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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

It-tibdil tal-klima huwa problema globali u jeħtieġ, għalhekk, li jiġi indirizzat globalment. L-
inklużjoni tal-avjazzjoni fl-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS) kienet 
deċiżjoni li saret minħabba l-progress bil-mod tal-proċess tal-ICAO u f'dak iż-żmien, dehret li 
kienet idea tajba. Kien maħsub li dan kien se jkun ta' eżempju li se jkun segwit minn oħrajn u 
li jista' jinkoraġġixxi l-komunità internazzjonali biex tiżviluppa soluzzjonali verament globali. 
Bosta pajjiżi kienu diġà qed jippjanaw MBMs (miżuri abbażi tas-suq) f'dak iż-żmien, iżda 
deher li ftehim dinji kien għadu l-bogħod ħafna. Madankollu, wara l-adozzjoni tal-iskema tal-
UE għan-negozjar ta' emissjonijiet tal-Avjazzjoni tal-UE (EU ETS tal-Avjazzjoni), wieħed ra 
immedjatament kif jimponi d-dispożizzjonijiet tagħha fuq trasportaturi ta' pajjiżi terzi, u dan 
kellu riperkussjonijiet ċari ftit wara. Waqt l-implimentazzjoni tal-EU ETS tal-avjazzjoni sa 
mill-bidu tal-2012, l-Istati Membri u l-linji tal-ajru iltaqgħu ma' miżuri ta' ritaljazzjoni minn 
pajjiżi  terzi li dgħajfu ħafna l-kompetittività tal-linji tal-ajru u l-potenzjal għat-tkabbir. 
Minħabba dan u n-nuqqas ta' rieda ċara tal-pajjiżi terzi li jikkooperaw u jkunu konformi mal-
EU ETS, l-UE kellu jipposponi l-infurzar tal-obbligi tal-iskema ("Stop the clock"), deċiżjoni 
li sa minn dan iż-żmien irriżultat li kienet waħda tajba u għaqlija. 

Is-sitwazzjoni attwali

Fil-fehma tar-rapporteur, hemm diversi raġunijiet għaliex il-proċess tal-ICAO għandu jitħalla 
jiżviluppa fil-paċi mingħajr ma' wieħed jipprova jimponi l-leġiżlazzjoni interna tal-UE lil 
pajjiżi terzi, li mhux biss tkun ta' riskju għall-proċess tal-ICAO innifsu iżda tesponi l-Istati 
Membri u l-linji tal-ajru tal-UE għal miżuri ta' ritaljazzjoni u kunflitti kummerċjali. L-ewwel 
nett, id-deċiżjonijiet lejn miżura globali bbażata fuq is-suq ittieħdu u l-proċess miexi; l-ICAO 
hija l-uniku korp li permezz tiegħu tista' tintlaħaq soluzzjoni globali. It-tieni nett, għall-ewwel 
darba fl-istorja, mekkaniżmu globali qed ikun appoġġat b'mod attiv anki barra mill-UE u qed 
jiparteċipaw fih atturi ewlenin. It-tielet nett, il-partijiet interessati kollha, inklużi l-linji tal-ajru 
u l-industriji tal-avjazzjoni jappoġġaw din is-soluzzjoni globali li issa tinsab eqreb minn qatt 
qabel. Il-pajjiżi huma lesti, aktar involuti u  disponibbli li jiftiehmu minn qabel. Minbarra dan, 
l-ispazju tal-Ajru propost mill-UE ġie rrifjutat espressament mill-ICAO.

Konklużjoni

Ir-rapporteur temmen li minħabba dan il-fatt, l-UE għandha tkun attur attiv fil-promozzjoni ta' 
ftehim globali u ma tkomplix taġixxi unilateralment minħabba li b'dan il-mod twaqqaf il-
proċess. L-UE għandha tevita kwalunkwe azzjoni li s-sħab kummerċjali internazzjonali 
tagħhna jiġġudikaw mhux kostruttiva u li tostakola n-negozjati tal-ICAO. Ir-rapporti kollha 
mill-pajjiżi terzi rigward din il-proposta li huma disponibbli jindikaw l-oppost, għalhekk ir-
rapporteur tissuġġerixxi li jibqa' jiġi sospiż l-infurzar tal-obbligi ("stop the clock") għal 
titjiriet fi ħdan iż-Żona Ekonomika Ewropea sas-sena 2016. F'dak li jirrigwarda l-EU ETS, l-
UE se tkompli turi rwol ta' mexxej biex tintervjeni kmieni biex trażżan l-emissjonijiet tal-
avjazzjoni. Anki jekk l-UE għandha d-dritt uniku li tilleġiżla fit-territorju tagħha stess, ir-
rapporteur temmen li dan mhuwiex il-mod ġust kif wieħed jimxi jekk wieħed irid soluzzjoni 
verament globali. Id-diplomazija tal-klima tfisser li kull parti involuta għandha taħdem f'tim, 
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filwaqt li l-partijiet jaħdmu għal objettiv reċiproku bi strumenti komuni. Minbarra l-kisba ta' 
soluzzjoni globali, il-prijoritajiet tal-UE għandhom jiżguraw il-benessri tal-industriji tal-
avjazzjoni Ewropej, il-kompetittività u l-possibiltajiet operazzjonali f'dan il-qasam 
kompetittiv ħafna. 

Minħabba r-raġunijiet imsemmija qabel, ir-rapporteur jissuġġerixxi li jitkomplew id-
dispożizzjonijiet rigward is-sospensjoni tal-infurzar tal-obbligi ("Stop the clock") għal titjiriet 
fi ħdan iż-Żona Ekonomika Ewropea sal-assemblea ġenerali tal-ICAO li se ssir fl-2016, bil-
għan li tinkiseb soluzzjoni verament globali li tkun verament ta' benefiċċju għall-klima u 
għall-atturi kollha involuti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Konsegwentament, huwa mixtieq li r-
rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill4 jitqiesu b'mod 
temporanju bħala sodisfatti, meta 
jintlaħqu l-obbligi fir-rigward ta' ċertu 
perċentwal ta' emissjonijiet minn titjiriet 
minn u lejn ajrudromi f'pajjiżi terzi. 
B'hekk, l-Unjoni tenfasizza li r-rekwiżiti 
jistgħu jiġu applikati fir-rigward ta' ċerti 
perċentwali ta' emissjonijiet minn titjiriet 
minn u lejn ajrudromi f'pajjiżi taż-Żona 
Ekonomika Ewropea (ŻEE), bl-istess mod 
bħalma r-rekwiżiti legali jistgħu jiġu 
applikati fuq iktar emissjonijiet minn 
titjiriet minn u lejn dawn l-ajrudromi.

imħassar

__________________
4 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
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għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE 
(ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija żejda minħabba li tillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss 
għal titjiriet fi ħdan iż-ŻEE.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Filwaqt li l-applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tibqa' bbażata fuq 
il-wasla jew fuq it-tluq minn ajrudromi fl-
Unjoni, sabiex tkun mezz sempliċi u 
operabbli biex tillimita l-applikazzjoni ta' 
miżuri reġjonali bbażati fuq is-suq għal 
7 snin sakemm tidħol fis-seħħ miżura 
bbażata fuq is-suq ta' dan it-tip, il-
perċentwali ġew ikkalkulati mill-
Eurocontrol abbażi tal-proporzjon tad-
Distanza Ortodromika bejn l-ajruporti 
ewlenin fiż-ŻEE u fil-pajjiżi terzi li 
mhumiex aktar minn 12-il mil lil hinn 
mill-iktar punt li jinsab f'tarf il-kosta taż-
ŻEE. Peress li l-Unjoni ma tqisx li miżura 
globali bbażata fuq is-suq għandha tkun 
ibbażata fuq konsiderazzjonijiet tal-
ispazju tal-ajru attwali, meta jiġu mqabbla 
mal-wasla jew it-tluq mill-ajrudromi, ir-
rilevanza tal-perċentwali hija limitata 
għall-perjodu sal-2020.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija żejda minħabba li tillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss 
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għal titjiriet fi ħdan iż-ŻEE.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġi stabbilit perċentwal ta' 
emissjonijiet ivverifikati għal titjiriet minn 
u lejn ajrudromi f'pajjiżi terzi, iridu jkunu 
magħrufa l-emissjonijiet kollha tat-titjira. 
Madankollu, mhux qed jitqiesu l-
emissjonijiet li mhumiex koperti minn dak 
il-perċentwal.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija żejda minħabba li tillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss 
għal titjiriet fi ħdan iż-ŻEE.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Barra minn hekk, fir-rigward ta' 
titjiriet minn u lejn pajjiżi terzi, operatur 
tal-inġenju tal-ajru għandu jkun jista' 
jagħżel li ma jirrappurtax l-emissjonijiet 
ivverifikati minn dawn it-titjiriet, iżda 
minflok iserraħ fuq estimi ta' emissjonijiet 
determinati li jseħħu sal-kosta tal-pajjiżi 
Membri taż-ZEE u li għandhom ikunu 
preċiżi kemm jista' jkun.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija żejda minħabba li tillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss 
għal titjiriet fi ħdan iż-ŻEE.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-applikazzjoni ta' perċentwal għal 
emissjonijiet ivverifikati għal titjiriet minn 
u lejn ajrudromi f'pajjiżi terzi, jew l-użu 
ta' approċċ alternattiv mill-operaturi, 
għandhom jirrelataw għall-emissjonijiet 
mill-2014 'il quddiem sabiex l-operaturi 
jkollhom żmien biex jifhmu dawn l-
approċċi meta jippjanaw l-attivitajiet tat-
titjiriet tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija żejda minħabba li tillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss 
għal titjiriet fi ħdan iż-ŻEE.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Mingħajr preġudizzju għall-miżura 
globali bbażata fuq is-suq li tapplika mill-
2020, l-emissjonijiet minn titjiriet minn u 
lejn pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u li 
s-sehem tagħhom tad-dħul totali ta' 
tunnellati-kilometri ta' attivitajiet 
internazzjonali tal-avjazzjoni ċivili huwa 
inqas minn 1 %, għandu jiġi eżentat 
għall-perjodu 2014 sal-2020. Il-pajjiżi li 
huma meqjusa li għadhom qed 
jiżviluppaw għall-finijiet ta' din il-
proposta, għandhom ikunu dawk li fil-
waqt tal-adozzjoni ta' din il-proposta 
jibbenefikaw minn aċċess preferenzjali 
għas-suq tal-Unjoni f'konformità mar-

imħassar
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Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li fl-
2013 ma ġewx klassifikati mill-Bank Dinji 
bħala pajjiżi bi dħul għoli jew pajjiżi bi 
dħul medju superjuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija żejda minħabba li tillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss 
għal titjiriet fi ħdan iż-ŻEE.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a - paragrafu 1 - subparagrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-emissjonijiet kollha minn titjiriet minn u 
lejn pajjiżi barra ż-Żona Ekonomika 
Ewropea fl-2013;

l-emissjonijiet kollha minn titjiriet minn u 
lejn pajjiżi barra ż-Żona Ekonomika 
Ewropea bejn is-snin kalendarji 2013 u 
2016;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni tas-sospensjoni tal-infurzar tal-obbligi ("Stop the clock") kienet waħda ġusta u 
vitali sabiex jinstab ftehim globali, għalhekk din id-direttiva tapplika sa tmiem is-sena 2016, 
fid-dawl tal-assemblea tal-ICAO li għandha ssir dik is-sena.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-emissjonijiet minn titjiriet minn u lejn 
pajjiżi barra ż-Żona Ekonomika Ewropea 
(ŻEE) f'kull sena kalendarja bejn l-2014 

imħassar
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u l-2020 fejn l-operatur tat-tali titjiriet 
irrestitwixxa kwoti fir-rigward tal-
perċentwali tal-emissjonijiet ivverifikati 
minn dawk it-titjiriet elenkati 
f'konformità mal-Anness IIc, jew 
ikkalkulati f'konformità mal-paragrafu 6;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt b huwa żejjed minħabba li jillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss għal 
titjiriet fi ħdan iż-ŻEE. Id-deċiżjoni  tas-sospensjoni tal-infurzar tal-obbligi ("Stop the Clock") 
kienet waħda ġusta u vitali sabiex jinstab ftehim globali, għalhekk din id-direttiva tapplika sa 
tmiem is-sena 2016, fid-dawl tal-assemblea tal-ICAO li għandha ssir dik is-sena.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-emissjonijiet minn titjiriet operati minn 
operatur tal-inġenju tal-ajru mhux 
kummerċjali f'kull sena kalendarja sal-
2020 fejn l-emissjonijiet li għalihom huwa 
responsabbli dak l-operatur tal-inġenju tal-
ajru fis-sena kalendarja, huma inqas minn 
1000 tunnellata,

(b) l-emissjonijiet minn titjiriet operati 
minn operatur tal-inġenju tal-ajru mhux 
kummerċjali f'kull sena kalendarja bejn l-
2013 u l-2016 fejn l-emissjonijiet li 
għalihom huwa responsabbli dak l-operatur 
tal-inġenju tal-ajru f'dik is-sena kalendarja, 
huma inqas minn 1000 tunnellata,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar is-sospensjoni tal-infurzar tal-obbligi ("Stop the clock") kienet waħda ġusta 
u vitali sabiex jinstab ftehim globali, għalhekk din id-direttiva tapplika sa tmiem is-sena 2016, 
fid-dawl tal-assemblea tal-ICAO li għandha ssir dik is-sena.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
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Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-emissjonijiet ivverifikati msemmija fil-
paragrafu 1(b) u kkalkulati f'konformità 
mal-Anness IIc għandhom jitqiesu li 
huma l-emissjonijiet ivverifikati tal-
operatur tal-inġenju tal-ajru għall-finijiet 
tal-Artikoli 11a, 12 u 14.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija żejda minħabba li tillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss għal titjiriet fi 
ħdan iż-ŻEE fejn jiġi applikat l-obbligu ta' rappurtar normali ta' emissjonijiet.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 3e(5) u l-
Artikolu 3f, operatur tal-inġenju tal-ajru li 
jibbenefika mid-derogi stipulati fil-
paragrafi 1(a) sa 1(c) għandu jinħarġilu 
għadd ta' kwoti mingħajr ħlas imnaqqsa 
proporzjonalment skont it-tnaqqis tal-
obbligu ta' restituzzjoni tal-kwoti stipulat 
f'dawk il-paragrafi.

B'deroga mill-Artikolu 3e(5) u l-
Artikolu 3f, operatur tal-inġenju tal-ajru li 
jibbenefika mid-derogi stipulati fil-
paragrafi 1(a) sa 1(b) għandu jinħarġilu 
għadd ta' kwoti mingħajr ħlas imnaqqsa 
proporzjonalment skont it-tnaqqis tal-
obbligu ta' restituzzjoni tal-kwoti stipulat 
f'dawk il-paragrafi.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fir-rigward tal-attività bejn l-2013 u l-
2020, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw l-għadd ta' kwoti tal-
avjazzjoni mingħajr ħlas allokati lil kull 
operatur minn [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjoni: daħħal data 4 xhur wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

Fir-rigward tal-attività bejn is-snin 
kalendarji 2013 sal-2016, l-Istati Membri 
għandhom jippubblikaw l-għadd ta' kwoti 
tal-avjazzjoni mingħajr ħlas allokati lil kull 
operatur minn [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjoni: daħħal data x xhur wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar is-sospensjoni tar-rappurtar tal-obbligi ("Stop the clock") kienet waħda 
ġusta u vitali sabiex jinstab ftehim globali, għalhekk din id-direttiva tapplika sa tmiem is-sena 
2016, fid-dawl tal-assemblea tal-ICAO li għandha ssir dik is-sena.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
L-Artikolu 28a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 3d(3), l-għadd ta' 
kwoti li jridu jiġu rkantati minn kull Stat 
Membru fir-rigward tal-perjodu mill-2013
sal-2020, għandu jiġi mnaqqas b'tali mod li 
jikkorrispondi għas-sehem tiegħu ta' 
emissjonijiet attribwiti għall-avjazzjoni li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
Artikolu 28(a) sa (c).

B'deroga mill-Artikolu 3d(3), l-għadd ta' 
kwoti li jridu jiġu rkantati minn kull Stat 
Membru fir-rigward tal-perjodu mis-snin 
kalendarji 2013 sal-2016, għandu jiġi 
mnaqqas b'tali mod li jikkorrispondi għas-
sehem tiegħu ta' emissjonijiet attribwiti 
għall-avjazzjoni li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-Artikolu 28(a) sa (c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar is-sospensjoni tal-infurzar tal-obbligi ("Stop the clock") kienet waħda ġusta 
u vitali sabiex jinstab ftehim globali, għalhekk din id-direttiva tapplika sa tmiem is-sena 2016, 
fid-dawl tal-assemblea tal-ICAO li għandha ssir dik is-sena.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
L-Artikolu 28a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikoli 3g, 12, 15 u 18a, 
fejn operatur tal-inġenju tal-ajru għandu t-
total annwali ta' emissjonijiet inqas minn 
25000 tunnellata, l-emissjonijiet tiegħu 
għandhom jitqiesu li huma emissjonijiet 
ivverifikati jekk jiġu ddeterminati bl-użu ta'
għodda ta' emittenti żgħar approvata mill-
Kummissjoni u li hija popolata mill-
Eurocontrol b'dejta mill-faċilità ta' appoġġ 
tal-ETS, u l-Istati Membri jistgħu 
jimplimentaw proċeduri ssimplifikati għal 
operaturi tal-inġenju tal-ajru mhux 
kummerċjali sakemm ma jkunx hemm 
inqas preċiżjoni minn dik li tipprovdi din l-
għodda.

B'deroga mill-Artikoli 3g, 12, 15 u 18a, 
fejn operatur tal-inġenju tal-ajru għandu t-
total annwali ta' emissjonijiet inqas minn 
25000 tunnellata, l-emissjonijiet tiegħu 
għandhom jitqiesu li huma emissjonijiet 
ivverifikati jekk jiġu ddeterminati bl-użu ta' 
dejta mill-faċilità ta' appoġġ tal-ETS tal-
Eurocontrol, u l-Istati Membri jistgħu 
jimplimentaw proċeduri ssimplifikati għal 
operaturi tal-inġenju tal-ajru mhux 
kummerċjali sakemm ma jkunx hemm 
inqas preċiżjoni minn dik li tipprovdi din l-
għodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol ta' għodda ta' emittenti żgħar mhuwiex ovvju f'dan il-kuntest peress li r-rapport tal-
emissjonijiet jista' jkun irċevut mill-Faċilità ta' Appoġġ tal-ETS jekk it-trasportatur ikollu 
liċenzja biex juża dak il-programm.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2003/87/KE
L-Artikolu 28a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 12(2a) u l-
Artikolu 14(3), għal titjiriet minn u lejn 
pajjiżi taż-ŻEE, operatur tal-inġenju tal-
ajru jista' jagħżel li ma jirrappurtax id-
dejta tal-emissjonijiet bl-użu ta' 

imħassar
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perċentwali fl-Anness IIc, sabiex dawk l-
emissjonijiet jiġu kkalkulati mill-awtorità 
kompetenti. Dan il-kalkolu għandu jqis il-
figuri mill-għodda ta' emittenti żgħar 
approvata mill-Kummissjoni u popolata 
mill-Eurocontrol b'dejta mill-faċilità 
tagħha ta' appoġġ tal-ETS. L-awtorità 
kompetenti għandha tirrapporta dawk il-
kalkoli kollha lill-Kummissjoni. Il-kalkoli 
tal-emissjonijiet magħmula f'dawn iċ-
ċirkostanzi għandhom jitqiesu li huma l-
emissjonijiet ivverifikati tal-operatur tal-
inġenju tal-ajru għall-finijiet tal-
Artikoli 11a, 12, 14 u 28a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu huwa żejjed minħabba li jillimita l-applikazzjoni tal-ambitu tad-direttiva biss 
għal titjiriet fi ħdan iż-Żona Ekonomika Ewropea fejn jiġi applikat l-obbligu ta' rappurtar 
normali ta' emissjonijiet.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Annessi huma emendati kif stabbilit 
fl-Anness ta' din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġa minħabba li tillimita l-ambitu ta' applikazzjoni tad-direttiva biss għal titjiriet 
fi ħdan iż-ŻEE.


