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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 Sfond storiku 

Fl-2003, l-UE adottat l-ewwel skema reġjonali ewlenija għall-iskambju ta' kwoti tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra (ETS) fid-dinja, li tnediet fl-2005. Fl-2008, l-UE adottat 

Direttiva emendatorja bl-iskop li testendi l-kamp ta' applikazzjoni tagħha biex tinkludi 

emissjonijiet tal-avjazzjoni fl-EU ETS mill-2012.  

Din l-estensjoni kienet ferm kontroversjali u wasslet għal kwistjonijiet kummerċjali sinifikanti 

mas-sħab strateġiċi tal-UE bħalma huma l-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-Indja. Barra minn hekk, din 

irriżultat f'għadd ta' sfidi legali. Sfortunatament, dan it-tentattiv biex tiġi estiża l-EU ETS 

sabiex tiġi inkluża l-avjazzjoni għamel ħsara sinifikanti lill-industrija tal-avjazzjoni Ewropea, 

b'mod partikolari lis-settur ajruspazjali, kif ukoll lir-reputazzjoni tal-UE u l-Istati Membri 

tagħha.  

Finalment, fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea ma kellha l-ebda għażla oħra ħlief li tadotta d-

deċiżjoni "waqqaf l-arloġġ", li ġiet estiża fl-2014. Dik id-deċiżjoni kienet fundamentali għall-

iffaċilitar tal-proċess biex tinstab soluzzjoni globali fil-livell internazzjonali. Tabilħaqq, 

f'Ottubru 2013, it-38 Assemblea tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali1 

(ICAO) qablet li tiżviluppa skema globali ta' miżuri bbażati fuq is-suq (GMBM) bħala bażi 

għal ftehim globali, sabiex jinkiseb l-hekk imsejjaħ "tkabbir newtrali tal-karbonju mill-2020" 

(riżoluzzjoni A38-18).  

L-iskema GMBM 

F'Mejju 2016, qabel id-39 Assemblea tal-ICAO, Delegazzjoni tal-Kumitat TRAN, inkluż ir-

rapporteur, iltaqgħu mal-President tal-Kunsill tal-ICAO, Dr.Olumuyiwa Benard Aliu, kif 

ukoll mas-Segretarju Ġenerali tal-ICAO, Dr. Fang Liu, f'Montreal, sabiex jiddiskutu l-

kwistjoni tal-GMBM. Kien hemm ukoll djalogu kostruttiv mal-ministri anzjani Kanadiżi tal-

avjazzjoni u uffiċjali importanti oħra f'Ottawa.  Ir-rapporteur iltaqgħet ukoll ma' 

rappreżentanti għolja tal-Amministrazzjoni Federali tal-Avjazzjoni (FAA) tal-Istati Uniti u 

tal-gvern Kanadiż għall-istess skop.  

Barra minn hekk, f'Ottubru 2016, delegazzjoni ad hoc tal-kumitati TRAN/ENVI attendiet id-

39 Assemblea tal-ICAO, u mmonitorjat mill-qrib in-negozjati tal-GMBM. Żviluppat 

relazzjoni estremament tajba bejn il-Kummissarju tat-Trasport u t-tim tagħha u l-presidenza 

tal-Kunsill tal-UE. L-atmosferma ferm kostruttiva tad-39 Assemblea kkontribwiet għal 

negozjar li kienu ilhom jiġġieldu ħafna għalih u li kien ilu mfittex fil-livell globali. 

Dan irriżulta fir-Riżoluzzjoni (A39-3)tal-Assemblea tal-ICAO ta' Ottubru 2016 dwar il-

GMBM, li timplimenta skema GMBM fil-forma tal-CORSIA2.  L-elementi ewlenin tal-

CORSIA huma:  

 Se tiġi indirizzata kwalunkwe żieda annwali fl-emissjonijiet totali ta' CO2 mill-

                                                 
1 L-ICAO hija aġenzija tan-NU li tinkludi 191 pajjiż li tiġġestixxi l-amministrazzjoni tal-avjazzjoni ċivili 

internazzjonali. 

 
2 CORSIA: Skema ta' Kumpens u Tnaqqis tal-Karbonju għall-Avjazzjoni Internazzjonali 
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avjazzjoni ċivili internazzjonali li tkun ogħla mil-livelli 2020. 

 Il-fażi pilota se titwettaq bejn l-2021 u l-2023. 

 L-ewwel fażi se titwettaq bejn l-2024 u l-2026. Dan se japplika għall-istati li jkunu 

vvolontarjaw biex jipparteċipaw fl-iskema.  

 It-tieni fażi mill-2027 sal-2035 bl-Istati Membri kollha parteċipanti, għajr l-istati 

eżentati.   

 Mill-21 ta' April 2017, 67 stat, li jirrappreżentaw aktar minn 87.5 % tal-attività tal-

avjazzjoni internazzjonali, se jivvolontarjaw biex jipparteċipaw fl-iskema GMBM 

mill-bidu tagħha. Jenħtieġ li jiġi nnutat li, ladarba pajjiż ikun qabel li jipparteċipa fl-

iskema, jidher li dan irid jikkonforma ma' kwalunkwe deċiżjoni futura. 

 Finalment, il-ftehim jipprevedi reviżjoni kull tliet snin li se tippermetti li jsir titjib 

ulterjuri fir-rigward ta' CORSIA.  

Esperti mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mill-Istati Membri tal-UE, bħalissa qegħdin 

jaħdmu flimkien ma' dawk tal-Kumitat tal-ICAO għall-Protezzjoni Ambjentali mill-

Avjazzjoni (CAEP) dwar ir-regoli tekniċi dettaljati tal-iskema sabiex jiżguraw li din taħdem 

b'mod effettiv u effiċjenti.   

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Ir-rapporteur taqbel bis-sħiħ mal-proposta tal-Kummissjoni u storikament appoġġjat l-

introduzzjoni ta' skema globali bbażata fuq is-suq. Hija konvinta wkoll li approċċ globali u 

prammatiku biss se jikseb riżultati konkreti. Fl-istess ħin, jekk il-kontinent tal-Ewropa jixtieq 

jikber fuq livell internazzjonali, huwa fl-interess tagħna li ma nirregolawx iżżejjed is-settur 

tal-avjazzjoni tagħna peress li, b'mod pjuttost ċar, dan jagħmel bosta ħsara lil-linji tal-ajru 

tagħna u lis-settur Ewropew ajruspazjali u jpoġġina fi żvantaġġ kompetittiv mal-bqija tad-

dinja.  

Azzjoni unilaterali u iżolata tal-UE ħaditna fid-direzzjoni żbaljata. Sfortunatament, kien 

hemm nuqqas ta' konsiderazzjoni u fehim dwar l-avvanzi teknoloġiċi li nkisbu mis-settur 

ajruspazjali Ewropew u t-titjib operazzjonali li sar mill-Istati Membri.  

Barra minn hekk, ir-rapporteur tixtieq tenfasizza wkoll in-nuqqas ta' rikonoxximent tal-

leġiżlazzjoni adottata fil-livell tal-UE li l-għanijiet tagħha kienu li tindirizza l-konġestjoni fl-

ispazju tal-ajru Ewropew u ttejjeb il-fluss tat-traffiku. Il-Kumitat TRAN appoġġja bis-sħiħ ir-

rapport Foster tal-2012 dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-Ajru Uniku 

Ewropew (SES), billi talab li l-Istati Membri tal-leġiżlazzjoni SES jimplimentaw bis-sħiħ il-

Leġiżlazzjoni Ajru Uniku Ewropew, li tippromwovi r-rotta diretta u b'hekk tnaqqas il-ħruq 

tal-karburant, l-emissjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar il-prezzijiet tal-biljetti għall-konsumatur.  

Barra minn hekk, l-użu tal-Galileo għal navigazzjoni bis-satellita (GNSS1 u Copernicus) 

ikkontribwixxa wkoll biex jitnaqqsu l-emissjonijiet kif ukoll l-Impriża Konġunta "Clean 

Sky I" (baġit ta' EUR 1.6 biljun) u "Clean Sky II" (baġit li jaqbeż l-EUR 4 biljun). Dawn il-

proġetti ta' riċerka u żvilupp qegħdin jiżviluppaw il-ġenerazzjoni li jmiss ta' inġenji tal-ajru u 

magni, u tant kienu ta' suċċess li "Clean Sky III" diġà tinsab fi stadju avvanzat ta' diskussjoni.  

                                                 
1 Fl-2012, ir-rapporteur kienet ukoll ir-rapporteur ta' TRAN għall-opinjoni tiegħu dwar ir-

Regolament (UE) 1285/2013 dwar l-implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-Sistemi Ewropej tar-

radjunavigazzjoni bis-satellita. 
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Jenħtieġ li jiġi rrimarkat ukoll li l-Istati Membri, il-linji tal-ajru u l-industrija ajruspazjali 

investew biljuni f'karburanti alternattivi sostenibbli u huma impenjati li jkomplu jagħmlu dan 

fil-futur. Ir-riżultat nett huwa li llum, skont l-ICAO, inġenju tal-ajru huwa madwar 80 fil-mija 

aktar effiċjenti fil-karburant għal kull kilometru tal-passiġġieri milli kien fis-sittinijiet.  

Konklużjoni 

Bħala konklużjoni, ir-rapporteur temmen bil-qawwa fil-ħtieġa li jiġu enfasizzati l-avvanzi 

teknoloġiċi fis-settur iżda tenfasizza li l-proposta tal-Kummissjoni tiffoka fuq il-bżonn 

imperattiv li issa tkun permessa l-kontinwazzjoni ta' "waqqaf l-arloġġ". Għalhekk, ir-

rapporteur temmen bis-sħiħ li l-Parlament jenħtieġ li jappoġġja lill-Kummissarju Bulc u t-tim 

tagħha u li jitħalla biżżejjed żmien għall-iżvilupp ta' GMBM vijabbli u kostruttiva, li tista' tiġi 

appoġġjata mill-pajjiżi kollha li diġà ffirmaw u pajjiżi li aħna nittamaw li jiffirmaw fil-futur. 

Jekk isir mod ieħor, dan jista' jirriżulta f'nuqqas ta' soluzzjoni internazzjonali għall-futur 

prevedibbli. Għalhekk, huwa fl-interess tagħna li fil-Parlament, aħna nappoġġjaw il-proposta 

tal-Kummissjoni fir-rigward ta' "waqqaf l-arloġġ". 
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EMENDI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 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, 

u hija meħtieġa rieda politika kontinwa 

fit-teħid ta' deċiżjonijiet f'konformità mal-

ftehim biex jiġi żgurat l-ilħuq tal-għanijiet 

tiegħu. Jenħtieġ li jiġi nnutat, 

madankollu, li l-Ftehim ta' Pariġi tal-

COP 21 eskluda kemm l-avjazzjoni 

internazzjonali kif ukoll is-setturi 

marittimi, u talab li fil-każ tal-avjazzjoni, 

l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 

Internazzjonali (ICAO) tkun l-aktar korp 

rilevanti biex tippreżenta skema tal-

GMBM vijabbli. 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' 

Ottubru 2014 stabbilixxa mira vinkolanti 

sabiex sal-2030 ikun hemm tnaqqis 

domestiku fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

fis-setturi ekonomiċi kollha ta' mill-inqas 

40 % meta mqabbel mal-1990. Il-laqgħa 

tal-Kunsill tas-6 ta' Marzu 2015 approvat 

formalment dan il-kontribut tal-Unjoni u 

tal-Istati Membri tagħha bħala l-Kontribut 

Maħsub Determinat fil-Livell Nazzjonali 

tagħhom skont il-Ftehim ta' Pariġi. Il-

konklużjonijiet ta' Ottubru 2014 tal-Kunsill 

Ewropew ipprevedew li l-mira għandha 

tintlaħaq b'mod kollettiv mill-Unjoni bl-

aktar mod kosteffikaċi possibbli, bit-

tnaqqis fis-setturi tal-Iskema għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

u mhux tal-ETS li jammonta għal 43 % u 

30 % rispettivament sal-2030 meta 

mqabbel mal-2005. Is-setturi kollha tal-

ekonomija għandhom jikkontribwixxu biex 

jinkiseb dan it-tnaqqis fl-emissjonijiet. 

(3) Il-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' 

Ottubru 2014 stabbilixxa mira vinkolanti 

sabiex sal-2030 ikun hemm tnaqqis 

domestiku fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

fis-setturi ekonomiċi kollha ta' mill-inqas 

40 % meta mqabbel mal-1990. Il-laqgħa 

tal-Kunsill tas-6 ta' Marzu 2015 approvat 

formalment dan il-kontribut tal-Unjoni u 

tal-Istati Membri tagħha bħala l-Kontribut 

Maħsub Determinat fil-Livell Nazzjonali 

tagħhom skont il-Ftehim ta' Pariġi. Il-

konklużjonijiet ta' Ottubru 2014 tal-Kunsill 

Ewropew ipprevedew li l-mira għandha 

tintlaħaq b'mod kollettiv mill-Unjoni bl-

aktar mod kosteffikaċi possibbli, bit-

tnaqqis fis-setturi tal-Iskema għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

u mhux tal-ETS li jammonta għal 43 % u 

30 % rispettivament sal-2030 meta 

mqabbel mal-2005. Is-setturi kollha tal-

ekonomija għandhom jikkontribwixxu biex 

jinkiseb dan it-tnaqqis fl-emissjonijiet u 

sabiex dan isir, il-Kummissjoni jenħtieġ 

tipprovdi pjattaforma għall-iskambju bejn 

l-Istati Membri tal-aħjar prattiki u tat-

tagħlimiet misluta fis-settur tal-mobilità 

b'emissjonijiet baxxi. 

Emenda  3 

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 

(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 



 

PE604.687v02-00 8/18 AD\1128333MT.docx 

MT 

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-

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. 

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. Barra minn hekk, mill-

2004 u l-2008 l-Istati Membri impenjaw 

ruħhom mill-ġdid li jimplimentaw il-

kunċett ta' Ajru Uniku Ewropew, meta 

qiesu t-tkabbir fil-volum tat-traffika bl-

ajru fis-snin li ġejjin. Sabiex jinkiseb 
progress fil-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru 

trid titħaffef l-implimentazzjoni ta' 

SESAR (Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-

Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku 

Ewropew), u jridu jiġu appoġġjati 

teknoloġiji innovattivi taħt l-proġett Clean 

Sky. L-introduzzjoni, permezz tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tal-

Avjazzjoni Ċivili (ICAO), tal-miżura 

globali bbażata fuq is-suq għandha 

tikkontribwixxi għal aktar progress fir-

rigward tat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-

avjazzjoni. Kien għal din ir-raġuni li 

ngħataw derogi fir-rigward tal-obbligi ta' 

konformità f'dak li għandu x'jaqsam ma' 

emissjonijiet minn titjiriet bejn ajrudromi li 

jinsabu fiż-Żona Ekonomika Ewropea 

(ŻEE), bi trattament ugwali tal-operaturi 

tal-inġenji tal-ajru indipendentement minn 

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. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(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 '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 sa mhux aktar tard mill-2021, 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, jiġi ffaċilitat it-

tħaddim tal-iskema tal-ICAO u jiġi evitat 

trikkib mal-obbligi ETS tal-Unjoni. 

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. Sabiex jiġu indirizzati l-

emissjonijiet tas-CO2 mis-settur tal-

avjazzjoni, l-Unjoni għandha tkompli 

tappoġġja lill-Istati Membri biex jużaw id-

dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti għal 

proġetti bħal SESAR, Clean Sky u 

proġetti innovattivi oћrajn. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Billi l-karatterstiċi ewlenin tal-

miżura globali bbażata fuq is-suq għad 

iridu jiġu żviluppati u billi l-

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. 

(6) Billi l-karatterstiċi ewlenin tal-

miżura globali bbażata fuq is-suq għad 

iridu jiġu żviluppati u billi l-

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. Sabiex jiġi żgurat is-suċċess 

tal-iskema, l-Unjoni għandha tkompli 

tappoġġja l-Istati Membri tagħha u 

żżomm kooperazzjoni mill-qrib mal-ICAO 

fir-rwol tagħha ta' osservatur, sabiex 

tħeġġeġ it-trasparenza tal-informazzjoni u 

l-progress tal-ftehim ICAO. 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 u r-regoli li japplikaw għat-titjiriet 

fiż-ŻEE. 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. 

Ir-rapport jenħtieġ li jqis ukoll l-

ambizzjoni u l-integrità ambjentali globali 

tal-miżura globali bbażata fuq is-suq, 

inklużi l-objettivi u r-rekwiżiti tal-ftehim 

ta' Pariġi. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Jenħtieġ li jiġi kkunsidrat ukoll li 

s-suċċess tal-Iskema ta' Kumpens u 

Tnaqqis tal-Karbonju għall-Avjazzjoni 

Internazzjonali (CORSIA) meta tiġi 

miftiehma fl-ICAO se jiddependi fuq l-

evitar ta' skemi ta' kunflitt jew dawk 

duplikati fil-livell domestiku u reġjonali, 

sabiex ma jinħolqux distorsjonijiet tal-

kompetizzjoni jew piż amministrattiv 

inaċċettabbli. Barra minn hekk, l-

implimentazzjoni sħiħa tal-Ajru Uniku 

Ewropew, li hija mmirata biex telimina l-

frammentazzjoni tal-ispazju tal-ajru 

Ewropew u b'hekk tnaqqas l-impronta 

ambjentali tal-avjazzjoni, se 

tikkontribwixxi wkoll għas-suċċess 

tagħha. Barra minn hekk, l-

implimentazzjoni ta' CORSIA fi ħdan l-

Unjoni jenħtieġ li tqis ir-reviżjoni kull tliet 

snin li se tippermetti li jsir aktar titjib fl-

iskema. 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) Ġew adottati diversi atti leġiżlattivi 

fil-livell tal-Unjoni li l-għan tagħhom hija 

l-prevenzjoni tal-frammentazzjoni tal-

ispazju tal-ajru Ewropew sabiex jittejbu l-

fluss tat-traffiku tal-ajru u l-kontroll tal-

użu tal-ispazju tal-ajru, u b'hekk 

jitnaqqsu l-emissjonijiet. Fi ħdan l-

Unjoni, l-iskema CORSIA jenħtieġ li 

titqies bħala parti mill-hekk imsejjaħ 

"basket ta' miżuri" tal-ICAO, flimkien 

mal-implimentazzjoni sħiħa mill-Istati 

Membri tal-leġiżlazzjoni dwar l-Ajru 

Uniku Ewropew, is-SESAR, l-użu tal-
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GNSS għal navigazzjoni bis-satellita u 

Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti bħal 

Clean Sky I u Clean Sky II. Id-dħul kollu 

mir-rikavat tal-irkantar futur tal-kwoti 

jenħtieġ li jinżamm għall-iżvilupp tal-

programmi ta' riċerka u żvilupp 

imsemmija hawn fuq, kif ukoll għal 

proġetti komuni bl-għan li jiġi żviluppat 

sett ta' kapaċitajiet interoperabbli bażiċi 

fl-Istati Membri kollha, b'mod partikolari 

dawk li jtejbu l-infrastruttura tan-

navigazzjoni bl-ajru, il-forniment ta' 

servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u l-użu 

tal-ispazju tal-ajru, kif meħtieġ għall-

implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju 

Ewropew tal-ATM. Il-Kummissjoni 

jenħtieġ li tirrapporta wkoll lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar azzjonijiet 

għall-implimentazzjoni tal-GMBM 

meħuda mill-Istati Membri biex inaqqsu 

l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra 

mill-avjazzjoni, inkluża informazzjoni, 

rigward l-użu tad-dħul, ippreżentata mill-

Istati Membri skont l-Artikolu 17 tar-

Regolament (UE) Nru 525/2013. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Biex jiġu ssemplifikati u jitnaqqsu 

l-kompiti amministrattivi għall-iżgħar 

operaturi tal-inġenji tal-ajru, l-operaturi tal-

inġenji tal-ajru mhux kummerċjali li 

jipproduċu inqas minn 1000 tunnellata 

CO2 fis-sena għandhom ikomplu jitqiesu li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva 

2003/87/KE għal għaxar snin oħra, li 

matulhom għandhom jiġu elaborati 

miżuri biex fil-futur l-operaturi kollha 

jikkontribwixxu għat-tnaqqis fl-

emissjonijiet. 

(8) Biex jiġu ssemplifikati u jitnaqqsu 

l-kompiti amministrattivi għall-iżgħar 

operaturi tal-inġenji tal-ajru u għar-reġjuni 

ultraperiferiċi, l-operaturi tal-inġenji tal-

ajru mhux kummerċjali li jipproduċu inqas 

minn 1000 tunnellata CO2 fis-sena u r-

reġjuni ultraperiferiċi għandhom ikomplu 

jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-

Direttiva 2003/87/KE. Għandu jerġa' 

jingħad ukoll li fi ħdan l-attivitajiet tal-

avjazzjoni elenkati fl-Anness I għad-

Direttiva 2003/87/KE, il-punti (a) sa (k) 

jipprevedu eżenzjonijiet mill-kategoriji ta' 

attivitajiet li tapplika għalihom id-

Direttiva. Bħala parti mir-reviżjoni 
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proposta deskritta fl-Artikolu 28b, l-

esklużjoni kontinwa ta' dawn it-titjiriet 

jenħtieġ li tiġi kkonfermata mill-ġdid.  

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

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

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 3d – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni 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 minn dħul mill-irkant 

ta' kwoti ta' l-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. 

Għandhom ikunu l-Istati Membri li 

jiddeterminaw l-użu li għandu jsir minn 

dħul mill-irkant ta' kwoti, sakemm dak id-

dħul jitwarrab biex jiġu ffinanzjati r-

riċerka u proġetti komuni għal tnaqqis fl-

emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra mis-

settur tal-avjazzjoni, bħall-Impriża 

Konġunta SESAR u l-Inizjattivi 

Teknoloġiċi Konġunti Clean Sky u 

kwalunkwe inizjattiva li tippermetti l-użu 

mifrux tal-GNSS għal navigazzjoni bis-

satellita u kapaċitajiet interoperabbli fl-

Istati Membri kollha, b'mod partikolari 

dawk li jtejbu l-infrastruttura kollettiva 

tan-navigazzjoni bl-ajru, il-forniment ta' 

servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u l-użu 

tal-ispazju tal-ajru. It-trasparenza fl-użu 

tad-dħul iġġenerat mill-irkantar tal-kwoti 

skont id-Direttiva 2003/87/KE hija 

fundamentali biex tirfed l-impenji tal-

Unjoni. 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt ia (ġdid) 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28a – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 ia. jiżdied il-punt ba: 
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 (ba) l-emissjonijiet kollha minn titjiriet 

bejn ajrudromi li jinsabu fiż-ŻEE u 

operati bħala konsegwenza li titjira kif 

imsemmi fil-punti (a) jew (b) tiġi ddevjata 

lejn ajrudromu li jinsab fiż-ŻEE f'kull 

sena kalendarja mill-1 ta' Jannar 2017, 

soġġett għar-reviżjoni msemmija fl-

Artikolu 28b. 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b – punt i 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mill-1 ta' Jannar 2017, permezz ta' deroga 

mill-Artikoli 3d sa 3f u sakemm l-emendi 

sussegwenti għar-reviżjoni msemmija fl-

Artikolu 28b jidħlu fis-seħħ, l-operaturi tal-

inġenji tal-ajru għandhom jinħarġulhom, 

kull sena, l-għadd ta' kwoti li 

jikkorrispondu għas-sena 2016. Mill-2021 

'il quddiem dak l-għadd ta' kwoti għandu 

jkun soġġett għall-applikazzjoni tal-fattur 

lineari fl-Artikolu 9. 

Mill-1 ta' Jannar 2017, permezz ta' deroga 

mill-Artikoli 3d sa 3f u sakemm l-emendi 

sussegwenti għar-reviżjoni msemmija fl-

Artikolu 28b jidħlu fis-seħħ, l-operaturi tal-

inġenji tal-ajru għandhom jinħarġulhom, 

kull sena, l-għadd ta' kwoti li 

jikkorrispondu għas-sena 2016. 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

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

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28a – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) L-Artikolu 28a(8) huwa mħassar. 

8. Il-Kummissjoni għandha 

regolarment, u mill-anqas darba fis-sena, 

tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar il-progress tan-negozjati tal-

Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 

Internazzjonali (ICAO) kif ukoll dwar l-

isforzi tagħha biex tippromwovi l-

aċċettazzjoni internazzjonali ta' 

mekkaniżmi bbażati fuq is-suq fost il-
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pajjiżi terzi. Wara l-Assemblea tal-ICAO 

tal-2016, il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar azzjonijiet li jridu jittieħdu 

biex jiġi implimentat ftehim 

internazzjonali għall-miżura globali 

bbażata fuq is-suq mill-2020, li se tnaqqas 

l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-

avjazzjoni b'mod mhux diskriminatorju, u 

tressaq ukoll informazzjoni, rigward l-użu 

tad-dħul ippreżentat mill-Istati Membri 

skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 

Nru 525/2013. 

Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni 

għandha tikkunsidra u, fejn xieraq, 

tinkludi proposti b'reazzjoni għal, dawk l-

iżviluppi dwar il-kamp ta' applikazzjoni 

xieraq għall-kopertura tal-emissjonijiet 

minn attività minn jew lejn ajrudromi li 

jinsabu barra ż-ŻEE mill-1 ta' Jannar 

2017 'il quddiem. Fir-rapport tagħha, il-

Kummissjoni għandha tqis ukoll 

soluzzjonijiet għal kwistjonijiet oħra li 

jistgħu jinħolqu fl-applikazzjoni tal-

paragrafi 1 sa 4 ta' dan l-Artikolu, filwaqt 

li tippreżerva t-trattament indaqs għall-

operaturi tal-inġenji tal-ajru kollha fuq l-

istess rotta. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28b – paragrafu 1 

 

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, b'mod 

regolari u mill-inqas darba f'sena, 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar l-istandards u l-prattiki 

rakkomandati (SARPs) rilevanti tal-

ICAO, 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 
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għall-implimentazzjoni tal-miżura globali 

bbażata fuq is-suq, li għandha tapplika 

għall-emissjonijiet mill-2021, u dwar 

żviluppi internazzjonali rilevanti oħra. Il-

Kummissjoni għandha wkoll tirrapporta 

dwar l-isforzi tal-ICAO biex tistabbilixxi 

mira kredibbli fit-tul għas-settur. 
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