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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal deroga 
temporanja mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-
Komunità
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0697),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0385/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' …1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' …2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C …
2 ĠU C …
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Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jiġi ffaċilitat dan il-progress u 
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.

(2) Sabiex jiġi ffaċilitat dan il-progress u 
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 li jirrigwardaw is-snin mill-
2010 sal-2012 għar-rappurtar tal-
emissjonijiet ivverifikati mit-titjiriet li 
jkunu deħlin fi u ħerġin minn 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. L-
operaturi tal-inġenji tal-ajru li jkunu 
jixtiequ jkomplu jikkonformaw ma’ dawn 
ir-rekwiżiti għandhom ikunu jistgħu 
jagħmlu dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmilha ċara li d-deroga mill-Artikolu 16 tad-Direttiva 2003/87/KE tirreferi biss għar-
rekwiżiti għas-snin 2010-2012. Sabiex tiġi evitata l-ħtieġa tat-traspożizzjoni tad-deċiżjoni 
mill-Istati Membri, il-kamp ta' applikazzjoni tad-deroga għandu jkun magħmul ċar ħafna biex 
ma jkunx hemm ambigwitajiet.
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Unjoni Ewropea tistenna li l-
Assemblea tal-ICAO taqbel dwar miżura 
globali bbażata fuq is-suq (MBM) bi 
skeda realistika għall-implimentazzjoni u 
dwar qafas li jiffaċilita l-applikazzjoni 
totali ta' MBMs nazzjonali u reġjonali 
għall-avjazzjoni internazzjonali, sakemm 
tiġi applikata l-MBM globali.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-UE għandha aspettativi ċari ħafna dwar l-Assemblea tal-ICAO u mhux 
kull riżultat jista' jitqies bħala suċċess.

Emenda 3

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 għall-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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif jingħad hawn fuq, il-formulazzjoni m'għandha tħalli l-ebda lok għall-interpretazzjoni. 
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Għalhekk għandu jiġi ċċarat li l-għadd ta' kwoti li jistgħu jingħataw lura huwa bbażat fuq is-
sehem ta' tunnellati-kilometri vverifikati tal-attivitajiet tat-titjiriet rilevanti bbażati fuq is-sena 
ta' referenza 2010. Inkella l-operaturi jistgħu jinterpretaw l-ammont b'mod differenti. Barra 
minn hekk, għandu jkun iċċarat li kwoti tal-avjazzjoni għall-2012 biss jikkwalifikaw bħala 
kwoti li jistgħu jingħataw lura biex jiġu kkanċellati. Inkella jkun hemm tagħwiġ fl-għadd ta' 
kwoti fiċ-ċirkulazzjoni bħala referenza għall-15 % li se jiġu rkantatati (ara emenda 4).

Emenda4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-kwoti li ma jkunux ingħataw lit-tali 
operaturi jew li jkunu ngħataw lura 
għandhom jiġu kkanċellati. L-għadd ta’ 
kwoti tal-emissjonijiet li se jiġu rkantati 
għas-settur tal-avjazzjoni għandu 
jikkonforma mal-Artikolu 3d(1) tad-
Direttiva 2003/87/KE,

(4) Il-kwoti tal-emissjonijiet għas-settur 
tal-avjazzjoni għall-2012 li ma jkunux 
ingħataw lit-tali operaturi jew li jkunu 
ngħataw lura għandhom jiġu kkanċellati. 
L-għadd ta’ kwoti tal-emissjonijiet li se 
jiġu rkantati għas-settur tal-avjazzjoni mill-
Istati Membri għandu jitnaqqas skont il-
kalkoli tal-Kummissjoni, u b'hekk 
jirriżulta fi 15 % tal-ammont globali ta' 
kwoti tal-avjazzjoni tal-2012 fiċ-
ċirkolazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr din il-bidla m'hemmx bażi legali għat-tnaqqis tal-ammont li se jiġi rkantat. Biex 
ikun jista' jsir l-irkant ta' għadd imnaqqas ta' kwoti billi jiġu kkunsidrati l-kanċellazzjonijiet 
ta' allokazzjonijiet b'xejn skont l-Artikolu 2, id-deċiżjoni għandha tinkludi deroga mill-
Artikolu 3d tad-Direttiva, speċjalment minn paragrafi 1 u 3. B'riżultat ta' dan, għandu jiġi 
rkantat 15 % tal-ammont totali ta' kwoti fiċ-ċirkulazzjoni.

Emenda5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni u l-indebboliment tal-
integrità ambjentali tal-iskema, id-deroga 
attwali għandha tapplika għal massimu 
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ta' sena. Azzjoni leġiżlattiva ulterjuri tkun 
adatta biss jekk fl-Assemblea tal-ICAO 
jkun sar progress ċar u suffiċjenti dwar l-
emissjonijiet tal-avjazzjoni 
internazzjonali, inkluż li jkun intlaħaq 
ftehim dwar MBM globali bi skeda 
realistika għall-implimentazzjoni u dwar 
qafas mhux diskriminatorju li jipprovdi 
kopertura eżawrjenti tal-emissjonijiet tal-
avjazzjoni internazzjonali permezz ta' 
MBMs nazzjonali u reġjonali, sakemm 
tiġi applikata l-MBM globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-proposta hija valida għal sena biss u li jekk ma jkunx hemm soluzzjoni 
sustanzjali fl-Assemblea tal-ICAO f'Settembru 2013 id-Direttiva tiġi applikata kif previst, 
inkluża l-kopertura tat-titjiriet interkontinentali.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 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 li
jirrigwardaw is-snin kalendarji 2010 sa 
2012 mogħtija fl-Artikolu 12(2a) u fl-
Artikolu 14(3) tad-Direttiva 2003/87/KE 
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 
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istess għadd ta’ kwoti biex dawn 
jikkanċellawhom.

Membri l-istess għadd ta’ kwoti tal-
avjazzjoni tal-2012 daqs is-sehem ta' 
tunnellati-kilometri vverifikati ta' tali 
attività fis-sena ta' referenza 2010 biex 
dawn jikkanċellawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara li d-deroga mill-Artikolu 16 tad-Direttiva 2003/87/KC tirreferi biss għar-
rekwiżiti għas-snin kalendarji 2010 - 2012. Sabiex tiġi evitata l-ħtieġa tat-traspożizzjoni tad-
deċiżjoni mill-Istati Membri, il-kamp ta' applikazzjoni tad-deroga għandu jkun magħmul ċar
ħafna biex ma jkunx hemm ambigwitajiet.

Emenda7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkanċellaw il-
kwoti kollha tal-2012 għat-titjiriet minn u 
lejn l-ajrudromi msemmija fl-Artikolu 1 li 
jew ikun għadhom ma nħarġux jew, jekk 
ikunu nħarġu, ikunu ngħatawlhom lura.

L-Istati Membri għandhom jikkanċellaw il-
kwoti tal-avjazzjoni kollha tal-2012 għat-
titjiriet minn u lejn l-ajrudromi msemmija 
fl-Artikolu 1 li jew ikun għadhom ma 
nħarġux jew, jekk ikunu nħarġu, ikunu 
ngħatawlhom lura. B'deroga mill-
Artikolu 3(d) tad-Direttiva 2003/87/KE, l-
Istati Membri għandhom jirkantaw 
numru mnaqqas ta' kwoti tal-avjazzjoni 
għall-2012. Dan it-tnaqqis għandu jkun 
proporzjonali għall-għadd iżgħar ta' kwoti 
tal-avjazzjoni totali fiċ-ċirkulazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr din il-bidla m'hemmx bażi legali għat-tnaqqis tal-ammont li se jiġi rkantat. Biex 
ikun jista' jsir l-irkant ta' għadd imnaqqas ta' kwoti billi jiġu kkunsidrati l-kanċellazzjonijiet
ta' allokazzjonijiet b'xejn skont l-Artikolu 2, id-deċiżjoni għandha tinkludi deroga mill-
Artikolu 3d tad-Direttiva, speċjalment minn paragrafi 1 u 3. B'riżultat ta' dan, għandu jiġi 
rkantat 15 % tal-ammont totali ta' kwoti fiċ-ċirkulazzjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-leġiżlazzjoni eżistenti:

Fl-2008 l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri qablu, wara eżami twil u attent, dwar l-
inklużjoni tal-avjazzjoni fl-EU ETS.

Il-Kunsill appoġġja l-leġiżlazzjoni b'mod unanimu; il-Parlament b'iktar minn 90 fil-mija
tal-voti. Il-ħsieb wara l-inklużjoni tal-avjazzjoni kien il-ħtieġa li tiġi indirizzata l-emissjoni, li 
qed tikber b'ritmu mgħaġġel, ta' gassijiet serra minn dan is-settur.  Mill-1990, is-sena bażi tal-
Protokoll ta' Kjoto, lil hawn, l-emissjonijiet ta' gassijiet serra prodotti minn linji tal-ajru 
żdiedu b'madwar 100 fil-mija. Dan jikkuntrasta b'mod drammatiku mal-urġenza li jitnaqqsu 
dawn l-emissjonijiet ta' gassijiet serra u mal-objettiv ta' 2ºC li ġie approvat mill-komunità 
internazzjonali, pereżempju f'Cancùn.
Li ma jiġux indirizzati l-emissjonijiet prodotti mil-linji tal-ajru jkun ukoll irresponsabbli mil-
lat tal-koerenza u l-ġustizzja ma' industriji oħrajn u ma' modi oħra ta' trasport li huma soġġetti 
għal regolamentazzjoni fl-UE u fl-Istati Membri. L-ETS għall-linji tal-ajru hija moderata 
ħafna, imqabbla ma' industriji oħrajn fl-Unjoni Ewropea. L-industrija tal-avjazzjoni għandha 
tnaqqas l-emissjonijiet tagħha b'5 fil-mija biss sal-2020, imqabbel ma' 21 fil-mija għal 
industriji oħra, u għandha aċċess għal tnaqqis minn setturi oħrajn. Ħmistax fil-mija biss tal-
kwoti tal-linji tal-ajru huma rkantati, imqabbel ma' 100 fil-mija rkantar fis-settur tal-enerġija u 
inqas allokazzjonijiet b'xejn lil ħafna industriji. Il-piż għall-passiġġieri u l-linji tal-ajru huwa 
moderat ħafna. Skont il-Kummissjoni Ewropea l-prezz tal-biljett għal titjira interkontinentali 
jiżdied b'inqas minn EUR 2 jekk il-linji tal-ajru ma jinkludux fil-prezz iċ-ċertifikati li ħadu 
b'xejn. Ħafna linji tal-ajru Ewropej u mhumiex, diġà żiedu l-prezzijiet tagħhom b'mod 
moderat minħabba l-introduzzjoni tal-EU ETS. Pereżempju, Ryanair diġà żiedet il-prezz tal-
biljett b'25 ċenteżmu għal kull titjira1. Ħafna taxxi u tariffi introdotti minn Stati Membri tal-
UE u minn pajjiżi terzi bħall-Istati Uniti u l-Indja huma ħafna aktar ta' piż.
"Il-prezz tal-ETS għal titjira mill-ajruport ta' Heathrow f'Londra għal Shanghai huwa inqas 
minn ta' kikkra kafè f'Heathrow" (J.G. Gerbrandy, Viċi President tal-kumitat ENVI).

Il-leġiżlazzjoni attwali tkopri t-titjiriet kollha li jibdew u/jew jinżlu fl-Ewropa u linji tal-
ajru ta' pajjiżi terzi jipparteċipaw fl-ETS meta jibdew u/jew jinżlu fl-Ewropa. Il-kopertura ta' 
titjiriet deħlin u ħerġin ġiet inkluża l-aktar minħabba r-raġunijiet ambjentali peress li żewġ 
terzi tal-emissjonijiet huma maħluqa minn titjiriet interkontinentali u terz biss minn titjiriet 
ġewwa l-Unjoni Ewropea. Din id-dispożizzjoni ġiet eżaminata bir-reqqa minn avukati mhux 
biss mill-Kummissjoni Ewropea iżda wkoll minn avukati indipendenti u l-valutazzjoni indikat 
li hija totalment kompatibbli mal-liġi internazzjonali.

L-isfida minn pajjiżi terzi u valutazzjoni kritika:

Sa minn qabel l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni, pajjiżi terzi bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina diġà 
rreġistraw l-oppożizzjoni tagħhom kontra l-inklużjoni ta' titjiriet tal-linji tal-ajru rispettivi 
tagħhom. Fid-dawl tal-valutazzjoni legali u l-argumenti politiċi u ambjentali għat-trattament 
ugwali, il-Parlament u l-Kunsill madankollu ddeċidew li jinkludu linji tal-ajru ta' pajjiżi terzi, 
fuq bażi mhux diskriminatorja. L-Assoċjazzjoni tal-Linji tal-Ajru tal-Istati Uniti u tliet linji 
tal-ajru tal-Istati Uniti kkontestaw il-leġiżlazzjoni taħt il-liġi Brittanika u l-każ ġie riferut lill-
                                               
1 Ryanair għandha prinċipalment titjiriet ġewwa l-Unjoni Ewropea.
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Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Il-Qorti ddeċidiet b'mod ċar li l-leġiżlazzjoni hija konformi 
mal-liġi internazzjonali (Sentenza tal-QEĠ fil-Kawża C-366/10, 21 ta' Diċembru 2011). Xi 
pajjiżi terzi sostnew li l-Unjoni Ewropea kienet se titlob ħlas mil-linji tal-ajru tagħhom talli 
jużaw l-ispazju tal-ajru tagħhom stess, pereżempju mil-linji tal-ajru tal-Istati Uniti meta jtiru 
fuq it-territorju Amerikan. Dan mhuwiex il-każ, peress li l-EU ETS hija marbuta mal-wasla u 
t-tluq mill-ajruporti, u l-metru tal-kejl huwa l-emissjonijiet waqt ir-rotta. Din mhijiex 
karatteristika speċifika tal-EU ETS. Tariffi u taxxi nazzjonali, pereżempju dawk tar-Renju 
Unit u l-Ġermanja, japplikaw prinċipju simili. It-taxxa tal-passiġġieri tal-ajru (APD) 
Brittanika hija ogħla għal titjira lejn il-Belt tal-Messiku milli għal titjira lejn Toronto, il-
Kanada. 

Titjira minn Londra għall-Belt tal-Messiku
Fuq titjira business class minn Londra għall-Belt 
tal-Messiku wara l-1 ta' April 2012 (bejn wieħed u 
ieħor 5 000 mil) se tiġi imposta APD ta' GBP 162 
(EUR 195 / USD 257).

Titjira minn Londra għal Toronto

Fuq titjira għal Toronto, il-Kanada (bejn wieħed u 
ieħor 3 500 mil), hija imposta APD ta' GBP 130 
(EUR 156 / USD 206) biss. 

Id-differenza fil-prezz tirrifletti d-differenza fid-distanza. Parti kbira mid-distanza hija spazju 
tal-ajru tal-Istati Uniti. Dan ifisser li d-differenza bejn APD ta' GBP 130 u APD ta' GBP 162 
hija minħabba d-distanza itwal, li prinċipalment hija minn naħa għal oħra tal-ispazju tal-ajru 
tal-Istati Uniti.
L-istess japplika għat-taxxa tal-avjazzjoni Ġermaniża.

Titjira minn Frankfurt għal Varsavja

Fuq titjira minn Frankfurt għal Varsavja hemm 
imposti EUR 7,50 (USD 10) bħala taxxa tal-
passiġġieri tal-ajru Ġermaniża. 
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Titjira minn Frankfurt għal Tokjo

Fuq titjira minn Frankfurt għal Tokjo hemm imposti 
EUR 42,18 (USD 56) bħala taxxa tal-passiġġieri tal-ajru Ġermaniża. 

Dan ifisser li d-differenza bejn taxxa tal-passiġġieri tal-ajru baxxa ħafna u oħra għolja ħafna, 
it-tnejn tal-Ġermanja, hija d-distanza ħafna itwal, prinċipalment fl-ispazju tal-ajru Russu.

Kemm il-miżura Ġermaniża u kemm it-taxxa fuq il-passiġġieri Brittanika huma aċċettati minn 
pajjiżi terzi u mhumiex soġġetti għal kritika daqshekk qawwija jew għal xi tip ta' 
ritaljazzjoni. Bħal fil-każ tal-EU ETS, il-pożizzjoni tal-Istati hija li huma għandhom id-dritt 
jintaxxaw titjiriet li jitilqu jew jinżlu fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Din hija wkoll il-
ġustifikazzjoni għat-taxxa tal-Istati Uniti u dik Indjana. Dan juri li hemm element politiku 
qawwi fid-dibattitu. Ftit mir-reżistenza tista' tkun motivata mis-suppożizzjoni li l-
leġiżlazzjoni tal-UE mhijiex importanti daqs il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri. Barra minn 
hekk, l-aspett li l-EU ETS hija ġustifikata b'mod partikolari għat-tafja tat-tibdil fil-klima tista' 
tkun raġuni għall-kritika ħarxa minn xi pajjiżi terzi. Pereżempju l-maġġoranza l-ġdida fil-
Kamra tar-Rappreżentanti tal-Istati Uniti trid turi li l-abbozz ta' liġi tagħha stess (Waxman-
Markey), li kien ikopri wkoll l-avjazzjoni internazzjonali, m'għadux jgħodd.

Il-Proċess tal-ICAO:

Fl-1997 l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) kienet diġà 
ngħatat il-kompitu li tirregola l-emissjonijiet tal-avjazzjoni.
Sfortunatament, s'issa għad ma kien hemm l-ebda soluzzjoni. L-UE dejjem argumentat li 
ftehim internazzjonali jkun naturalment l-aħjar soluzzjoni, u d-dmir li jitkomplew in-negozjati 
huwa mdaħħal fil-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-EU ETS. Waqt laqgħa tal-Kunsill tal-ICAO 
li saret fid-9 ta' Novembru 2012 sar progress sinifikanti lejn l-għan tar-regolazzjoni globali 
tal-emissjonijiet mis-settur tal-avjazzjoni. Ġie ffurmat Grupp ta' Livell Għoli biex iħejji 
soluzzjoni li għandha titressaq waqt l-Assemblea Ġenerali li jmiss tal-ICAO. L-Assemblea 
Ġenerali tal-ICAO tiltaqa' kull tliet snin biss. Il-laqgħa li jmiss se ssir f'Settembru 2013. 
Pajjiżi terzi li jopponu l-iskema Ewropea dejjem qalu li jridu soluzzjoni globali taħt l-awspiċji 
tal-ICAO.
Sfortunatament, s'issa dawk li jopponu l-EU ETS għadhom ma qablux dwar kif eżatt l-ICAO 
tista' ssolvi l-problema. Iżda wieħed għandu jirrikonoxxi l-impenn qawwi ħafna tat-
tmexxija tal-ICAO.
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Il-Proposta li "jitwaqqaf l-arloġġ":

Fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-ICAO tad-9 ta' Novembru 2012, il-Kummissjoni 
Ewropea ħabbret il-proposta biex tissospendi l-infurzar tal-EU ETS għat-titjiriet 
interkontinentali.

Fl-20 ta' Novembru l-Kummissjoni ressqet proposta lill-Parlament u lill-Kunsill biex 
"jitwaqqaf l-arloġġ". Din il-proposta għandha l-għan li ssaħħaħ il-momentum pożittiv fl-
ICAO u li ttejjeb iċ-ċans li jinkiseb riżultat pożittiv waqt l-Assemblea Ġenerali tal-
ICAO li se ssir fl-2013. U dan kemm f'termini tal-iżvilupp ta' miżura globali bbażata fuq is-
suq kif ukoll f'termini tal-adozzjoni ta' qafas li jiffaċilita l-applikazzjoni ta' miżuri bbażati fuq 
is-suq għas-settur tal-avjazzjoni internazzjonali qabel jidħlu fis-seħħ il-miżuri bbażati fuq is-
suq globali.

Il-proposta tipprevedi li l-EU ETS ma tiġix infurzata għat-titjiriet interkontinentali fir-
rigward tal-emissjonijiet ta' matul l-2012. It-titjiriet fiż-żona Ewropea se jkunu koperti 
mill-obbligu tad-Direttiva kif deċiż mill-Parlament u l-Kunsill fl-2008. Il-miżuri kollha 
huma nondiskriminatorji, li jfisser li l-istess regoli japplikaw kemm għall-operaturi tal-
UE kif ukoll għal dawk li mhumiex. Dan ifisser li operatur tal-UE li jtir minn ajruport tal-
UE għal ajruport ta' pajjiż terz huwa eżentat filwaqt li operatur ta' pajjiż terz li jtir gewwa ż-
żona Ewropea se jkun kopert mill-obbligi tad-Direttiva.

Rakkomandazzjoni tar-rapporteur:

Fil-prinċipju r-rapporteur tagħkom jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni u jirrakkomanda 
adozzjoni rapida. Skont id-Direttiva attwali, il-linji tal-ajru għandhom sat-30 ta' April 2013 
biex iċedu l-kwoti tagħhom. Għaldaqstant għaċ-ċarezza tad-dritt il-proċedura leġiżlattiva 
għandha tiġi konkluża qabel din id-data, filwaqt li wieħed jirrikonoxxi li l-argumenti jeħtieġ 
jiġu vvalutati bir-reqqa u l-kollegi fil-kumitati ENVI u TRAN għandu jkollhom il-possibilità 
li jipproponu emendi.
Xi emendi jidhru neċessarji għal raġunijiet legali. Dawn jiċċaraw biss l-intenzjoni tal-proposta 
kif murija fl-ispjegazzjoni, il-premessi u l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni li 
takkumpanjaha.
Peress li l-Kummissjoni ma tipprevedix it-traspożizzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali mill-Istati 
Membri, id-deċiżjoni għandha tkun miktuba b'mod preċiż u m'għandhiex tħalli lok għall-
interpretazzjoni. Billi jiġi ddikjarat b'mod espliċitu liema rekwiżiti se jkunu koperti mid-
deroga u kemm u liema tip ta' kwoti l-operaturi għandhom jagħtu lura biex jagħmlu użu mid-
deroga, tinħoloq ċertezza tad-dritt. 
Jeħtieġ ukoll ikun hemm bażi legali għat-tnaqqis tal-ammonti tal-irkant, li s'issa għadha ma 
ngħatatx, peress li l-proposta tinkludi biss deroga mill-Art. 16. Jekk il-kalkolu tal-ammont li 
se jiġi rkantat mhuwiex mibdul, l-istess għadd ikollu jiġi rkantat mill-Istati Membri, li 
ċertament mhijiex l-intenzjoni. Minflok, il-perċentwali tal-irkantar għandu jkun ta' 15 % tal-
ammont globali ta' kwoti tal-emissjonijiet għas-settur tal-avjazzjoni fis-sena 2012 (ara l-
emendi 1, 3, 4, 6, 7).

Għandu jiġi ċċarat li l-infurzar tal-iskema ġewwa l-UE biss ma jistax ikun possibbli għal 
aktar minn sena. Hemm trattament ugwali għal-linji tal-ajru kollha li jaqdu l-istess rotot. Il-
kwoti li għandhom jiġu ċeduti sat-30 ta' April 2013 ikopru s-sena 2012, sena meta l-prezz tal-
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karbonju kien baxx ħafna (bejn EUR 6 u EUR 8) u meta l-linji tal-ajru jistgħu jużaw sa 15 % 
krediti tas-CDM (madwar EUR 0,40). Huwa għalhekk li kwalunkwe tagħwiġ potenzjali tal-
kompetizzjoni bejn operaturi tal-UE u ta' pajjiżi terzi f'termini ta' inċentiv talli jaqdu rotot 
differenti huwa limitat, pereżempju EUR 0,136 għal titjira minn Ħamburg għal Frankfurt. 
Jekk din is-sitwazzjoni titwal iżżejjed tista' tikkawża tagħwiġ sinifikanti tal-kompetizzjoni u 
ma tkunx ambjentalment ambizzjuża biżżejjed. Għalhekk għandu jkun iċċarat li t-"twaqqif 
tal-arloġġ" ma jistax jittawwal lil hinn mill-31 ta' Diċembru 2013. Għandu jkun iċċarat ukoll 
x'qiegħda tistenna l-UE mill-Assemblea tal-ICAO. Mhux kull riżultat jista' jitqies wieħed 
sodisfaċenti. Fil-leġiżlazzjoni eżistenti diġà huwa indikat li lesti nemendaw il-leġiżlazzjoni 
tagħna meta jintlaħaq ftehim globali. Għandu jiġi ċċarat li ftehim globali li jkopri b'mod 
sodisfaċenti l-emissjonijiet tal-linji tal-ajru mhuwiex se jkun intlaħaq sa tmiem l-2013. Huwa 
għalhekk li sadanittant jeħtieġ jiġi adottat qafas għal skemi reġjonali u nazzjonali. 
Madankollu, l-UE m'għandhiex taċċetta sitwazzjoni fejn il-leġiżlazzjoni attwali hija 
sempliċement abolita fid-dawl ta' ftehim taħt l-awspiċji tal-ICAO li huwa biss wieħed 
potenzjali (ara l-emendi 2 u 5).

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti l-opportunità li wieħed jagħmilha ċara li mhijiex l-UE li 
qiegħda tfixkel ftehim internazzjonali. Jekk, anki wara l-adozzjoni ta' din il-proposta, 
pajjiżi terzi ma jfittxux it-triq tal-kompromess fil-livell tal-ICAO, dan ikun sinjal ċar u 
mingħajr ambigwità li dawk li dejjem jitolbu soluzzjoni internazzjonali fl-ICAO mhumiex 
tassew impenjati. Min-naħa l-oħra, jekk l-ICAO tasal għal ftehim din tkun l-aħjar soluzzjoni 
għal kulħadd, inkluż għall-Unjoni Ewropea.


