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Ġermaniża, dwar l-impatt tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-ajruplani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddikjara li l-politiċi u l-attivisti ambjentali qed ibeżżgħu lill-pubbliku mill-
impatt tal-emissjonijiet tas-CO2 li jirriżultaw mill-attivitajiet tal-bniedem. Hija mhijiex 
konvinta mill-effetti ta’ ħsara ta’ dawn l-emissjonijiet fuq il-klima. B’mod partikulari tirreferi 
għat-trasport bl-ajru li, skont hi, tqiegħed f’dawl ikrah sabiex jogħlew aktar it-taxxi permezz 
ta’ imposta ta’ CO2. Din tagħmel l-ivvjaġġar bl-ajru wisq għoli li tagħmel ħsara lill-
ekonomija u l-kompetittività. Il-petizzjonanta ssostni li t-trasport bl-ajru jammonta biss għal 
parti żgħira mill-emissjonijiet totali tal-gassijiet serra u li ħafna miżuri diġà qed jittieħdu biex 
jonqos il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet. Hija titlob għat-tneħħija tal-imposti tas-CO2 u 
dawk ambjentali fuq it-trasport bl-ajru. Hija wkoll tikkunsidra li l-bijofjuwils għall-karozzi u 
l-ajruplani għandhom jitneħħew minħabba li l-produzzjoni ta’ dawn il-fjuwils hija 
irresponsabbilità morali u etika fid-dawl tas-sitwazzjoni dinjija tal-ikel.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-inklużjoni tal-avjazzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
Iskema tal-Iskambju ta’ Kwoti ta’ Emissjonijiet (ETS) billi t-traffiku tal-ajru huwa kontributur 
għall-emissjonijiet tal-CO2 li kulma jmur qed jikber u billi s-setturi kollha tat-trasport 
għandhom jikkontribwixxu għall-isforzi favur ir-riduzzjoni tal-emissjonijiet ħalli jkun żgurat 
li jkun hemm l-istess kondizzjonijiet għal kulħadd. L-avjazzjoni internazzjonali hi mistennija 
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li tikber bejn 4-5% fis-sena matul is-snin li ġejjin, u t-traffiku mistenni jirdoppja lejn l-2020. 
B’hekk jiġri li b'mod parallel kull emissjoni sinifikanti tal-CO2 riżultanti mill-progress 
teknoloġiku tisfa eklissata minn dan it-tkabbir mgħaġġel. Kif imfisser mill-IPCC1, l-
emissjonijiet mill-ajruplani huma partikolarment ta’ ħsara billi l-ajruplani jemettu gassijiet u 
partiċelli direttament fl-atmosfera u partikolari d-dijossidu tal-karbonju għandu żmien twil ta’
residenza atmosferika.

L-ETS mhix taxxa u ma twassal li l-ivvjaġġar bl-ajru ikun ogħla. Għall-fini li jiġi rispettat il-
limitu fuq il-karbonju, l-operaturi għandhom l-għażla li jew investu f’ajruplani aktar effiċjenti 
jew inkella jixtru l-kwoti għall-emissjonijiet fis-suq oltre dawk li ġa jingħatawlhom mingħajr 
ħlas. L-impatt fuq il-prezzijiet tal-biljett se jkun ftit li xejn. Jekk wieħed jassumi li l-linji tal-
ajru jgħaddu l-valur sħiħ tal-kwoti li jingħatawlhom b’xejn lill-klijenti tagħhom, sal-2020 il-
prezzijiet tal-biljetti għal titjira bir-ritorn fl-Unjoni jogħlew b’medja ta’ €1.8.

Hu siewi wkoll li wieħed jiftakar li l-Kummissjoni Ewropea pproponiet li ġġib l-avjazzjoni fl-
ETS wara li għamlet konsultazzjoni wiesgħa tal-istakeholders.  

Dwar il-bijofjuwils, il-Kummissjoni Ewropea tat definizzjoni fil-liġi tal-kriterji ta’ 
sostenibilità għall-produzzjoni tal-bijofjuwils u hija impenjati bis-serjetà favur il-
minimizzazzjoni tal-impatti ambjentali assoċjati. Dawn il-kriterji ta’ sostenibilità għandhom 
it-tir li jipprevjenu l-produzzjoni tal-biofjuwils f’dawk l-inħawi fejn ikun hemm bijodiversità 
kbira u kull produttur marbut juri li qed jottempera ruħu ma' dawn il-kriterji. 

Is-setturi kollha għandhom jikkontribwixxu għall-isforzi għar-riduzzjoni tal-emissjonijiet. L-
inklużjoni tal-avjazzjoni fl-ETS u l-użu tal-bijofjuwils għandhom it-tir li jindirizzaw b’mod li 
jirrispetta l-effiċjenza tal-kostijiet l-emissjonijiet ta’ CO2 li qed jiżdiedu b’ħeffa.

Ma għandhiex tkun abrogata l-leġiżlazzjoni li twaqqaf l-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti ta' 
Emissjonijiet u li tittratta l-bijofjuwils. Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda intenzjoni li tibdel 
dawn il-politiki għalissa.

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf


