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Emenda 51
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-
istabbiliment ta' regoli u proċeduri fir-
rigward tal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet 
operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti 
tal-Unjoni fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat u li 
jħassar id-Direttiva 2002/30/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-
istabbiliment ta' regoli u proċeduri fir-
rigward tal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet 
operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti 
tal-Unjoni fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat u li 
jħassar id-Direttiva 2002/30/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Or. en

Emenda 52
Marina Yannakoudakis

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Għan ewlieni tal-politika komuni dwar 
it-trasport huwa l-iżvilupp sostenibbli. Dan 
jesiġi metodu integrat bl-għan li jiżgura
kemm il-funzjonament effettiv tas-sistemi 
ta' trasport tal-Unjoni u l-ħarsien tal-
ambjent.

(1) Għan ewlieni tal-politika komuni dwar 
it-trasport huwa l-iżvilupp sostenibbli. Dan 
jesiġi metodu integrat bl-għan li jiżgura l-
funzjonament effettiv tas-sistemi ta' 
trasport tal-Unjoni flimkien mal-ħarsien 
tal-ambjent u s-saħħa taċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 53
Andrea Zanoni
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Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-iżvilupp sostenibbli tat-trasport bl-
ajru jeħtieġ l-introduzzjoni ta' miżuri 
maħsuba biex jitnaqqas il-fastidju mill-
istorbju tal-inġenji tal-ajru fl-ajruporti bi 
problemi partikolari ta' storbju. Għadd kbir 
ta' ċittadini tal-UE huma esposti għal livelli 
għolja ta' storbju li jistgħu jwasslu għal 
effetti negattivi fuq is-saħħa.

(2) L-iżvilupp sostenibbli tat-trasport bl-
ajru jeħtieġ l-introduzzjoni ta' miżuri 
maħsuba biex jitnaqqas il-fastidju mill-
istorbju tal-inġenji tal-ajru fl-ajruporti u fil-
postijiet qrib tagħhom bi problemi 
partikolari ta' storbju, minħabba xenarji 
possibbli ta’ impatt u riskju kumulattiv 
eżistenti u previsti. Għadd kbir ta' ċittadini 
tal-UE huma esposti għal livelli għolja ta' 
storbju li jistgħu jwasslu għal effetti 
negattivi fuq is-saħħa, b’mod partikolari 
bħala riżultat ta’ titjiriet ta’ bil-lejl.

Or. it

Emenda 54
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-Riżoluzzjoni A33/7 tal-
Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (ICAO) tintroduċi l-kunċett 
ta' "Metodu Bilanċjat" għall-ġestjoni tal-
istorbju u tistabbilixxi metodu koerenti li 
jindirizza l-istorbju mill-inġenji tal-ajru. L-
"Approċċ Bilanċjat" tal-ICAO għandu 
jibqa' l-pedament tar-regolazzjoni tal-
istorbju għall-avjazzjoni, bħala industrija 
globali. L-Approċċ Bilanċjat jirrikonoxxi l-
valur ta' obbligi legali rilevanti, ftehimiet 
eżistenti, liġijiet attwali u poltiki stabbiliti u 
ma jippreġudikahomx. L-inkorporazzjoni 
tar-regoli internazzjonali tal-Approċċ 
Bilanċjat f'dan ir-Regolament għandha 
tnaqqas sostanzjalment ir-riskji ta' tilwim 
internazzjonali f'każ li trasportaturi ta' 
pajjiżi terzi jiġu affettwati minn 

(4) Ir-Riżoluzzjoni A33/7 tal-
Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (ICAO) tintroduċi l-kunċett 
ta' "Metodu Bilanċjat" għall-ġestjoni tal-
istorbju u tistabbilixxi metodu koerenti li 
jindirizza l-istorbju mill-inġenji tal-ajru. L-
'Approċċ Bilanċjat' jiffoka fuq erba’ 
elementi ewlenin: it-tnaqqis tal-istorbju 
mis-sors; l-ippjanar u l-ġestjoni tal-użu 
tal-art; il-proċeduri operattivi ta’ tnaqqis 
tal-istorbju; u r-restrizzjonijiet operattivi 
fuq l-inġenji tal-ajru. Dawn il-prinċipji 
għandhom jibqgħu l-pedament tar-
regolazzjoni tal-istorbju għall-avjazzjoni, 
bħala industrija globali. L-Approċċ 
Bilanċjat jirrikonoxxi l-valur ta' obbligi 
legali rilevanti, ftehimiet eżistenti, liġijiet 
attwali u politiki stabbiliti u ma 
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restrizzjonijiet operattivi relatati mal-
istorbju.

jippreġudikahomx. L-inkorporazzjoni tar-
regoli internazzjonali tal-Approċċ Bilanċjat 
f'dan ir-Regolament għandha tnaqqas 
sostanzjalment ir-riskji ta' tilwim 
internazzjonali f'każ li trasportaturi ta' 
pajjiżi terzi jiġu affettwati minn 
restrizzjonijiet operattivi relatati mal-
istorbju.

Or. en

Emenda 55
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet 
operattivi mill-Istati Membri fl-ajruporti 
tal-Unjoni abbażi ta' każijiet individwali, 
filwaqt li tillimita l-kapaċità, tista' 
tikkontribwixxi għat-titjib tal-klima tal-
istorbju madwar l-ajruporti. Madankollu, 
hemm il-possibilità li jiġu introdotti 
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni jew xkiel 
għall-effiċjenza ġenerali tan-netwerk tal-
avjazzjoni tal-Unjoni permezz tal-użu 
ineffiċjenti tal-kapaċità eżistenti. Peress li 
l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu b'mod 
sodisfaċjenti mill-Istati Membri u jistgħu 
għalhekk ikunu aktar effettivament 
milħuqa mill-Unjoni permezz ta' regoli 
armonizzati fuq l-introduzzjoni ta' 
restrizzjonijiet operattivi bħala parti mill-
proċess ta' ġestjoni tal-istorbju, l-Unjoni 
tista' tadotta miżuri skont il-prinċipji tas-
sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet. Tali metodu 
armonizzat ma jimponix miri għall-

(6) L-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet 
operattivi mill-Istati Membri fl-ajruporti 
tal-Unjoni għandhom jitwettqu abbażi ta' 
każijiet individwali. L-istess approċċ ma 
jkunx xieraq dejjem peress li l-ebda żewġ 
ajruporti ma huma l-istess. Huwa 
importanti li jiġu stabbiliti miri lokali li l-
partijiet interessati jkollhom rwol ewlieni 
fl-għażla tagħhom.
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kwalità tal-istorbju, li jkomplu joħorġu 
mid-Direttiva 2002/49/KE jew regoli oħra 
Ewropej, nazzjonali jew lokali, u ma 
jippreġudikax l-għażla konkreta ta' 
miżuri.

Or. en

Emenda 56
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Filwaqt li valutazzjonijiet tal-istorbju 
għandhom iseħħu fuq bażi regolari, tali 
valutazzjonijiet għandhom iwasslu biss 
għal miżuri addizjonali ta' tnaqqis tal-
istorbju jekk il-kombinazzjoni attwali tal-
miżuri ta' mitigazzjoni tal-istorbju ma 
tilħaqx l-għanijiet tat-tnaqqis tal-istorbju.

(7) Filwaqt li valutazzjonijiet tal-istorbju 
għandhom iseħħu fuq bażi regolari, tali 
valutazzjonijiet għandhom iwasslu biss 
għal miżuri addizjonali ta' tnaqqis tal-
istorbju jekk il-kombinazzjoni attwali tal-
miżuri ta' mitigazzjoni tal-istorbju ma 
tilħaqx l-għanijiet tat-tnaqqis tal-istorbju.
L-adozzjoni ta’ miżuri supplimentari ta’ 
tnaqqis tal-istorbju għandha ssir permezz 
ta' proċess ta' monitoraġġ u kontroll 
ambjentali sistematiku bbażat fuq approċċ 
ta’ stil konservattiv, bil-għan li jkunu 
individwati l-miżuri korrettivi eventwali 
ta’ tip ġestjonali u/jew operattiv 
("MBCA" – Monitoring Based Corrective 
Actions).

Or. it

Emenda 57
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Filwaqt li valutazzjonijiet tal-istorbju (7) Filwaqt li valutazzjonijiet tal-istorbju 
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għandhom iseħħu fuq bażi regolari, tali 
valutazzjonijiet għandhom iwasslu biss 
għal miżuri addizzjonali ta' tnaqqis tal-
istorbju jekk il-kombinazzjoni attwali tal-
miżuri ta' mitigazzjoni tal-istorbju ma
tilħaqx l-għanijiet tat-tnaqqis tal-istorbju.

għandhom iseħħu fuq bażi regolari, tali 
valutazzjonijiet għandhom iwasslu biss 
għal miżuri addizzjonali ta' tnaqqis tal-
istorbju jekk il-kombinazzjoni attwali tal-
miżuri ta' mitigazzjoni tal-istorbju, jew il-
miżuri stabbiliti bid-Direttiva 2002/49/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju 
u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes 
ambjentali1, ma jilħqux l-għanijiet tat-
tnaqqis tal-istorbju.

__________________
1 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12

Or. en

Emenda 58
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sospensjoni tal-miżuri tal-mitigazzjoni 
tal-istorbju hija importanti biex jiġu evitati 
konsegwenzi mhux mixtieqa għas-
sikurezza tal-avjazzjoni, il-kapaċità tal-
ajruporti u l-kompetizzjoni. Filwaqt li 
proċedura ta' appell kontra restrizzjonijiet 
operattivi relatati mal-istorbju jistgħu 
jikkonċernaw miri ta' tnaqqis tal-istorbju, 
metodi ta' valutazzjoni u għażla ta’ miżuri 
kosteffikaċi, l-appell ma jistax jissospendi 
l-implimentazzjoni tagħhom.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għanda 
tkun kapaċi, ferm qabel l-
implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri, li 
tuża d-dritt ta' skrutinju u tissospendi l-
miżuri meqjusa li jipproduċu konsegwenzi 
mhux meħtieġa jew irriversibbli. Huwa 
rikonoxxut li s-sospensjoni għandha tkun 
għal perjodu limitat.

(9) Sospensjoni tal-miżuri tal-mitigazzjoni 
tal-istorbju hija importanti biex jiġu evitati 
konsegwenzi mhux mixtieqa għas-
sikurezza tal-avjazzjoni, il-kapaċità tal-
ajruporti u l-kompetizzjoni. Filwaqt li 
proċedura ta' appell kontra restrizzjonijiet 
operattivi relatati mal-istorbju jistgħu 
jikkonċernaw miri ta' tnaqqis tal-istorbju, 
metodi ta' valutazzjoni u għażla ta’ miżuri 
kosteffikaċi, l-appell ma jistax jissospendi 
l-implimentazzjoni tagħhom. Madankollu 
l-awtorità kompetenti jew il-korp ta’ 
appell indipendenti tal-Istat Membru, kif 
imsemmi f’din id-direttiva, għandu l-poter 
li jissospendi l-miżuri meqjusa li 
jipproduċu konsegwenzi mhux meħtieġa 
jew irriversibbli. Huwa rikonoxxut li s-
sospensjoni għandha tkun għal perjodu 
limitat.

Or. en
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Emenda 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-valutazzjonijiet tal-istorbju 
għandhom ikunu msejsa fuq informazzjoni 
eżistenti disponibbli u jiżguraw li din l-
informazzjoni hija affidabbli u aċċessibbli
għall-awtoritajiet kompetenti u l-partijiet
interessati. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jistabbilixxu l-għodod ta' 
monitoraġġ u infurzar meħtieġa.

(10) Il-valutazzjonijiet tal-istorbju 
għandhom ikunu msejsa skont id-Direttiva 
2002/49/KE fuq kriterji oġġettivi u li
jistgħu jitkejlu, u li huma konsistenti fl-
Istati Membri kollha. Din l-informazzjoni
għandha tkun affidabbli, tinkiseb b’mod 
trasparenti, tkun kumparabbli u 
aċċessibbli għall-partijiet interessati.

Barra minn hekk, huwa inkluż ukoll il-
monitoraġġ tal-iktar tekniki ġodda u tal-
iskambju ta’ għarfien dwar l-iktar 
perċezzjonijiet ġodda għall-metodi 
introdotti.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jistabbilixxu l-għodod ta' monitoraġġ u 
infurzar meħtieġa.
Il-valutazzjonijiet tal-istorbju għandhom 
isiru jew jiġu ssorveljati minn awtoritajiet 
esterni u dawk indipendenti mill-
kumpanija operattiva tal-ajruport.

Or. de

Emenda 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-valutazzjonijiet tal-istorbju 
għandhom ikunu msejsa fuq informazzjoni 
eżistenti disponibbli u jiżguraw li din l-

(10) Il-valutazzjonijiet tal-istorbju 
għandhom ikunu msejsa fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti u li jistgħu jitkejlu, li 
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informazzjoni hija affidabbli u aċċessibbli
għall-awtoritajiet kompetenti u l-partijiet
interessati. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jistabbilixxu l-għodod ta' 
monitoraġġ u infurzar meħtieġa.

huma konsistenti fl-Istati Membri kollha. 
Huma għandhom ikunu aċċessibbli għall-
partijiet interessati kollha. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jistabbilixxu l-
għodod ta' monitoraġġ u infurzar meħtieġa.
Il-valutazzjonijiet tal-istorbju għandhom 
isiru jew jiġu ssorveljati minn awtoritajiet 
esterni u dawk indipendenti mill-
kumpanija operattiva tal-ajruport bl-
inklużjoni tar-residenti lokali.

Or. de

Emenda 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Huwa rikonoxxut li l-Istati Membri 
ddeċidew dwar restrizzjonijiet operattivi 
relatati mal-istorbju skont leġiżlazzjoni 
nazzjonali msejsa fuq metodi marbuta mal-
istorbju rikonoxxuti fuq livell nazzjonali, li 
jistgħu ma jkunux (għadhom) totalment 
konsistenti mal-metodu kif deskritt fid-
Dokument 29 tar-Rapport awtorevoli tal-
Konferenza Ewropea tal-Avjazzjoni Ċivili 
dwar il-‘Metodu Standard ta’ Kkomputar 
ta' Profili tal-Istorbju madwar l-Ajruporti 
Ċivili" u lanqas jużaw informazjoni
rikonoxxuta internazzjonalment dwar il-
prestazzjoni tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru. 
Madankollu, l-effiċjenza u l-effettività ta' 
restrizzjoni operattiva, flimkien mal-
effiċjenza u l-effettività tal-pjan ta’ azzjoni 
rilevanti li r-restrizzjoni hija parti minnu, 
għandhom jiġu vvalutati skont il-metodi
preskritti fid-Dok 29 tal-ECAC u l-
Approċċ Bilanċjat tal-ICAO. Għalhekk, l-
Istati Membri għandhom jadattaw il-
valutazzjonijiet tagħhom tar-
restrizzjonijiet operattivi fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali biex ikun f'konformità sħiħa 

(11) Huwa rikonoxxut li l-Istati Membri 
ddeċidew dwar restrizzjonijiet operattivi 
relatati mal-istorbju skont leġiżlazzjoni 
nazzjonali msejsa fuq metodi marbuta mal-
istorbju rikonoxxuti fuq livell nazzjonali, li 
jistgħu ma jkunux (għadhom) totalment 
konsistenti mal-metodu kif deskritt fid-
Dokument 29 tar-Rapport awtorevoli tal-
Konferenza Ewropea tal-Avjazzjoni Ċivili 
dwar il-‘Metodu Standard ta’ Kkomputar 
ta' Profili tal-Istorbju madwar l-Ajruporti 
Ċivili’ u lanqas jużaw informazzjoni
rikonoxxuta internazzjonalment dwar il-
prestazzjoni tal-istorbju tal-inġenji tal-ajru. 
Madankollu, l-effiċjenza u l-effettività ta' 
restrizzjoni operattiva, flimkien mal-
effiċjenza u l-effettività tal-pjan ta’ azzjoni 
rilevanti li r-restrizzjoni hija parti minnu, 
għandhom jiġu vvalutati skont il-metodi
orjentati lejn id-Dok 29 tal-ECAC u l-
Approċċ Bilanċjat tal-ICAO. Dan qed jiġi 
attwalment implimentat fil-qafas tal-
emenda tad-Direttiva 2002/49/KE.
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mad-Dok 29 tal-ECAC.

Or. de

Emenda 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Dan l-Att leġiżlattiv jikkonċerna biss 
l-istorbju tal-ajruplani. L-impatti tal-
emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu u li 
ġejjin mit-tħaddim ta’ ajruplani u t-
tnaqqis tagħhom mhumiex irregolati 
hawn. Ir-regoli u l-metodi għar-
restrizzjonijiet operattivi relatati mas-
sustanzi li jniġġsu għandhom jiġu 
stabbiliti f’att leġiżlattiv ieħor.

Or. de

Emenda 63
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tiġi ffaċilitata l-kisba ta' għanijiet 
speċifiċi ta' tnaqqis tal-istorbju ambjentali, 
kif stabbilit f'regoli tal-Unjoni, nazzjonali u 
lokali, u biex tiġi vvalutata l-
interdipendenza tagħhom ma' għanijiet 
ambjentali oħra, fil-livell ta' ajruporti 
individwali;

(a) li tiġi ffaċilitata l-kisba ta' għanijiet 
speċifiċi ta' tnaqqis tal-istorbju ambjentali, 
kif stabbilit f'regoli tal-Unjoni, nazzjonali u 
lokali, u biex tiġi vvalutata l-
interdipendenza tagħhom ma' għanijiet
ekonomiċi, soċjali u ambjentali oħra, fil-
livell ta' ajruporti individwali;

Or. en
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Emenda 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tkun possibbli l-għażla tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju l-aktar 
kosteffikaċi skont l-Approċċ Bilanċjat 
sabiex jintlaħaq l-iżvilupp sostenibbli tal-
kapaċita tan-netwerk ta' ġestjoni tal-
ajruporti u t-traffiku tal-ajru minn 
perspettiva gate-to-gate.

(b) li tkun possibbli l-għażla tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju effikaċi skont l-
Approċċ Bilanċjat, li tikkunsidra kemm l-
aspetti tas-saħħa, kif ukoll dawk
ekonomiċi, sabiex jintlaħaq l-iżvilupp 
sostenibbli fit-tul tal-kapaċità tan-netwerk 
ta' ġestjoni tal-ajruporti u t-traffiku tal-ajru 
minn perspettiva gate-to-gate.

Or. de

Emenda 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tkun possibbli l-għażla tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju l-aktar 
kosteffikaċi skont l-Approċċ Bilanċjat
sabiex jintlaħaq l-iżvilupp sostenibbli tal-
kapaċita tan-netwerk ta' ġestjoni tal-
ajruporti u t-traffiku tal-ajru minn 
perspettiva gate-to-gate.

(b) li tkun possibbli l-għażla tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju effikaċi, sabiex 
f’kunsiderazzjoni tal-Approċċ Bilanċjat,
jintlaħaq titjib fil-ħarsien tal-viċinat 
f’konformità ma’ żvilupp sostenibbli fit-
tul tal-kapaċità tan-netwerk ta' ġestjoni tal-
ajruporti u t-traffiku tal-ajru

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra li jintlaħqu l-għanijiet għall-mitigazzjoni tal-istorbju, huwa importanti wkoll it-
titjib tal-ħarsien mill-istorbju tal-viċinat.

Emenda 66
Andrea Zanoni
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b(a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b(a)) li tiġi garantita t-trasparenza fl-
iżvolġiment tal-konsultazzjonijiet u fil-
proċessi parteċipattivi tal-partijiet 
interessati, anki permezz tal-użu ta’ 
sistemi informatiċi innovattivi onlajn li 
jippermettu l-komunikazzjoni tad-dejta u 
tal-informazzjoni ambjentali u 
jiggarantixxu lill-pubbliku l-possibilità li 
jindika problemi possibbli, fil-kuntest tal-
akbar trasparenza possibbli, b’konformità 
mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2011/92/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent1.
__________________
1 ĠU L 26 tat-28.1.2012, paġ. 1.

Or. it

Emenda 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “faċilità tat-trasport bl-ajru” tfisser 
faċilità li tinkludi l-ajruporti u ż-żoni 
affettwati tagħhom;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-istorbju tal-ajruplani m’għandhiex tkun limitata biss għall-ajruporti. Il-
protesti taċ-ċittadini, pereżempju f’żoni urbani jindirizzaw il-partijiet storbjużi tar-rotot tal-
wasla u t-tluq. Il-limitu tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar l-ajruporti u 
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possibilment iż-żoni tagħhom ta’ mitigazzjoni tal-istorbju, mhuwiex iżjed adattat u mhuwiex 
komprensibbli għaċ-ċittadini kkonċernati.

Emenda 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) “żona affettwata” tfisser iż-żona 
madwar l-ajruporti, li fiha jinqabeż il-
limitu ta’ storbju marbut maż-żona; maż-
żona affettwata huma inklużi r-rotot tal-
wasla u t-tluq;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-istorbju tal-ajruplani m’għandhiex tkun limitata biss għall-ajruporti. Il-
protesti taċ-ċittadini, pereżempju f’żoni urbani jindirizzaw il-partijiet storbjużi tar-rotot tal-
wasla u t-tluq. Il-limitu tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar l-ajruporti u 
possibilment iż-żoni tagħhom ta’ mitigazzjoni tal-istorbju, mhuwiex iżjed adattat u mhuwiex 
komprensibbli għaċ-ċittadini kkonċernati.

Emenda 69
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘Approċċ Bilanċjat’ tfisser il-metodu li, 
skont din il-firxa ta’ miżuri disponibbli, 
partikolarment it-tnaqqis tal-istorbju tal-
inġenji tal-ajru mis-sors, l-ippjanar u l-
ġestjoni tal-art, il-proċeduri operattivi u r-
restrizzjonijiet operattivi għat-tnaqqis tal-
istorbju, jitiqes b’mod konsistenti bl-għan 
li tiġi indirizzata l-problema tal-istorbju bl-
aktar mod kosteffikaċi abbażi ta' ajurporti 

(2) ‘Approċċ Bilanċjat’ tfisser il-metodu li, 
skont din il-firxa ta’ miżuri disponibbli, 
partikolarment it-tnaqqis tal-istorbju tal-
inġenji tal-ajru mis-sors, l-ippjanar u l-
ġestjoni tal-art, il-proċeduri operattivi u r-
restrizzjonijiet operattivi għat-tnaqqis tal-
istorbju, jitiqes b’mod konsistenti bl-għan 
li tiġi indirizzata l-problema tal-istorbju bl-
aktar mod kosteffikaċi abbażi ta' ajurporti 
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individwali. individwali sabiex tiġi ssalvagwardjata s-
saħħa taċ-ċittadini li jgħixu fiż-żoni fil-
qrib.

Or. en

Emenda 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) “Approċċ Bilanċjat” tfisser il-metodu 
li, skont din il-firxa ta’ miżuri disponibbli, 
partikolarment it-tnaqqis tal-istorbju tal-
inġenji tal-ajru mis-sors, l-ippjanar u l-
ġestjoni tal-art, il-proċeduri operattivi u r-
restrizzjonijiet operattivi għat-tnaqqis tal-
istorbju, jitiqes b’mod konsistenti bl-għan 
li tiġi indirizzata l-problema tal-istorbju bl-
aktar mod kosteffikaċi abbażi ta' ajurporti 
individwali.

(3) “Approċċ Bilanċjat” tfisser il-metodu 
li, skont din il-firxa ta’ miżuri disponibbli, 
partikolarment it-tnaqqis tal-istorbju tal-
inġenji tal-ajru mis-sors, l-ippjanar u l-
ġestjoni tal-art, il-proċeduri operattivi u r-
restrizzjonijiet operattivi għat-tnaqqis tal-
istorbju, jitqies b’mod konsistenti bl-għan 
li tiġi indirizzata l-problema tal-istorbju 
abbażi ta' ajurporti individwali, b’mod li 
jiġu kkunsidrati kemm l-aspetti tas-saħħa, 
kif ukoll dawk ekonomiċi.

Or. de

Emenda 71
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Inġenji tal-ajru marġinalment konformi
tfisser inġenji tal-ajru ċivili li jissodisfaw 
il-limiti ta' ċertifikazzjoni tal-Kapitolu 3 
stipulati fil-Volum 1, Parti II, Kapitolu 3 
tal-Anness 16 għall-Konvenzjoni dwar l-
Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (il-
Konvenzjoni ta' Chicago) b'marġni 
kumulattiva ta’ inqas minn 10EPNdB 

(4) ‘Inġenji tal-ajru marġinalment 
konformi tfisser inġenji tal-ajru ċivili li 
jissodisfaw il-limiti ta' ċertifikazzjoni tal-
Kapitolu 3 stipulati fil-Volum 1, Parti II, 
Kapitolu 3 tal-Anness 16 għall-
Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (il-Konvenzjoni ta' 
Chicago) b'marġni kumulattiva ta’ inqas 
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(Storbju Effettivament Ipperċepit 
f'deċibel), fejn il-marġni kumulattiva hija 
ċ-ċifra espressa f'EPNdB miksuba billi jiġu 
magħduda l-marġini individwali (jiġifieri 
differenzi bejn il-livell ta' storbju 
ċċertifikat u l-livell massimu ta' storbju 
permess) f’kull wieħed mit-tliet punti ta' 
referenza għall-kejl tal-istorbju kif iddefinit 
fil-Volum 1, Parti II, Kapitolu 4 tal-Anness 
16 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago;

minn 8EPNdB (Storbju Effettivament 
Ipperċepit f'deċibel), fejn il-marġni 
kumulattiva hija ċ-ċifra espressa f'EPNdB 
miksuba billi jiġu magħduda l-marġini 
individwali (jiġifieri differenzi bejn il-livell 
ta' storbju ċċertifikat u l-livell massimu ta' 
storbju permess) f’kull wieħed mit-tliet 
punti ta' referenza għall-kejl tal-istorbju kif 
iddefinit fil-Volum 1, Parti II, Kapitolu 4 
tal-Anness 16 għall-Konvenzjoni ta’ 
Chicago;

Or. en

Emenda 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “Azzjoni relatata mal-istorbju" tfisser 
kwalunkwe miżura li jkollha impatt fuq il-
klima tal-istorbju madwar l-ajruporti, li 
għaliha japplikaw il-prinċipji tal-Approċċ 
Bilanċjat tal-ICAO, inklużi azzjonijiet 
mhux operattivi oħra li jistgħu jaffettwaw 
l-għadd ta' nies esposti għall-istorbju tal-
inġenji tal-ajru;

(6) “Azzjoni relatata mal-istorbju" tfisser 
kwalunkwe miżura li jkollha impatt fuq il-
klima tal-istorbju madwar l-ajruporti, li 
għaliha japplikaw il-prinċipji tal-Approċċ 
Bilanċjat orjentat lejn il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, inklużi azzjonijiet mhux 
operattivi oħra li jistgħu jaffettwaw l-għadd 
ta' nies esposti għall-istorbju tal-inġenji tal-
ajru;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-Regolament huwa li jiġu introdotti restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju,
f’konformità mal-Approċċ Bilanċjat. Huwa dubjuż jekk dan l-Approċċ orjentat lejn il-
kosteffikaċja tal-ICAO jistax japplika wara kollox bħala bilanċjat fi ħdan it-tifsira tal-
mitigazzjoni tal-istorbju marbuta mad-dritt fundamentali tal-integrità fiżika. Għalhekk, huwa 
propost il-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Emenda 73
Marina Yannakoudakis
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6 a) 'Partijiet interessati' tirreferi għal 
kwalunkwe persuni affettwati minn jew li 
jibbenefikaw minn kwalunkwe 
proċediment jew azzjoni li qed jiġu 
proposti rigward il-miżuri għat-tnaqqis 
tal-istorbju, inkluż ir-restrizzjonijiet 
operattivi, jew li għandhom interess 
leġittimu fl-introduzzjoni ta’ dawn il-
miżuri.

Or. en

Emenda 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) “partijiet interessati” tfisser persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi, li huma kkonċernati 
mill-introduzzjoni jew in-nuqqas ta’ 
stabbiliment ta’ azzjonijiet relatati mal-
istorbju, inklużi r-restrizzjonijiet 
operattivi, jew li għalhekk jista’ jkollhom 
vantaġġ, jew li għandhom interess 
ġustifikabbli fl-applikazzjoni ta’ dawn l-
azzjonijiet;

Or. de

Emenda 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtoritajiet kompetenti Awtoritajiet kompetenti, is-smigħ u d-dritt 
li jitressaq appell

Or. de

Emenda 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qabel ma tiġi adottata r-restrizzjoni 
operattiva, il-persuni kkonċernati 
għandhom jinstemgħu fil-qafas ta’ 
proċedura ta' konsultazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-proposta tar-Regolament mid-Direttiva 2002/30/KE tassumi l-istruttura tal-
awtoritajiet kompetenti u l-korp ta’ appell indipendenti responsabbli mill-introduzzjoni tar-
restrizzjonijiet operattivi, huma nieqsa l-obbligu ta’ smigħ u r-regolament, li jista’ jitressaq 
appell kontra l-introduzzjoni ta’ restrizzjoni operattiva. Għalhekk, tinħoloq l-impressjoni li 
proċedura ta’ appell biss tiġi stabbilita fl-uffiċċju tal-eżaminazzjoni ġudizzjarja 
amministrattiva.

Emenda 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
id-dritt li jressqu appell kontra l-miżuri 
meħuda mill-awtorità kompetenti skont il-
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leġiżlazzjoni u l-proċeduri nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-proposta tar-Regolament mid-Direttiva 2002/30/KE tassumi l-istruttura tal-
awtoritajiet kompetenti u l-korp ta’ appell indipendenti responsabbli mill-introduzzjoni tar-
restrizzjonijiet operattivi, huma nieqsa l-obbligu ta’ smigħ u r-regolament, li jistgħu jressqu 
appell kontra l-introduzzjoni ta’ restrizzjoni operattiva. Għalhekk, tinħoloq l-impressjoni li 
proċedura ta’ appell biss tiġi stabbilita fl-uffiċċju tal-eżaminazzjoni ġudizzjarja 
amministrattiva.

Emenda 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jidentifikaw il-miżuri disponibbli biex 
inaqqsu l-impatt tal-istorbju;

(c) jidentifikaw il-miżuri disponibbli biex 
inaqqsu l-impatt tal-istorbju, inklużi l-
utilizzazzjoni aħjar ta’ slots eżistenti minn 
inġenji tal-ajru akbar, it-tnaqqis ta’ slots 
ta’ feeder service mhux ekonomiku, u 
jiżdied is-servizz minn punt għal punt biex 
jitnaqqsu t-titjiriet ta’ feeder service 
b’inġenji tal-ajru żgħar;

Or. de

Emenda 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jevalwaw l-kosteffikaċja probabbli tal-
miżuri disponibbli;

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni kosteffikaċi tal-miżuri disponibbli hija mħassra minħabba li tippresiedi fuq l-
għażla ta’ miżuri u hija għalhekk limitata b’mod inaċċettabbli.

Emenda 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jevalwaw l-kosteffikaċja probabbli tal-
miżuri disponibbli;

(d) jevalwaw l-effikaċja probabbli tal-
miżuri disponibbli fir-rigward tal-għan 
ambjentali stabbilit;

Or. de

Emenda 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jagħżlu l-miżuri; (e) jagħżlu l-miżuri l-aktar effikaċi għall-
mitigazzjoni tal-istorbju;

Or. de

Emenda 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jiddeċiedu dwar il-miżuri u jipprovdu 
għal notifkazzjoni suffiċjenti;

(g) jiddeċiedu dwar il-miżuri u jinfurmaw 
lill-Kummissjoni b’dan;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa għal notifika tħassret fuq il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ġiet sostitwita 
b’komunikazzjoni. Għalhekk huwa ċċarat li huwa ttrattat biss l-obbligu volontarju ta’ 
informazzjoni u l-awtoritajiet nazzjonali mhumiex imċaħħda mid-dritt għal deċiżjoni u d-
deċiżjonijiet reġjonali ġustifikabbli ma jiġux ikkontestati.

Emenda 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iqisu, meta
jieħdu azzjoni relatata mal-istorbju, il-
kombinazzjoni li ġejja tal-miżuri 
disponibbli, bl-għan li jiddeterminaw l-
aktar kombinazzjoni kosteffikaċi ta' 
miżuri:

L-Istati Membri għandhom iqisu fost l-
oħrajn meta jagħżlu azzjoni relatata mal-
istorbju

Or. de

Emenda 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ippjanar u l-ġestjoni tal-użu tal-art ; (b) l-ippjanar u l-ġestjoni tal-iżvilupp 
territorjali u tal-użu tal-art;
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Or. de

Emenda 85
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ippjanar u l-ġestjoni tal-użu tal-art ; (b) l-ippjanar u l-ġestjoni tal-użu tal-art, 
b’mod partikolari l-ħtieġa li l-azzjonijiet 
meħuda waqt dawn il-fażijiet jiġu adottati 
billi jkunu bbażati fuq riżultati u dejta 
oġġettivi li jiġu minn:

Or. it

Emenda 86
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- mill-valutazzjoni tax-xenarji possibbli 
ta’ impatt u riskju kumulattiv fir-rigward 
tal-kundizzjonijiet ta’ referenza u ta’ 
previżjoni;

Or. it

Emenda 87
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – inċiż 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- mill-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ 
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sorveljanza u kontroll avvanzati tat-tip 
“MBCA” li jippermettu l-verifika tal-istati 
ta’ impatt effettivi u l-adozzjoni xierqa 
sussegwenti ta’ miżuri ġestjonali u/jew 
operattivi korrettivi.

Or. it

Emenda 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċeduri operattivi għat-tnaqqis tal-
istorbju;

(c) proċeduri operattivi għat-tnaqqis tal-
istorbju, inkluż il-ġestjoni tar-rotot ta' 
wasla u tluq

Or. de

Emenda 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) limitazzjoni tal-kapaċità u t-tneħħija 
tal-ajruporti

Or. de

Emenda 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) restrizzjonijiet operattivi, iżda mhux 
bħala l-ewwel soluzzjoni.

(d) restrizzjonijiet operattivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prattika wriet li r-restrizzjonijiet operattivi għandhom ħafna drabi wkoll ikunu l-ewwel 
soluzzjoni tal-għażla, sabiex ikunu protetti malajr u b’mod effettiv il-viċinat u r-reġjuni 
kkonċernati mill-istorbju tal-ajruplani.

Emenda 91
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) restrizzjonijiet operattivi, iżda mhux 
bħala l-ewwel soluzzjoni.

(d) restrizzjonijiet operattivi.

Or. en

Emenda 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) restrizzjonijiet operattivi, iżda mhux 
bħala l-ewwel soluzzjoni.

(d) restrizzjonijiet operattivi, wara 
eżaminazzjoni bir-reqqa ta' qabel tal-
azzjonijiet skont il-punti (a) sa (c).

Or. de
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Emenda 93
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) restrizzjonijiet operattivi, iżda mhux 
bħala l-ewwel soluzzjoni.

(d) restrizzjonijiet operattivi, meta 
m’hemmx alternattiva vijabbli.

Or. en

Emenda 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Miżuri jew kombinazzjoni ta' miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament għal 
ajruport partikolari ma għandhomx ikunu 
aktar ristrettivi milli meħtieġ biex jintlaħqu 
l-miri għat-tnaqqis tal-istorbju ambjentali 
stabbilit għal dak l-ajruport. 
Restrizzjonijiet operattivi għandhom ikunu 
mhux diskriminatorji, partikolarment 
abbażi ta' nazzjonalità, identità jew attività 
tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

5. Miżuri jew kombinazzjoni ta' miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament għal 
ajruport partikolari ma għandhomx ikunu 
aktar ristrettivi milli meħtieġ biex jintlaħqu 
l-miri ambjentali u tas-saħħa għat-tnaqqis 
tal-istorbju stabbiliti għal dak l-ajruport. 
Restrizzjonijiet operattivi għandhom ikunu 
mhux diskriminatorji, partikolarment 
abbażi ta' nazzjonalità, identità jew attività 
tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

Or. de

Emenda 95
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Miżuri jew kombinazzjoni ta' miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament għal 

5. Miżuri jew kombinazzjoni ta' miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament għal 
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ajruport partikolari ma għandhomx ikunu 
aktar ristrettivi milli meħtieġ biex jintlaħqu 
l-miri għat-tnaqqis tal-istorbju ambjentali
stabbilit għal dak l-ajruport. 
Restrizzjonijiet operattivi għandhom ikunu 
mhux diskriminatorji, partikolarment 
abbażi ta' nazzjonalità, identità jew attività 
tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

ajruport partikolari ma għandhomx ikunu 
aktar ristrettivi milli meħtieġ biex jintlaħqu 
l-miri għat-tnaqqis tal-istorbju ambjentali
stabbiliti għal dak l-ajruport u l-iżvilupp 
tar-reġjun li jservi. Restrizzjonijiet 
operattivi għandhom ikunu mhux 
diskriminatorji, partikolarment abbażi ta' 
nazzjonalità, identità jew attività tal-
operaturi tal-inġenji tal-ajru.

Or. en

Emenda 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Miżuri jew kombinazzjoni ta' miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament għal 
ajruport partikolari ma għandhomx ikunu
aktar ristrettivi milli meħtieġ biex 
jintlaħqu l-miri għat-tnaqqis tal-istorbju
ambjentali stabbilit għal dak l-ajruport.
Restrizzjonijiet operattivi għandhom 
ikunu mhux diskriminatorji, 
partikolarment abbażi ta' nazzjonalità, 
identità jew attività tal-operaturi tal-
inġenji tal-ajru.

5. Miżuri jew kombinazzjoni ta' miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament għal 
ajruport partikolari għandhom ikunu
xierqa biex jintlaħqu mill-inqas il-miri 
ambjentali għat-tnaqqis tal-istorbju
stabbiliti għal dak l-ajruport.  

Or. de

Emenda 97
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Miżuri jew kombinazzjoni ta' miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament għal 

5. Miżuri jew kombinazzjoni ta' miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament għal 
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ajruport partikolari ma għandhomx ikunu 
aktar ristrettivi milli meħtieġ biex jintlaħqu 
l-miri għat-tnaqqis tal-istorbju ambjentali
stabbilit għal dak l-ajruport. 
Restrizzjonijiet operattivi għandhom ikunu 
mhux diskriminatorji, partikolarment 
abbażi ta' nazzjonalità, identità jew attività 
tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru.

ajruport partikolari ma għandhomx ikunu 
aktar ristrettivi milli meħtieġ biex jiġu 
ssodisfati t-termini tal-linji gwida tal-
WHO dwar l-istorbju ta’ billejl għall-
Ewropa u biex jintlaħqu l-miri għat-
tnaqqis tal-istorbju ambjentali stabbiliti
għal dak l-ajruport. Restrizzjonijiet 
operattivi għandhom ikunu mhux 
diskriminatorji, partikolarment abbażi ta' 
nazzjonalità, identità jew attività tal-
operaturi tal-inġenji tal-ajru.

Or. en

Emenda 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jużaw il-metodu, l-indikaturi u l-
informazzjoni deskritti fl-Anness I għall-
valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali u 
futura tal-istorbju.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jużaw il-metodu, l-indikaturi u l-
informazzjoni għall-valutazzjoni tas-
sitwazzjoni attwali u futura tal-istorbju, 
deskritti fid-Direttiva 2002/49/KE tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-25 ta’ 
Ġunju 2002 dwar il-valutazzjoni u l-
ġestjoni tal-istorbju ambjentali1.

__________________
1 ĠU L 189, tat-18.7.2002, p. 12. 

Or. de

Emenda 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jużaw il-metodu, l-indikaturi u l-
informazzjoni deskritti fl-Anness I għall-
valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali u 
futura tal-istorbju.

2. Għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni 
attwali u futura tal-istorbju, għandhom 
jiġu kkunsidrati l-metodu, l-indikaturi u l-
informazzjoni skont l-Anness I, sakemm 
dan ikun xieraq għar-restrizzjonijiet 
operattivi kkonċernati u l-karatteristiċi 
tal-ajruport

Or. de

Emenda 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-
istorbju turi li miżuri ġodda huma meħtieġa 
biex jintlaħaq jew jinżamm l-livell tal-miri 
għat-tnaqqis tal-istorbju, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu b'mod xieraq 
il-kontribuzzjoni ta' kull tip ta' miżura fl-
ambitu tal-Approċċ Bilanċjat, skont l-
Anness I.

3. Meta l-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-
istorbju turi li miżuri ġodda huma meħtieġa 
biex jintlaħaq jew jinżamm il-livell tal-miri 
għat-tnaqqis tal-istorbju, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu b'mod xieraq 
il-kontribuzzjoni ta' kull tip ta' miżura fl-
ambitu tal-Approċċ Bilanċjat.

Or. de

Emenda 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jiżguraw li, fil-livell xieraq, jiġi stabbilit 
forum għall-kooperazzjoni teknika bejn l-

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jistabbilixxu forum konsultattiv li jinkludi
l-operatur tal-ajruport, l-operatur tal-
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operatur tal-ajruport, l-operatur tal-inġenju 
tal-ajru u l-fornitur tas-servizz tan-
navigazzjoni bl-ajru, għal azzjonijiet li 
dawn l-operaturi huma responsabbli 
għalihom, u jqisu b'mod xieraq l-
interdipendenza bejn miżuri li jimmitgaw 
l-istorbju u dawk biex inaqqsu l-
emissjonijiet. Il-membri ta' dan il-forum
għall-kooperazzjoni teknika għandhom 
jikkonsultaw regolarment lir-residenti 
lokali jew rappreżentanti tagħhom, u
jipprovdu informazzjoni u konsulenza 
teknika dwar miżuri ta' mitigazzjoni tal-
istorbju lill-awtoritajiet kompetenti.

inġenju tal-ajru, ir-rappreżentant tal-
fornitur tas-servizz tan-navigazzjoni bl-
ajru u r-rappreżentant tal-persuni li 
jgħixu viċin l-ajruporti. F’dan il-forum
jiġu kkonsultati l-miżuri ta’ ppjanar,
tekniċi u organizzattivi ta’ mitigazzjoni 
tal-istorbju u t-tnaqqis tal-emissjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-emenda, it-test huwa lingwistikament aħjar u ssimplifikat. Barra minn hekk, hija 
kkunsidrata l-kritika frekwenti li l-persuni kkonċernati mill-istorbju tal-ajruplani jiġu 
kkonsultati biss b’mod marġinali u mbagħad ukoll mill-korpi li jirrappreżentaw l-interess tal-
industrija tal-avjazzjoni.

Emenda 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, fil-livell xieraq, jiġi stabbilit 
forum għall-kooperazzjoni teknika bejn l-
operatur tal-ajruport, l-operatur tal-inġenju 
tal-ajru u l-fornitur tas-servizz tan-
navigazzjoni bl-ajru, għal azzjonijiet li
dawn l-operaturi huma responsabbli 
għalihom, u jqisu b'mod xieraq l-
interdipendenza bejn miżuri li jimmitgaw l-
istorbju u dawk biex inaqqsu l-
emissjonijiet. Il-membri ta' dan il-forum 
għall-kooperazzjoni teknika għandhom 
jikkonsultaw regolarment lir-residenti 
lokali jew rappreżentanti tagħhom, u 

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, fil-livell xieraq, jiġi stabbilit 
forum għall-kooperazzjoni teknika bejn l-
operatur tal-ajruport, l-operatur tal-inġenju 
tal-ajru u l-fornitur tas-servizz tan-
navigazzjoni bl-ajru, għal azzjonijiet li 
dawn l-operaturi huma responsabbli 
għalihom, u jqisu b'mod xieraq l-
interdipendenza bejn miżuri li jimmitgaw l-
istorbju u dawk biex inaqqsu l-
emissjonijiet. Il-membri ta' dan il-forum 
għall-kooperazzjoni teknika għandhom 
jikkonsultaw regolarment lill-partijiet 
interessati, u jipprovdu informazzjoni u 
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jipprovdu informazzjoni u konsulenza 
teknika dwar miżuri ta' mitigazzjoni tal-
istorbju lill-awtoritajiet kompetenti.

konsulenza teknika dwar miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju lill-awtoritajiet 
kompetenti. L-għażla ta’ azzjoni ssir biss 
meta l-partijiet interessati jkunu ġew 
inklużi.

Or. de

Emenda 103
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, fil-livell xieraq, jiġi stabbilit 
forum għall-kooperazzjoni teknika bejn l-
operatur tal-ajruport, l-operatur tal-inġenju 
tal-ajru u l-fornitur tas-servizz tan-
navigazzjoni bl-ajru, għal azzjonijiet li 
dawn l-operaturi huma responsabbli 
għalihom, u jqisu b'mod xieraq l-
interdipendenza bejn miżuri li jimmitgaw l-
istorbju u dawk biex inaqqsu l-
emissjonijiet. Il-membri ta' dan il-forum 
għall-kooperazzjoni teknika għandhom 
jikkonsultaw regolarment lir-residenti 
lokali jew rappreżentanti tagħhom, u 
jipprovdu informazzjoni u konsulenza 
teknika dwar miżuri ta' mitigazzjoni tal-
istorbju lill-awtoritajiet kompetenti.

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li, fil-livell xieraq, jiġi stabbilit 
forum għall-kooperazzjoni teknika bejn l-
operatur tal-ajruport, l-operatur tal-inġenju 
tal-ajru u l-fornitur tas-servizz tan-
navigazzjoni bl-ajru, għal azzjonijiet li 
dawn l-operaturi huma responsabbli 
għalihom, u jqisu b'mod xieraq l-
interdipendenza bejn miżuri li jimmitgaw l-
istorbju u dawk biex inaqqsu l-
emissjonijiet. Il-membri ta' dan il-forum 
għall-kooperazzjoni teknika għandhom 
jikkonsultaw regolarment lir-residenti 
lokali, in-negozji, l-istituzzjonijiet pubbliċi 
u partijiet interessati oħra, jew 
rappreżentanti tagħhom, u jipprovdu 
informazzjoni u konsulenza teknika dwar 
miżuri ta' mitigazzjoni tal-istorbju lill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivvalutaw il-kosteffikaċja tal-miżuri 
ġodda, kif imsemmi fil-paragrafu 3 skont
l-Anness II. Emenda teknika minuri għall-
miżuri eżistenti mingħajr implikazzjonijiet 
sostantivi fuq il-kapaċitajiet jew operat ma 
titqiesx bħala restrizzjoni operattiva ġdida.

5. Il-kosteffikaċja tal-miżuri ġodda hija 
vvalutata fil-qafas tal-pjan ta’ azzjoni 
għat-tnaqqis tal-istorbju skont id-Direttiva 
2002/49/KE. Emenda teknika minuri għall-
miżuri eżistenti mingħajr implikazzjonijiet 
sostantivi fuq il-kapaċitajiet jew operat ma 
titqiesx bħala restrizzjoni operattiva ġdida.

Or. de

Emenda 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivvalutaw il-kosteffikaċja tal-miżuri
ġodda, kif imsemmi fil-paragrafu 3 skont l-
Anness II. Emenda teknika minuri għall-
miżuri eżistenti mingħajr implikazzjonijiet 
sostantivi fuq il-kapaċitajiet jew operat ma 
titqiesx bħala restrizzjoni operattiva ġdida.

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivvalutaw miżuri ġodda, kif imsemmi fil-
paragrafu 3, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-
informazzjoni tal-Anness II. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhijiex adegwata rabta primarja tal-valutazzjoni tal-awtorità kompetenti mal-kosteffikaċja. 
L-orjentazzjoni ewlenija tal-valutazzjoni fil-ħtiġijiet tal-Anness II tevita l-possibilitajiet tal-
valutazzjoni iktar flessibbli.

Emenda 106
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt a a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) rappreżentanti tan-negozji lokali, l-
awtoritajiet reġjonali u lokali u l-partijiet 
interessati pubbliċi u privati

Or. en

Emenda 107
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) rappreżentanti tan-negozji bbażati fl-
inħawi tal-ajruporti li l-operazzjonijiet 
tagħhom huma affettwati mit-traffiku tal-
ajru u mill-operat tal-ajruport;

Or. en

Emenda 108
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) organizzazzjonijiet li l-għan 
tagħhom huwa l-ħarsien tal-ambjent 

Or. en

Emenda 109
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
isegwu u jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju u jieħdu azzjoni 
kif xieraq. Għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni rilevanti tiġi pprovduta fuq 
bażi regolari lir-residenti lokali li jgħixu fl-
inħawi tal-ajruporti.

7. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
isegwu u jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju u jieħdu azzjoni 
kif xieraq. Għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni rilevanti tiġi pprovduta fuq 
bażi regolari lir-residenti lokali li jgħixu fl-
inħawi tal-ajruporti rigward il-kriterji 
wżati għall-valutazzjoni ta’ previżjoni ta’ 
xenarji ta’ impatt u riskju ambjentali 
possibbli u dwar is-saħħa pubblika kif 
ukoll rigward il-miżuri ta’ monitoraġġ u 
kontroll ambjentali adottati u/jew li huwa 
maħsub li jiġu adottati.

Or. it

Emenda 110
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
isegwu u jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju u jieħdu azzjoni 
kif xieraq. Għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni rilevanti tiġi pprovduta fuq 
bażi regolari lir-residenti lokali li jgħixu fl-
inħawi tal-ajruporti.

7. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
isegwu u jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni tal-istorbju u jieħdu azzjoni 
kif xieraq. Għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni rilevanti tkun disponibbli 
online, biex b’hekk tippermetti lir-
residenti lokali li jgħixu fl-inħawi tal-
ajruporti, u lill-partijiet interessati oħra li 
jaċċessaw l-informazzjoni bla ħlas.

Or. en

Emenda 111
Satu Hassi
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dejta għandha tkun maħżuna f'bażi 
tad-dejta ċentrali u tkun għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti, operaturi tal-
inġenji tal-ajru, fornituri tas-servizzi tan-
navigazzjoni tal-ajru u l-operaturi tal-
ajruporti għal finijiet operattivi.

4. Id-dejta għandha tkun maħżuna f'bażi 
tad-dejta ċentrali u tkun għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti, operaturi tal-
inġenji tal-ajru, fornituri tas-servizzi tan-
navigazzjoni tal-ajru, l-operaturi tal-
ajruporti għal finijiet operattivi u tal-
pubbliku f’format li jista’ jiġi aċċessat 
faċilment.

Or. en

Emenda 112
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Nazzjonijiet li qed jiżviluppaw
1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jeżentaw l-inġenji tal-ajru marġinalment 
konformi reġistrati f’pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw minn restrizzjonijiet operattivi 
tal-istorbju sakemm tali mezzi tal-ajru:
(a) huma mogħtija ċertifikat tal-istorbju 
skont l-istandards speċifikati fil-Kapitolu 
3, Volum 1 tal-Anness 16 għall-
Konvenzjoni ta’ Chicago.
(b) kienu jitħadmu fl-Unjoni matul 
perjodu ta' ħames snin li jippreċedi d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 
kienu fuq ir-reġistru tan-nazzjon li qed 
jiżviluppa konċernat u għadhom jiġu 
mħaddma minn persuna naturali jew 
legali stabbilita f'dak in-nazzjon.
2. Fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni 
prevista fil-paragrafu 1, huwa għandu 
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jinforma minnufih lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni dwar l-eżenzjonijiet li jkun 
ta.

Or. sv

Emenda 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) inġenji tal-ajru għal operazzjonijiet 
umanitarji

Or. de

Emenda 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Is-setgħa ta' kontroll
1. Fuq talba ta' Stat Membru jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess, u mingħajr ħsara 
għal proċedura pendenti ta' appell, il-
Kummissjoni tista’ tiskrutinja d-deċiżjoni 
dwar restrizzjoni operattiva, qabel l-
implimentazzjoni tagħha. Fejn il-
Kummissjoni ssib li d-deċiżjoni ma 
tirrispettax ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
Regolament, jew inkella tkun kontra l-liġi 
tal-Unjoni, tista' tissosspendi d-deċiżjoni.
2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
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informazzjoni li turi konformità ma’ dan 
ir-Regolament.
3. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
skont il-proċedura konsultattiva stabbilita 
fl-Artikolu 13(2), parikolarment billi 
jitqiesu il-kriterji fl-Anness II, jekk l-
awtorità kompetenti konċernata tistax 
tipproċedi bl-introduzzjoni ta' restrizzjoni 
operattiva. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika d-deċiżjoni tagħha lill-
Kunsill u l-Istat Membru kkonċernat.
4. Fejn il-Kummissjoni ma tkunx adottat 
deċiżjoni fi żmien sitt xhur wara li tkun 
irċeviet l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista' 
tapplika d-deċiżjoni prevista dwar 
restrizzjoni operattiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din ir-regola mhijiex meħtieġa u tippreżenta ndħil mhux ġustifikabbli fis-setgħa tal-Istati 
Membri. Għandha tittieħed deċiżjoni mill-Istati Membri rigward ir-restrizzjonijiet operattivi u 
l-mitigazzjoni tal-istorbju, abbażi tal-kundizzjonijiet lokali rispettivi u l-impatti lokali. Barra 
minn hekk, bil-proposta huwa mistenni dewmien fil-proċeduri (ara d-deċiżjoni tal-Kamra 
Ewropea tal-Kunsill Federali Ġermaniż Drs. 799/11 tas-7.2.2012).

Emenda 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba ta' Stat Membru jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess, u mingħajr ħsara 
għal proċedura pendenti ta' appell, il-
Kummissjoni tista’ tiskrutinja d-deċiżjoni 
dwar restrizzjoni operattiva, qabel l-
implimentazzjoni tagħha. Fejn il-
Kummissjoni ssib li d-deċiżjoni ma 
tirrispettax ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
Regolament, jew inkella tkun kontra l-liġi 

1. Fuq talba ta' Stat Membru, parti 
interessata jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, u mingħajr ħsara għal proċedura 
pendenti ta' appell, il-Kummissjoni tista’ 
tiskrutinja d-deċiżjoni dwar restrizzjoni 
operattiva, qabel l-implimentazzjoni 
tagħha. Fejn il-Kummissjoni ssib li d-
deċiżjoni ma tirrispettax ir-rekwiżiti 
stipulati f’dan ir-Regolament, jew inkella 
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tal-Unjoni, tista' tissosspendi d-deċiżjoni. tkun kontra l-liġi tal-Unjoni, tista' 
tissosspendi d-deċiżjoni, sakemm l-
awtorità kompetenti ma tkunx adottat ir-
restrizzjonijiet operattivi bħala riżultat ta’ 
proċedura ta’ medjazzjoni jew soluzzjoni 
alternattiva oħra ta’ kunflitt.

Or. de

Emenda 116
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba ta' Stat Membru jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess, u mingħajr ħsara 
għal proċedura pendenti ta' appell, il-
Kummissjoni tista’ tiskrutinja d-deċiżjoni 
dwar restrizzjoni operattiva, qabel l-
implimentazzjoni tagħha. Fejn il-
Kummissjoni ssib li d-deċiżjoni ma 
tirrispettax ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
Regolament, jew inkella tkun kontra l-liġi 
tal-Unjoni, tista' tissosspendi d-deċiżjoni.

1. Fuq talba ta' Stat Membru, u mingħajr 
ħsara għal proċedura pendenti ta' appell, il-
Kummissjoni tista’ tiskrutinja d-deċiżjoni 
dwar restrizzjoni operattiva, qabel l-
implimentazzjoni tagħha. Fejn il-
Kummissjoni ssib li d-deċiżjoni ma 
tirrispettax ir-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
Regolament, jew inkella tkun kontra l-liġi 
tal-Unjoni, tista' tissosspendi d-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 117
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) emendi tad-definizzjonijiet ta' inġenji 
tal-ajru fl-Artikolu 2, punt (3) u ta’ 
inġenji tal-ajru marġinalment konformi 
fl-Artikolu 2, punt (4);

imħassar

Or. en
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Emenda 118
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) emendi u aġġornamenti tal-istandards 
ta’ ċertifikazzjoni tal-istorbju previsti fl-
Artikoli 4 u 8; u tal-proċedura ta’ 
ċertifikazzjoni prevista fl-Artikolu 6(1).

imħassar

Or. en

Emenda 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) emendi għall-metodu u r-rapport 
tekniku stabbiliti fl-Anness I.

(c) emendi għall-metodu u r-rapport 
tekniku stabbiliti skont l-Artikolu 6 (2).

Or. de

Emenda 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de
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Emenda 121
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Anness I – sezzjoni 3 – punt 1 – punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1 Deskrizzjoni tal-ajruport inkluża l-
informazzjoni dwar id-daqs tiegħu, il-lok, 
l-inħawi madwaru, il-volum tat-traffiku tal-
ajru u t-taħlita tiegħu.

1.1 Deskrizzjoni tal-ajruport inkluża l-
informazzjoni dwar id-daqs tiegħu, il-lok, 
l-inħawi madwaru, il-volum, it-taħlita tat-
traffiku tal-ajru u tal-komponenti 
potenzjali ta’ impatt u ta’ riskju speċifiku 
u kumulattiv, fir-rigward ta’ 
prestazzjonijiet ta’ storbju, u fil-kuntest 
territorjali-ambjentali.

Or. it

Emenda 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de

Emenda 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a) bidliet fil-valur ta’ proprjetajiet 
ikkawżati mill-istorbju;

Or. de



AM\908997MT.doc 39/41 PE492.695v03-00

MT

Emenda 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b) impatti fuq il-kriterji tal-lokalità fil-
madwar tal-ajruporti;

Or. de

Emenda 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c) influwenzi fuq il-kundizzjonijiet tax-
xogħol fl-ajruporti;

Or. de

Emenda 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt 4d (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4d) impatti fuq it-trasport bit-triq u 
ferrovjarju;

Or. de
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Emenda 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt 4e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4e) impatti fuq l-ispejjeż esterni;

Or. de

Emenda 128
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jqisu l-fatturi li ġejjin:

imħassar

1) Is-saħħa u s-sikurezza tar-residenti 
lokali li jgħixu fl-inħawi tal-ajruport;
2) Is-sostenibbiltà ambjentali, inkluż 
interdipendenzi bejn l-istorbju u l-
emissjonijiet;
3) Effetti diretti, indiretti u katalitiċi fuq l-
impjiegi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha titħassar din is-sentenza “Għaldaqstant, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jikkunsidraw il-fatturi li ġejjin:”. Għandhom jitħallew punti 1), 2) u 3). Il-punti huma 
importanti daqs dawk imsemmija hawn fuq u għalhekk, għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda 129
Theodoros Skylakakis
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Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) Effetti diretti, indiretti u katalitiċi fuq l-
impjiegi.

3) Effetti diretti, indiretti u katalitiċi fuq l-
impjiegi, b’mod speċjali fis-setturi 
affettwati mit-traffiku tal-ajru.

Or. en

Emenda 130
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) Effetti diretti, indiretti u katalitiċi fuq l-
impjiegi.

3) Effetti diretti, indiretti u effetti fuq l-
impjiegi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-użu tal-kelma “katalist” jistgħu jirriżultaw biss effetti pożittivi fuq l-impjiegi. Madankollu, 
fil-kunsiderazzjoni tal-kosteffikaċja għandhom jiġu inklużi wkoll l-effetti negattivi taż-żieda 
fil-kapaċità. L-użu tal-kelma newtrali “effetti” jippermetti t-tnejn.


