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Emenda 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta toħloq preċedent ħażin, iddgħajjef il-prevedibbiltà għall-atturi fis-settur tal-
avjazzjoni fis-suq u tmur kontra l-objettivi ta’ regolazzjoni aħjar. Il-proposta tagħmel ħsara 
lill-kredibilità tar-regolazzjoni tal-UE f’għajnejn il-bqija tad-dinja.

Emenda 9
Matthias Groote

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 7a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

wara li kkunsidra l-Artikolu 2(2) tal-
Protokoll ta’ Kyoto, approvat permezz tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ April 2002 
dwar l-approvazzjoni f’isem il-Komunità 
Ewropea, tal-Protokoll ta’ Kyoto għall-
Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq 
konġunt tal-obbligi tiegħu (2002/358/KE),

Or. de
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Emenda 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-impenn tal-Unjoni għal tnaqqis fl-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra sal-2020 
jinkludu emissjonijiet ta’ CO2 minn 
titjiriet internazzjonali u għaldaqstant 
jidher ċar li l-avjazzjoni jeħtieġ 
tikkontribwixxi għall-miri klimatiċi tal-
Unjoni. Jekk l-impatt tas-settur tal-
avjazzjoni fuq it-tibdil fil-klima jkompli 
jikber bir-rata attwali, dan ifixkel b’mod 
notevoli t-tnaqqis miksub minn setturi 
oħra. Għandu jiġi nnutat ukoll li s-settur 
tal-avjazzjoni jgawdi għadd ta’ sussidji;  
dan is-settur mhux suġġett għal taxxa fuq 
il-valur miżjud, għall-kuntrarju ta’ 
servizzi tal-konsumaturi oħra fl-Unjoni, 
filwaqt li l-fjuwil għall-attivitajiet tal-
avjazzjoni mhuwiex intaxxat. Is-settur 
igawdi wkoll minn regoli ta’ għajnuna 
tal-istat ġenerużi ħafna, kif stipulat fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 
ta’ Diċembru 2005 bit-titlu: "Linji gwida 
Komunitarji għall-finanzjament tal-
ajruporti u għajnuna tal-bidu għal linji 
tal-ajru li jtiru minn ajruporti reġjonali".

Or. en

Emenda 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jiġi ffaċilitat dan il-progress u (2) Sabiex jiġi ffaċilitat dan il-progress u 
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jingħata iktar momentum, ta’ min 
jipposponi l-infurzar tar-rekwiżiti marbutin 
mat-titjiriet lejn u minn ajrudromi li 
jinsabu barra l-Unjoni Ewropea u f’żoni 
b’rabtiet mill-qrib magħha mil-lat 
ekonomiku u li jaqsmu magħha l-impenn 
komuni li jiġġieldu t-tibdil fil-klima, li 
jibdew japplikaw qabel l-Assemblea tal-
ICAO tal-2013. Għalhekk m’għandhiex 
tittieħed azzjoni kontra l-operaturi tal-
inġenji tal-ajru f’dak li għandu x’jaqsam 
mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-
emissjonijiet ivverifikati mit-titjiriet li 
jkunu deħlin u ħerġin minn u lejn 
ajrudromi bħal dawn u għaċ-ċediment 
korrispondenti tal-kwoti li jirriżultaw mid-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
jibdew japplikaw qabel l-
1 ta’ Jannar 2014. L-operaturi tal-inġenji 
tal-ajru li jkunu jixtiequ jkomplu 
jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan.

jingħata iktar momentum għall-impenn 
komuni tal-Istati Membri tal-ICAO li 
jindirazzaw l-emissjonijiet mill-avjazzjoni 
f’livell globali, ta’ min jipposponi l-
infurzar tar-rekwiżiti marbutin mat-titjiriet 
lejn u minn ajrudromi li jinsabu barra l-
Unjoni Ewropea u barra mill-Istati tal-
EFTA li inkorporaw id-Direttiva 
2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li 
tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ 
kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fi 
ħdan il-Komunità fil-leġiżlazzjoni 
tagħhom. Għalhekk m’għandhiex tittieħed 
azzjoni kontra l-operaturi tal-inġenji tal-
ajru f’dak li għandu x’jaqsam mar-
rekwiżiti għar-rappurtar tal-emissjonijiet 
ivverifikati mit-titjiriet li jkunu deħlin u 
ħerġin minn u lejn ajrudromi bħal dawn u 
għaċ-ċediment korrispondenti tal-kwoti li 
jirriżultaw mid-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
jibdew japplikaw qabel l-1 ta’ Mejju 2014.
L-operaturi tal-inġenji tal-ajru li jkunu 
jixtiequ jkomplu jikkonformaw ma’ dawn 
ir-rekwiżiti għandhom ikunu jistgħu 
jagħmlu dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiddistingwi kif jixraq bejn l-Istati li qed jimplimentaw id-Direttiva u 
pajjiżi terzi, u tfakkar li l-indirizzar tal-emissjonijiet tal-avjazzjoni hu impenn komuni tal-
Istati Membri tal-ICAO, u mhux biss tal-UE.

Emenda 12
Martin Callanan

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Unjoni Ewropea tħeġġeġ lill-
Assemblea tal-ICAO taqbel fuq miżura 
globali bbażata fuq is-suq (market-based 
measure - MBM) b’kalendarju realistiku 
għall-implimentazzjoni u qafas li 
jiffaċilita l-applikazzjoni komprensiva ta' 
MBMs nazzjonali u reġjonali għall-
avjazzjoni internazzjonali, sakemm tiġi 
applikata l-MBM globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tevita l-użu ta’ lingwaġġ potenzjalment suġġettiv li jista’ jippreġudika d-
diskussjonijiet għaddejjin bħalissa, u li jista’ involontarjament iqajjem il-biżgħat ta’ partijiet 
oħra tan-negozjati fl-ICAO. 

Emenda 13
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Biex tinbena l-fiduċja f’livell 
internazzjonali fl-iskema tal-UE għall-
iskambju ta’ kwoti ta' emissjonijiet, id-
dħul iġġenerat mill-irkantar tal-kwoti jew 
kwalunkwe ammont ekwivalenti fejn dan 
ikun meħtieġ minħabba prinċipji baġitarji 
primarji tal-Istati Membri, bħall-għaqda u 
l-universalità, għandu jintuża għal 
tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra, għall-adattament għall-
impatt tat-tibdil fil-klima fl-Unjoni u 
f'pajjiżi terzi, għall-finanzjament tar-
riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u 
adattament u biex tiġi koperta n-nefqa tal-
amministrazzjoni tal-iskema tal-Unjoni. 
Id-dħul iġġenerat mill-irkantar għandu 
jintuża wkoll għat-trasport b’emissjonijiet 
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baxxi. Id-dħul mill-irkantar għandu 
jintuża b'mod partikolari sabiex 
jiffinanzja kontribuzzjonijiet lill-Fond 
Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-
Enerġija Rinnovabbli u l-Fond Ekoloġiku 
għall-Klima fl-ambitu tal-UNFCCC, u 
għal miżuri biex tiġi evitata d-
diforestazzjoni u jkun faċilitat l-
adattament fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt in-negozjati tad-direttiva attwali, il-Parlament Ewropew insista fuq allokazzjoni ċara u 
legalment vinkolanti.  F’dak iż-żmien, l-istati membri ma kinux lesti jaċċettaw dan, u 
għaldaqstant fid-direttiva ġiet inkluża rakkomandazzjoni biss. Jekk l-istati membri jaċċettaw 
impenn aktar ċar, dan jiffaċilita l-aċċettazzjoni tal-iskema tal-UE. Ikun jistgħu jinħolqu 
proġetti ta’ riċerka dwar teknoloġiji b’mod konġunt ma’ pajjiżi terzi. Kontribuzzjoni għall-
adattament u l-mitigazzjoni li tinkludi żewġ fondi tan-NU tkun siewja ħafna biex tiffaċilita l-
appoġġ ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.  

Emenda 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Biex tinbena l-fiduċja f’livell 
internazzjonali fl-iskema tal-UE għall-
iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, 
kwalunkwe dħul mill-applikazzjoni tal-
iskema tal-Unjoni għas-settur tal-
avjazzjoni għandu jintuża għall-
mitigazzjoni tal-impatt ambjentali ta’ tali 
emissjonijiet, u jikkontribwixxi għall-
finanzjament internazzjonali tal-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima skont il-UNFCCC. 
Bħala parti minn ftehim dwar miżura 
bbażata fuq is-suq (MBM) effettiva, 
ibbażata fuq ir-rotta u globali b’potenzjal 
sinifikanti li tnaqqas l-impatt tal-
avjazzjoni fuq il-klima, l-unjoni għandha 
timpenja ruħha wkoll li tassenja 
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kwlaunkwe dħul minn tali miżuri lill-
Fond Ekoloġiku għall-Klima fl-ambitu 
tal-UNFCCC biex jirrifletti l-prinċipju ta’ 
responsabilitajiet komuni iżda 
differenzjati u ħiliet rispettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-progress lejn MBM għall-avjazzjoni globali jiġi faċilitat jekk l-UE taqbel li d-dħul jiġi 
allokat lill-finanzjament internazzjonali tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.  L-UE impenjat 
ruħha fil-Ftehim ta’ Copenhagen u f’deċiżjonijiet sussegwenti tal-COP tal-UNFCCC li żżid 
il-finanzjament internazzjonali totali tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għal USD 100 biljun kull sena sas-sena 2020. L-iskema tal-UE għall-iskambju ta' 
emissjonijiet għandha tkompli tkopri l-avjazzjoni internazzjonali sakemm tiġi implimentata 
sistema globali effettiva b'impatt sinifikanti biex trażżan l-impatt klimatiku tas-settur. 

Emenda 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 – nota tal-qiegħ 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Inklużi l-Istati tal-EFTA, il-pajjiżi li 
ffirmaw Trattat ta’ Adeżjoni mal-Unjoni 
Ewropea u d-dipendenzi u t-territorji tal-
Istati Membri taż-ŻEE.

1. Inklużi l-Istati taż-ŻEE, il-pajjiżi li 
ffirmaw Trattat ta’ Adezjoni mal-Unjoni 
Ewropea u d-dipendenzi u t-territorji tal-
Istati Membri taż-ŻEE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati tal-EFTA mhux kollha qablu li jinkorporaw id-Direttiva 2003/87/KE fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom, huma biss l-Istati tal-EFTA li huma wkoll membri taż-ŻEE li għamlu 
dan, jiġifieri l-Iżlanda, Liechtenstein u n-Norveġja, iżda mhux l-Isvizzera. Għaldaqstant it-test 
għandu jirreferi għall-Istati taż-ŻEE, u mhux l-Istati tal-EFTA.

Emenda 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni, din id-deroga għandha 
tapplika biss għall-operaturi tal-inġenji tal-
ajru li jew ma jkunux irċevew 
allokazzjonijiet b’xejn fl-2012 għat-tali 
attivitajiet, jew li jkunu tawhom kollha 
lura. Għall-istess raġuni, dawn il-kwoti 
m’għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tad-
drittijiet għall-użu tal-krediti 
internazzjonali fi ħdan il-qafas tad-
Direttiva 2003/87/KE.

(3) Sabiex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni, din id-deroga għandha 
tapplika biss għall-operaturi tal-inġenji tal-
ajru li jew ma jkunux irċevew 
allokazzjonijiet b’xejn fl-2012 għat-tali 
attivitajiet, jew li jkunu tawhom kollha 
lura. Għall-istess raġuni, dawn il-kwoti 
m’għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tad-
drittijiet għall-użu tal-krediti 
internazzjonali fi ħdan il-qafas tad-
Direttiva 2003/87/KE, għajr għall-krediti 
akkwistati qabel id-dħul fis-seħħ tad-
deċiżjoni preżenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Importanti li tkun żgurata ċ-ċertezza legali u li ma jiġux penalizzati l-impriżi eżemplari li 
ħejjew irwieħhom għall-applikazzjoni tad-direttiva tal-avjazzjoni tul is-sena 2012. Din id-
dispożizzjoni tagħti lok ukoll li jkun żgurat trattament indaqs bejn l-operaturi, 
indipendentement minn jekk jibbenefikawx mid-deroga attwali.

Emenda 17
Matthias Groote

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Id-deċiżjoni li tiġi sospiża l-inklużjoni 
tat-titjiriet interkontinentali fl-ETS tal-UE 
sa Settembru 2013 hija eċċezzjoni 
magħmula biex tagħti lok li n-negozjati 
tal-ICAO jimxu ’l quddiem u jaslu għal 
konklużjoni. Jekk ma jintlaħaq l-ebda 
ftehim fuq kalendarju speċifiku, għanijiet 
vinkolanti u MBMs għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-avjazzjoni, l-ETS tal-UE 
għandha terġa’ tapplika għat-titjiriet 
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interkontinentali kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li jkun magħmul ċar mingħajr ebda ambigwità li l-ICAO qed tingħata ħin biss biex 
ikun żgurat li l-progress miksub jilħaq konklużjoni konkreta. Jekk din il-konklużjoni ma 
tasalx, m’hemm l-ebda possibilità ħlief li l-ETS tal-UE terġa’ tapplika għat-titjiriet kollha.

Emenda 18
Martin Callanan

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni kif ukoll li tonqos l-
integrità ambjentali tal-iskema tal-Unjoni, 
id-deroga attwali għandha tapplika għal 
sena. Azzjoni leġiżlattiva ulterjuri fil-livell 
tal-Unjoni tkun xierqa biss jekk isir 
progress ċar u suffiċjenti dwar l-indirizzar 
tal-emissjonijiet mill-avjazzjoni 
internazzjonali fl-Assemblea tal-ICAO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tevita l-użu ta’ lingwaġġ suġġettiv li jista’ jippreġudika d-diskussjonijiet 
għaddejjin bħalissa, u li jista’ involontarjament iqajjem il-biżgħat ta’ partijiet oħra tan-
negozjati fl-ICAO. 

Emenda 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Unjoni ħadet l-impenn li tnaqqas l-
emissjonijiet tagħha ta’ CO2, inklużi l-
emissjonijiet tal-avjazzjoni. Għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet, l-ebda settur 
wieħed partikolari m’għandu jiġi eżentat.  
F’dan ir-rigward, tajjeb li jiġi nnotat li s-
settur tal-avjazzjoni jgawdi minn għadd 
ta’ sussidji għax mhux suġġett għal taxxa 
fuq il-valur miżjud, u lanqas taxxa tal-
fjuwil fuq l-attivitajiet tal-avjazzjoni. L-
avjazzjoni tgawdi wkoll minn regoli ta’ 
għajnuna tal-istat ġenerużi kif stipulat fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 
ta’ Diċembru 2005 bit-titlu "Linji gwida 
Komunitarji għall-finanzjament tal-
ajruporti u għajnuna tal-bidu għal linji 
tal-ajru li jtiru minn ajruporti reġjonali".

Or. en

Emenda 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri 
m’għandhom jieħdu l-ebda azzjoni kontra 
l-operaturi tal-inġenji tal-ajru f’dak li 
għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti mogħtija 
fl-Artikolu 12(2a) u fl-Artikolu 14(3) tad-
Direttiva 2003/87/KE li jibdew japplikaw 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014 għal attivitajiet 
lejn jew minn ajrudromi f’pajjiżi li ma 
jiffurmawx parti mill-Unjoni Ewropea u li 
mhumiex membri tal-EFTA, li mhumiex 
dipendenzi u territorji tal-Istati Membri 
taż-ŻEE jew li mhumiex pajjiżi li ffirmaw 
Trattat ta’ Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, 

B’deroga mill-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2003/87/KE, l-Istati Membri m’għandhom 
jieħdu l-ebda azzjoni kontra l-operaturi tal-
inġenji tal-ajru f’dak li għandu x’jaqsam 
mar-rekwiżiti mogħtija fl-Artikolu 12(2a) u 
fl-Artikolu 14(3) tad-Direttiva 2003/87/KE 
li jibdew japplikaw qabel l-1 ta’ Mejju 
2014 għal attivitajiet fi ħdan l-UE u minn 
ajrudromi f’pajjiżi li ma jiffurmawx parti 
mill-Unjoni Ewropea f’każ li t-tali 
operaturi tal-inġenji tal-ajru ma jkunu 
ngħataw l-ebda kwoti b’xejn għat-tali 
attivitajiet tas-sena konċernata jew f’każ li 
t-tali operaturi, jekk ikunu ngħataw it-tali 
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f’każ li t-tali operaturi tal-inġenji tal-ajru 
ma jkunu ngħataw l-ebda kwoti b’xejn 
għat-tali attivitajiet fl-2012 jew f’każ li t-
tali operaturi, jekk ikunu ngħataw it-tali 
kwoti, ikunu taw lura lill-Istati Membri l-
istess għadd ta’ kwoti biex dawn 
jikkanċellawhom.

kwoti, ikunu taw lura lill-Istati Membri l-
istess għadd ta’ kwoti biex dawn 
jikkanċellawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni għandha tkopri wkoll titjiriet intra-UE biex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni. Barra minn hekk, għandha tkopri wkoll l-2012 u l-2013. Għandha tagħti 
ċertezza legali lil operaturi tat-trasport tal-UE rigward l-obbligi tagħhom għall-2013. Jekk l-
ICAO tadotta qafas sa tmiem l-2013, il-“waqfien tal-arloġġ” jeħtieġ ikopri l-2013. Il-
proposta għandha testendi l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva ETS tal-UE, jiġifieri tinkludi 
b’mod unilaterali l-istati membri tal-EFTA. 

Emenda 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 B’deroga mill-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri 
m’għandhom jieħdu l-ebda azzjoni kontra 
l-operaturi tal-inġenji tal-ajru f’dak li 
għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti mogħtija 
fl-Artikolu 12(2a) u fl-Artikolu 14(3) tad-
Direttiva 2003/87/KE li jibdew japplikaw 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014 għal attivitajiet 
lejn jew minn ajrudromi f’pajjiżi li ma 
jiffurmawx parti mill-Unjoni Ewropea u li 
mhumiex membri tal-EFTA, li mhumiex 
dipendenzi u territorji tal-Istati Membri 
taż-ŻEE jew li mhumiex pajjiżi li ffirmaw 
Trattat ta’ Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, 
f’każ li t-tali operaturi tal-inġenji tal-ajru 
ma jkunu ngħataw l-ebda kwoti b’xejn 
għat-tali attivitajiet fl-2012 jew f’każ li t-
tali operaturi, jekk ikunu ngħataw it-tali 
kwoti, ikunu taw lura lill-Istati Membri l-

B’deroga mill-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri 
m’għandhom jieħdu l-ebda azzjoni kontra 
l-operaturi tal-inġenji tal-ajru f’dak li 
għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti mogħtija 
fl-Artikolu 12(2a) u fl-Artikolu 14(3) tad-
Direttiva 2003/87/KE li jibdew japplikaw 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014 għal attivitajiet 
lejn jew minn ajrudromi f’pajjiżi li ma 
jiffurmawx parti mill-Unjoni Ewropea u li 
mhumiex membri taż-ŻEE, li mhumiex 
dipendenzi u territorji tal-Istati Membri 
taż-ŻEE jew li mhumiex pajjiżi li ffirmaw 
Trattat ta’ Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, 
f’każ li t-tali operaturi tal-inġenji tal-ajru 
ma jkunu ngħataw l-ebda kwoti b’xejn 
għat-tali attivitajiet fl-2012 jew f’każ li t-
tali operaturi, jekk ikunu ngħataw it-tali 
kwoti, ikunu taw lura lill-Istati Membri l-
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istess għadd ta’ kwoti biex dawn 
jikkanċellawhom.

istess għadd ta’ kwoti biex dawn 
jikkanċellawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati tal-EFTA mhux kollha qablu li jinkorporaw id-Direttiva 2003/87/KE fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom, huma biss l-Istati tal-EFTA li huma wkoll membri taż-ŻEE li għamlu 
dan, jiġifieri l-Islanda, Liechtenstein u n-Norveġja, iżda mhux l-Isvizzera. Għaldaqstant it-test 
għandu jirreferi għall-Istati taż-ŻEE, u mhux l-Istati tal-EFTA.

Emenda 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kwoti kkanċellati skont l-Artikolu 2 
m’għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tad-
drittijiet għall-użu tal-krediti 
internazzjonali fi ħdan il-qafas tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Il-kwoti kkanċellati skont l-Artikolu 2 
m’għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tad-
drittijiet għall-użu tal-krediti 
internazzjonali fi ħdan il-qafas tad-
Direttiva 2003/87/KE. Il-krediti 
internazzjonali akkwistati mill-operaturi 
tal-ajru qabel id-dħul fis-seħħ tad-
deċiżjoni preżenti skont id-Direttiva 
2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 li 
temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex 
tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-
iskema għall-iskambju ta’ kwoti tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-
Komunità1 jistgħu jintużaw fl-2013 sa 
limitu ta’ 15% tal-kwoti annullati jew 
restitwiti tagħhom.
____________
1 ĠU L 8 13.1.2009, p. 3.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Importanti li tkun żgurata ċ-ċertezza legali u li ma jiġux penalizzati l-impriżi eżemplari li 
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ħejjew irwieħhom għall-applikazzjoni tad-direttiva tal-avjazzjoni tul is-sena 2012. Din id-
dispożizzjoni tagħti lok ukoll li jkun żgurat trattament indaqs bejn l-operaturi, 
indipendentement minn jekk jibbenefikawx mid-deroga attwali.

Emenda 23
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
I-Istati Membri għandhom jużaw id-dħul 
iġġenerat mill-irkantar tal-kwoti għal 
sforzi internazzjonali biex jiġi indirizzat it-
tibdil fil-klima, b’mod partikolari biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra, u għall-adattament 
għall-impatt tat-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, kif ukoll għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp 
għall-mitigazzjoni u l-adattament, 
fosthom b’mod partikolari fl-oqsma tal-
aeronawtika u t-trasport bl-ajru. Id-dħul 
iġġenerat mill-irkantar għandu jintuża 
għat-trasport b'emissjonijiet baxxi. Id-
dħul mill-irkantar għandu jintuża wkoll 
sabiex jiffinanzja kontribuzzjonijiet lill-
Fond Globali għall-Effiċjenza Enerġetika 
u l-Enerġija Rinnovabbli u l-Fond 
Ekoloġiku għall-Klima fl-ambitu tal-
UNFCCC, u għal miżuri biex tiġi evitata 
d-deforestazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt in-negozjati tad-direttiva attwali, il-Parlament Ewropew insista fuq allokazzjoni ċara u 
legalment vinkolanti.  F’dak iż-żmien, l-istati membri ma kinux lesti jaċċettaw dan, u 
għaldaqstant fid-direttiva ġiet inkluża rakkomandazzjoni biss. Jekk l-istati membri jaċċettaw 
impenn aktar ċar, dan jiffaċilita l-aċċettazzjoni tal-iskema tal-UE. Ikun jistgħu jinħolqu 
proġetti ta’ riċerka dwar teknoloġiji b’mod konġunt ma’ pajjiżi terzi. Il-kontribut tagħhom 
għall-adattament u l-mitigazzjoni inklużi żewġ fondi tan-NU ikun siewi ħafna għall-
faċilitazzjoni tal-appoġġ ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.  
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Emenda 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-Artikolu 3d(4) tad-Direttiva 2003/87/KE 
għandu jiġi mibdul bis-segwenti:
'I-Istati Membri għandhom jużaw id-dħul 
iġġenerat mill-irkantar tal-kwoti għal 
sforzi internazzjonali biex jiġi indirizzat it-
tibdil fil-klima, b’mod partikolari biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra, u għall-adattament 
għall-impatt tat-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, kif ukoll għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp 
għall-mitigazzjoni u l-adattament, 
fosthom b’mod partikolari fl-oqsma tal-
aeronawtika u t-trasport bl-ajru. Id-dħul 
mill-irkantar għandu jintuża wkoll sabiex 
jiffinanzja kontribuzzjonijiet lill-Fond 
Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-
Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex 
tiġi evitata d-deforestazzjoni.
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
regolarment lill-Kummissjoni dwar 
azzjonijiet meħuda skond dan il-
paragrafu.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema tal-UE għall-iskambju ta' emissjonijiet għandha tkompli tkopri l-avjazzjoni 
internazzjonali sakemm tiġi implimentata sistema globali effettiva b'impatt sinifikanti biex 
trażżan l-impatt klimatiku tas-settur.  Biex tinbena l-fiduċja fl-iskema tal-UE, id-dħul għandu 
jiġi allokat għall-finanzjament internazzjonali tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, fosthom il-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp biex jonqos l-impatt tas-settur fuq il-klima.
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