoni ladarba jkun hemm ċarezza dwar 

in-natura u l-kontenut ta' dawn l-istrumenti 

legali qabel il-bidu tal-miżura globali 

bbażata fuq is-suq tal-ICAO, u għandu jiġi 

sottomess rapport lill-Parlament Ewropew 

u l-Kunsill. Ir-rapport għadu jikkunsidra 

kwalunkwe standard jew strumenti oħrajn 

adottati permezz tal-ICAO, l-azzjonijiet 

meħuda minn pajjiżi terzi biex 

jimplimentaw il-miżura globali bbażata fuq 

is-suq biex tiġi applikata għall-

emissjonijiet mill-2021 u żviluppi 

internazzjonali rilevanti oħrajn (eż. ir-

regoli skont l-UNFCCC u l-Ftehim ta' 

Pariġi dwar is-swieq tal-karbonju u l-

kontabilità). Dak ir-rapport għandu 

jikkunsidra kif għandhom jiġu 

implimentati dawn l-istrumenti fid-dritt 

tal-Unjoni permezz ta' reviżjoni tal-

EU ETS. Għandu jikkunsidra wkoll ir-

regoli li japplikaw għat-titjiriet fiż-ŻEE 

kif xieraq. Dan ir-rapport għandu jkun 

akkumpanjat minn proposta xierqa lill-

Parlament Ewropew u l-Kunsill li tkun 

konsistenti mal-assigurazzjoni tal-kontribut 

tal-avjazzjoni għall-impenn tal-Unjoni 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra fis-setturi ekonomiċi kollha sal-2030. 

implimentazzjoni tiddependi fuq il-

leġiżlazzjoni domestika mill-Istati u r-

reġjuni, huwa kruċjali li l-miżura tal-

ICAO tiġi rieżaminata ladarba jkun hemm 

ċarezza dwar in-natura u l-kontenut ta' 

dawn l-istrumenti legali, u għandu jiġi 

sottomess rapport lill-Parlament Ewropew 

u lill-Kunsill. Ir-rapport għadu jikkunsidra 

kwalunkwe standard jew strumenti oħrajn 

adottati permezz tal-ICAO, l-azzjonijiet 

meħuda minn pajjiżi terzi biex 

jimplimentaw il-miżura globali bbażata fuq 

is-suq biex tiġi applikata għall-

emissjonijiet mill-2021 u żviluppi 

internazzjonali rilevanti oħrajn (eż. ir-

regoli skont l-UNFCCC u l-Ftehim ta' 

Pariġi dwar is-swieq tal-karbonju u l-

kontabilità). Dak ir-rapport għandu 

jikkunsidra kif dawn l-istrumenti 

għandhom isiru konsistenti mal-EU ETS. 

Dan ir-rapport għandu jkun akkumpanjat 

minn proposta xierqa lill-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill li tkun konsistenti 

mal-assigurazzjoni tal-kontribut tal-

avjazzjoni għall-impenn tal-Unjoni għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

fis-setturi ekonomiċi kollha sal-2030, bl-

iktar mod fattibbli mil-lat ekonomiku. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Is-suċċess tal-Iskema ta' Kumpens 

u Tnaqqis tal-Karbonju għall-Avjazzjoni 

Internazzjonali (CORSIA) se jiddependi l-

aktar fuq kamp ta' applikazzjoni 

ġeografikament wiesa', u fuq l-evitar tad-

duplikazzjoni tal-iskemi reġjonali. Abbażi 

ta' dawn iċ-ċirkustanzi, jistgħu jinħolqu 

kundizzjonijiet verament ekwi fis-settur 
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tal-avjazzjoni. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 6b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) Id-dħul mir-rikavat tal-irkant 

futur tal-kwoti għandu jiġi allokat għal 

programmi mmirati lejn it-tnaqqis tal-

emissjonijiet fis-settur tal-avjazzjoni, u 

b'mod partikolari għall-programmi ta' 

riċerka u żvilupp, u dan id-dħul għandu 

jiġi distribwit permezz tad-Disa' 

Programm Qafas għar-Riċerka. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Sabiex jiġu adottati atti mhux 

leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali biex 

jissupplimentaw jew jemendaw ċerti 

elementi ta' att leġiżlattiv li mhumiex 

essenzjali, is-setgħa għall-adozzjoni tal-atti 

skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 

tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tadotta 

miżuri għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-

verifika tal-emissjonijiet applikabbli għall-

operaturi tal-inġenji tal-ajru bl-għan li tiġi 

implimentata l-miżura globali bbażata fuq 

is-suq li qed tiġi żviluppata fl-ICAO. Huwa 

ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 

tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

isiru b'konformità mal-prinċipji stipulati 

fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

B'mod partikolari, biex tkun żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fil-preparazzjoni ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

(7) Sabiex jiġu adottati atti mhux 

leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali biex 

jissupplimentaw jew jemendaw ċerti 

elementi ta' att leġiżlattiv li mhumiex 

essenzjali, is-setgħa għall-adozzjoni tal-atti 

skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 

tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tadotta 

miżuri għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-

verifika tal-emissjonijiet applikabbli għall-

operaturi tal-inġenji tal-ajru bl-għan li tiġi 

implimentata l-miżura globali bbażata fuq 

is-suq li qed tiġi żviluppata fl-ICAO. Huwa 

ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma preparatorja tagħha, b'mod 

partikolari fil-livell tal-esperti, u li dawk 

il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-

prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 

partikolari, biex tkun żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fil-preparazzjoni ta' 
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Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-

istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 

aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 

tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw il-

preparazzjoni ta' atti delegati. 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-

istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 

aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 

tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw il-

preparazzjoni ta' atti delegati, sabiex il-

proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ikun 

iktar trasparenti u iktar effiċjenti. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 3d – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) Fl-Artikolu 3d(4), l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 

l-użu li għandu jsir mid-dħul iġġenerat 

mill-irkant ta' kwoti tal-avjazzjoni. Dak 

id-dħul għandu jintuża biex jitratta t-tibdil 

fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, inter alia 

biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett serra, biex ikunu adattati l-impatti 

tat-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, 

speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 

biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp 

għall-mitigazzjoni u l-adattament, inkluż 

b'mod partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika 

u tat-trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet permezz ta' mezzi tat-trasport 

b'emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-

ispejjeż amministrattivi tal-iskema 

Komunitarja. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant 

għandu jintuża wkoll sabiex jiffinanzja 

kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali 

għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija 

Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata 

d-deforestazzjoni. 

"Id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 

għandu jintuża biex jitratta t-tibdil fil-klima 

fl-UE u f'pajjiżi terzi, inter alia biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett 

serra, biex ikun hemm adattament għall-

impatti tat-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi 

terzi, speċjalment fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, speċjalment biex jiġu 

ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-

mitigazzjoni u l-adattament, b'mod 

partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-

trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet permezz ta' mezzi tat-trasport 

b'emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-

ispejjeż amministrattivi tal-iskema 

Komunitarja. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant 

għandu jintuża wkoll sabiex jiffinanzja 

kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali 

għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija 

Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata 

d-deforestazzjoni. Għandha tingħata 

attenzjoni partikolari lid-Disa' Programm 

Qafas għar-Riċerka futur fl-attribuzzjoni 

tad-dħul mill-irkant."; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=MT) 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28a – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-emissjonijiet kollha minn titijiriet 

minn u lejn l-ajrudromu li jinsabu f'pajjiżi 

li mhumiex fiż-Żona Ekonomika Ewropea 

(ŻEE) f'kull sena kalendarja mill-

1 ta' Jannar 2013, soġġett għar-reviżjoni 

msemmija fl-Artikolu 28b. 

(a) l-emissjonijiet kollha minn titijiriet 

minn u lejn l-ajrudromu li jinsabu f'pajjiżi 

li mhumiex fiż-Żona Ekonomika Ewropea 

(ŻEE) f'kull sena kalendarja mill-

1 ta' Jannar 2013 sal-

31 ta' Diċembru 2020, soġġett għar-

reviżjoni msemmija fl-Artikolu 28b. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt ii 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28a – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

ii. Il-punt (c) huwa mħassar. ii. Il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li 

ġej: 

 "(c)  l-emissjonijiet kollha minn titjiriet 

bejn ajrudromi li jinsabu fiż-ŻEE u 

operati bħala konsegwenza ta' titjira 

msemmija fil-punti (a) jew (b) li tiġi 

ddevjata lejn ajrudromu fiż-ŻEE f'kull 

sena kalendarja mill-1 ta' Jannar 2017, 

soġġett għar-reviżjoni msemmija fl-

Artikolu 28b"; 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28b – paragrafu 1 



 

AD\1128444MT.docx 13/16 PE604.549v02-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

l-istandards tal-ICAO rilevanti jew 

strumenti legali oħra kif ukoll dwar il-

miżuri domestiċi meħuda minn pajjiżi terzi 

għall-implimentazzjoni tal-miżura globali 

bbażata fuq is-suq, li għandha tapplika 

għall-emissjonijiet mill-2021, u dwar 

żviluppi internazzjonali rilevanti oħra. 

1. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

l-istandards u l-prattiki rakkomandati tal-

ICAO (SARP) rilevanti, ir-

rakkomandazzjonijiet approvati mill-

Kunsill tal-ICAO rilevanti għall-miżura 

globali bbażata fuq is-suq jew strumenti 

legali oħra kif ukoll dwar il-miżuri 

domestiċi meħuda minn pajjiżi terzi għall-

implimentazzjoni tal-miżura globali, li 

għandha tapplika għall-emissjonijiet mill-

2021, u dwar żviluppi internazzjonali 

rilevanti oħra. Tali rapporti għandhom 

jiġu ppreżentati sal-1 ta' Jannar 2018, l-

1 ta' Jannar 2019 u b'mod regolari wara 

dan skont il-proċeduri tat-tfassil tal-

istandards tal-ICAO. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28b – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rapport għandu jikkunsidra modi 

biex dawk l-istrumenti tal-ICAO jiġu 

implimentati fid-dritt tal-Unjoni permezz 
ta' reviżjoni ta' din id-Direttiva. Ir-rapport 

għandu jikkunsidra wkoll ir-regoli li 

japplikaw fir-rigward tat-titjiriet fiż-Żona 

Ekonomika Ewropea (ŻEE) kif xieraq. 

2. Ir-rapport għandu jikkunsidra kif l-

istrumenti tal-ICAO jridu jsiru 

kompatibbli mal-UE ETS u x'sura ta' 

koeżistenza għandhom jieħdu ż-żewġ 

sistemi mill-2021 'il quddiem. L-effetti tal-

iskema globali ta' miżura bbażata fuq is-

suq fuq is-settur tal-avjazzjoni u fuq l-

emissjonijiet ta' CO2 għandhom, fejn 

xieraq, jiġu evalwati wkoll. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28b – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat, 

kif xieraq, minn proposti għall-Parlament 

Ewropew u għall-Kunsill biex jemendaw, 

iħassru, jestendu jew jissostitwixxu d-

derogi previsti fl-Artikolu 28a, konsistenti 

mal-impenn għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi 

kollha tal-UE għall-2030. 

3. Ir-rapport għandu jkun 

akkumpanjat minn proposti leġiżlattivi 

għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill 

sabiex il-leġiżlazzjoni eżistenti tiġi 

emendata skont kif ikun neċessarju, 

b'mod konformi mal-impenn għat-tnaqqis 

tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi 

ekonomiċi kollha tal-UE għall-2030. 
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Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio 

Zanonato, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec 
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ECR Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo 
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