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Suġġett: Petizzjoni 0837/2018, imressqa minn Markus Baumgarth, ta' ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar it-tniġġis tal-arja mill-inġenji tal-ajru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jgħix qrib ajruport kbir, jixtieq li l-emissjonijiet tal-inġenji tal-ajru jiġu 
indirizzati bl-istess mod li jiġu indirizzati l-emissjonijiet tad-diżil mill-vetturi. Huwa qed 
jitlob li jiġu stabbiliti valuri limitu madwar l-Unjoni għall-emissjonijiet tal-inġenji tal-ajru 
sabiex tiġi ssalvagwardjata s-saħħa tal-persuni li jgħixu qrib l-ajruporti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta' Diċembru 2018. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta' Lulju 2019

Il-ħarsien tal-ambjent huwa parti essenzjali tal-politika Ewropea, kif spjegat b'mod partikolari 
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija tal-Avjazzjoni1, u dan jinkludi l-
adozzjoni ta' miżuri differenti biex jiġu indirizzati l-impatti li l-attivitajiet tat-trasport, inkluża 
l-avjazzjoni, għandhom fuq id-dinja u l-abitanti tagħha. L-Unjoni Ewropea tenniet kemm-il 
darba l-impenn tagħha lejn żvilupp sostenibbli tas-settur tal-avjazzjoni2 kif deskritt fl-
istrateġija fit-tul tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra adottata 
f'Novembru 2018.

Ta' min jinnota li minħabba n-natura globali tat-trasport bl-ajru u b'mod differenti minn modi 

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_mt
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en#tab-0-1
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oħra ta' trasport (bħat-trasport fuq l-art), miżuri li jnaqqsu l-impatt tal-avjazzjoni fuq l-
ambjent, bħat-titjib fit-teknoloġiji tal-avjazzjoni, għandhom jiġu indirizzati fil-livell 
internazzjonali. Għalhekk, l-istandards immirati lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-magni, 
kif ukoll miżuri ambjentali oħra, jiġu deċiżi mill-korpi kompetenti tal-ICAO (i.e. l-
Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali bbażata f'Montreal, li tgħodd 
192 membru). Dawk l-istandards, ladarba jiġu deċiżi, huma applikabbli għal kull stat membru 
tal-ICAO, suġġetti, jekk ikun hemm, għan-notifika tad-differenzi. Fil-prattika, l-istandards 
jiġu applikati mill-industrija tal-avjazzjoni fid-dinja kollha. 

Skont ir-rekwiżit legali stabbilit fir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-
Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea3, l-istati membri tal-Unjoni u l-manifatturi 
għandhom japplikaw b'mod uniformi u mingħajr ebda emenda l-istandards ICAO attwali. 
Meta l-istandards jiġu riveduti, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li taġġusta r-referenzi fir-
Regolament (UE) 2018/1139 kif xieraq.

Fix-xhur li ġejjin, il-Kummissjoni se tadotta leġiżlazzjoni ġdida li temenda r-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 748/20124, li diġà kien ittratta din il-kwistjoni qabel id-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament (UE) 2018/1139. L-għan ewlieni ta' din il-leġiżlazzjoni li ġejja huwa li 
jitnaqqas l-impatt tal-avjazzjoni fuq it-tibdil fil-klima u fuq il-kwalità tal-arja lokali permezz 
ta' referenza għall-istandards il-ġodda tal-ICAO, jiġifieri l-istandard tad-Diossidu tal-
Karbonju (CO2) tal-ajruplan u l-istandard ta' emissjonijiet tal-materja partikolata (PM) mhux 
volatili. Dan jirrappreżenta l-ewwel standard ta' ċertifikazzjoni tad-disinn globali fid-dinja li 
jirregola l-emissjonijiet tas-CO2 għal kwalunkwe settur industrijali. Dan se jillimita lill-
manifatturi tal-magni biex jiżviluppaw l-aktar teknoloġiji tal-magni effettivi li kapaċi 
jikkonformaw miegħu.

Barra minn hekk, permezz tal-programmi ta' riċerka u ta' żvilupp tagħha, il-Kummissjoni qed 
tiffinanzja proġetti li għandhom l-għan li jtejbu t-teknoloġiji tal-magni tal-inġenji tal-ajru. 
Aktar informazzjoni tinsab fuq www.Cleansky.eu.

Konklużjoni

L-azzjonijiet biex jiġi indirizzat l-impatt negattiv fuq il-kwalità tal-arja huma element 
importanti tal-Istrateġija tal-Avjazzjoni tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kostantement 
timmira li tintroduċi leġiżlazzjoni Ewropea effiċjenti bil-għan li tħares liċ-ċittadini mill-impatt 
ambjentali tal-avjazzjoni u, permezz tal-investimenti tagħha, tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 
teknoloġiji ekoloġiċi applikabbli għall-atturi kollha tal-avjazzjoni.

3 Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-
qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li 
jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-
Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3922/91 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)
PE/2/2018/REV/1, ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1–122.
4 Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 tat-3 ta' Awwissu 2012 li jistabbilixxi regoli ta' 
implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-airworthiness u ambjentali ta' inġenji tal-ajru u ta' prodotti, partijiet u 
tagħmir relatati, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni Test 
b'relevanza għaż-ŻEE, ĠU L 224, 21.8.2012, p. 1–85.

http://www.Cleansky.eu


CM\1210797MT.docx 3/3 PE639.887v02-00

MT

Il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant jikkonsulta r-Rapport Ambjentali tal-Avjazzjoni 
Ewropew, disponibbli fuq dan is-sit web: https://www.easa.europa.eu/eaer, fejn jista' jsib 
aktar informazzjoni dwar l-azzjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Lulju 2020

Il-ħarsien tal-ambjent huwa parti essenzjali mill-politika Ewropea u dan jinkludi l-adozzjoni 
ta' miżuri differenti biex jiġu indirizzati l-impatti li l-attivitajiet tat-trasport, inkluża l-
avjazzjoni, għandhom fuq id-dinja u fuq dawk li jgħixu fiha. L-Unjoni Ewropea ripetutament 
affermat mill-ġdid l-impenn tagħha favur l-iżvilupp sostenibbli tas-settur tal-avjazzjoni.

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew5 huwa prijorità ta' din il-Kummissjoni. Rigward it-trasport u l-
mobbiltà, il-kontribut għall-Patt Ekoloġiku se jiffoka fuq il-kwalità tal-arja li għandha tittejjeb 
ħdejn l-ajruporti billi jiġu indirizzati b'mod determinat l-emissjonijiet ta' inkwinanti li jsiru 
mill-ajruplani u mill-operazzjonijiet tal-ajruporti.

Fl-2019, il-Kummissjoni implimentat fid-dritt tal-UE6 l-istandard l-aktar aġġornat għad-
diossidu tal-karbonju (CO2) għall-magni tal-inġenji tal-ajru f'Ġunju 2019. Dan l-istandard il-
ġdid jifforma parti mill-"Basket ta' miżuri" tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (ICAO) biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mis-sistema 
tat-trasport bl-ajru, u huwa l-ewwel standard globali tat-teknoloġija għall-emissjonijiet tas-
CO2 għal kwalunkwe settur bl-għan li jiġu inkoraġġiti aktar teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-
fjuwil fid-disinji tal-ajruplani.

Barra minn hekk, l-approvazzjoni, min-naħa tal-ICAO (Frar 2019), tal-istandards tal-massa u 
n-numru tal-materja partikulata mhux volatili (nvPM) hija kisba bla preċedent. L-iżvilupp ta' 
dan l-istandard ġdid jimmarka t-tlestija tal-komponent finali taċ-ċertifikazzjoni ambjentali tal-
inġenji tal-ajru, li jagħlaq iċ-ċirku sħiħ fuq l-istorbju, il-kwalità tal-arja lokali u l-istandards 
tas-CO2 għall-ajruplani subsoniċi. Il-proċess biex dan l-istandard globali jiġi inkluż fil-
leġiżlazzjoni Ewropea se jseħħ matul dan il-mandat tal-Kummissjoni.

Konklużjoni: 

B'konformità mal-objettivi stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew dwar il-kwalità tal-arja 
lokali, se jsiru sforzi mill-Kummissjoni bl-għan li jittejbu b'mod kostanti l-istandards tad-
disinn tal-magni fil-livell globali. 

5 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_mt
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32019R0897
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