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Julie Girling 

L-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet 

attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi 

implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid) 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 3d – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1a) Fl-Artikolu 3d, il-paragrafu 2 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

2.  Mill-1 ta' Jannar 2013, 15 % tal-kwoti 

għandhom ikunu rkantati. Dan il-

persentaġġ jista' jiġi miżjud, bħala 

parti mill-reviżjoni ġenerali ta' din id-

Direttiva. 

2.  Mill-1 ta' Jannar 2021, 50 % tal-kwoti 

għandhom ikunu rkantati, diment li 

dawn ma jkunux meħtieġa sabiex tiġi 

evitata l-applikazzjoni tal-

Artikolu 10a(5) bejn l-2021 u l-2030, 

f'liema każ dawn għandhom jintużaw 

għal dan l-iskop." 

Or. en 
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L-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet 

attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi 

implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 28b – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Jekk ir-rapport jindika li l-

infurzabbiltà, it-trasparenza u l-

governanza huma suffiċjenti għal 

miżura globali bbażata fuq is-suq, li r-

rekwiżiti ta' kwalità għall-krediti ta' 

kumpens huma suffiċjenti, li r-regoli 

għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-

verifika tal-emissjonijiet huma 

affidabbli u li jkun żgurat trattament 

ugwali fuq ir-rotot, f'dak il-każ 

għandha tiġi proposta estensjoni tat-tul 

taż-żmien ta' din id-deroga mill-

Kummissjoni għal 15-il sena, jekk ikun 

xieraq. 

Or. en 
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attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi 

implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' 

Ottubru 2014 stabbilixxa mira 

vinkolanti sabiex sal-2030 ikun hemm 

tnaqqis domestiku fl-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi 

kollha ta' mill-inqas 40 % meta mqabbel 

mal-1990. Il-laqgħa tal-Kunsill tas-6 ta' 

Marzu 2015 approvat formalment dan 

il-kontribut tal-Unjoni u tal-Istati 

Membri tagħha bħala l-Kontribut 

Maħsub Determinat fil-Livell 

Nazzjonali tagħhom skont il-Ftehim ta' 

Pariġi. Il-konklużjonijiet ta' Ottubru 

2014 tal-Kunsill Ewropew ipprevedew 

li l-mira għandha tintlaħaq b'mod 

kollettiv mill-Unjoni bl-aktar mod 

kosteffikaċi possibbli, bit-tnaqqis fis-

setturi tal-Iskema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) u mhux 

tal-ETS li jammonta għal 43 % u 30 % 

rispettivament sal-2030 meta mqabbel 

mal-2005. Is-setturi kollha tal-

ekonomija għandhom jikkontribwixxu 

biex jinkiseb dan it-tnaqqis fl-

emissjonijiet.  

(3) Il-Kunsill Ewropew tat-23 u l-

24 ta' Ottubru 2014 stabbilixxa mira 

vinkolanti sabiex sal-2030 ikun hemm 

tnaqqis domestiku fl-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi 

kollha ta' mill-inqas 40 % meta mqabbel 

mal-1990. Il-laqgħa tal-Kunsill tas-

6 ta' Marzu 2015 approvat formalment 

dan il-kontribut tal-Unjoni u tal-Istati 

Membri tagħha bħala l-Kontribut 

Maħsub Determinat fil-Livell 

Nazzjonali tagħhom skont il-Ftehim ta' 

Pariġi. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew ta' Ottubru 2014 ipprevedew 

li l-mira għandha tintlaħaq b'mod 

kollettiv mill-Unjoni bl-aktar mod 

kosteffikaċi possibbli, bit-tnaqqis fis-

setturi tal-Iskema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) u mhux 

tal-ETS li jammonta għal 43 % u 30 % 

rispettivament sal-2030 meta mqabbel 

mal-2005. Is-setturi kollha tal-

ekonomija għandhom jikkontribwixxu 

biex jinkiseb dan it-tnaqqis fl-

emissjonijiet u sabiex dan isir, il-

Kummissjoni għandha, inter alia, 

tipprovdi pjattaforma għall-iskambju 
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bejn l-Istati Membri tal-aħjar prattiki u 

tat-tagħlimiet misluta fis-settur tal-

mobilità b'emissjonijiet baxxi.  

Or. en 
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COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

ilhom mill-1997 jagħmlu sforzi biex 

imexxu ftehim internazzjonali biex 

jitnaqqsu l-impatti tal-gassijiet serra 

mill-avjazzjoni u għandhom 

leġiżlazzjoni li ilha stabbilita mill-2008 

biex jiġu limitati l-impatti tat-tibdil tal-

klima minn attivitajiet tal-avjazzjoni 

permezz tas-sistema tan-negozjar tal-

emissjonijiet (EU ETS) li ilha topera 

mill-2005. Biex ikun hemm progress fl-

Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 

Internazzjonali (ICAO), l-Unjoni għal 

darbtejn adottat derogi marbutin biż-

żmien mal-EU ETS biex jiġu limitati l-

obbligi tal-konformità tal-emissjonijiet 

minn titjiriet bejn ajrudromi li jinsabu 

fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), bi 

trattament ugwali fuq ir-rotot tal-

operaturi tal-inġenji tal-ajru kull fejn 

ikunu bbażati. Ir-Regolament (UE) Nru 

421/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, l-aktar deroga reċenti mill-EU 

ETS, jillimita l-obbligi ta' konformità 

għal titjiriet fiż-ŻEE bejn l-2013 u l-

2016, u jipprevedi bidliet potenzjali fil-

kamp ta' applikazzjoni tas-sistema 

(4) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 

ilhom mill-1997 jagħmlu sforzi biex 

imexxu ftehim internazzjonali biex 

jitnaqqsu l-impatti tal-gassijiet serra 

mill-avjazzjoni u għandhom 

leġiżlazzjoni li ilha stabbilita mill-2008 

biex jiġu limitati l-impatti tat-tibdil tal-

klima minn attivitajiet tal-avjazzjoni 

permezz tas-sistema tan-negozjar tal-

emissjonijiet (EU ETS) li ilha topera 

mill-2005. Il-Qorti tal-Ġustizzja 

ddeċidiet, fis-sentenza tagħha tal-

21 ta' Diċembru 20111a, li l-inklużjoni 

ta' titjiriet mhux fiż-ŻEE fl-EU ETS 

ma tmurx kontra d-dritt 

internazzjonali. Barra minn hekk, mill-

2004 u l-2008 l-Istati Membri 

impenjaw ruħhom mill-ġdid li 

jimplimentaw il-kunċett ta' Ajru Uniku 

Ewropew, meta qiesu t-tkabbir fil-

volum tat-traffika bl-ajru fis-snin li 

ġejjin. Sabiex jinkiseb progress fil-

ġestjoni tat-traffiku tal-ajru trid 

titħaffef l-implimentazzjoni ta' SESAR 

(Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku 

bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew), u 

jridu jiġu appoġġjati teknoloġiji 
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rigward l-attività lejn u minn ajrudromi 

li jinsabu barra miż-ŻEE mill-1 ta' 

Jannar 2017 'il quddiem wara r-reviżjoni 

stabbilita f'dak ir-Regolament. 

innovattivi taħt l-proġett Clean Sky. L-

introduzzjoni, permezz tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tal-

Avjazzjoni Ċivili (ICAO), tal-miżura 

globali bbażata fuq is-suq għandha 

tikkontribwixxi għal aktar progress fir-

rigward tat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-

avjazzjoni. Biex ikun hemm progress fl-

Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 

Internazzjonali (ICAO), l-Unjoni għal 

darbtejn adottat derogi marbutin biż-

żmien mal-EU ETS biex jiġu limitati l-

obbligi tal-konformità tal-emissjonijiet 

minn titjiriet bejn ajrudromi li jinsabu 

fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), bi 

trattament ugwali fuq ir-rotot tal-

operaturi tal-inġenji tal-ajru kull fejn 

ikunu bbażati. Ir-Regolament (UE) 

Nru 421/2014 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill, l-aktar deroga reċenti mill-

EU ETS, jillimita l-obbligi ta' 

konformità għal titjiriet fiż-ŻEE bejn l-

2013 u l-2016, u jipprevedi bidliet 

potenzjali fil-kamp ta' applikazzjoni tas-

sistema rigward l-attività lejn u minn 

ajrudromi li jinsabu barra miż-ŻEE 

mill-1 ta' Jannar 2017 'il quddiem wara 

r-reviżjoni stabbilita f'dak ir-

Regolament. 

_________________ 

1aIs-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-

21 ta' Diċembru 2011, Air Transport 

Association of America u Oħrajn vs The 

Secretary of State for Energy and Climate 

Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Fid-dawl tar-riżoluzzjoni adottata fid-39 

Assemblea tal-ICAO f'Ottubru 2016 

dwar l-implimentazzjoni ta' miżura 

globali bbażata fuq is-suq mill-2021 

biex jiġu kumpensati l-emissjonijiet 

mill-avjazzjoni internazzjonali 'il fuq 

mil-livelli tal-2020, huwa meqjus 

xieraq li d-deroga eżistenti tkompli 

sakemm isir aktar progress relatat mat-

tfassil u l-implimentazzjoni ta' miżura 

globali bbażata fuq is-suq. F'dan ir-

rigward, l-adozzjoni tal-Istandards u l-

Prattiki Rakkomandati mill-ICAO biex 

jikkomplementaw dik ir-Riżoluzzjoni u 

jippermettu l-implimentazzjoni tas-

sistema globali hija ppjanata għall-2018. 

Madankollu, it-tħaddim konkret se 

jeħtieġ azzjoni mill-partijiet tal-ICAO 

fil-livell domestiku. Barra minn hekk, l-

arranġamenti ta' governanza jridu jiġu 

żviluppati mill-ICAO, inkluża sistema 

ta' reġistru. F'dan il-kuntest, id-deroga 

attwali tal-obbligi tal-EU ETS għal 

titjiriet lejn u minn pajjiżi terzi għandha 

tiġi estiża, soġġetta għar-reviżjoni dwar 

l-implimentazzjoni tal-iskema tal-

ICAO, sabiex jiġi promoss momentum 

(5) Fid-dawl tar-riżoluzzjoni adottata fid-

39 Assemblea tal-ICAO f'Ottubru 2016 

dwar l-implimentazzjoni ta' miżura 

globali bbażata fuq is-suq mill-2021 

biex jiġu kumpensati l-emissjonijiet 

mill-avjazzjoni internazzjonali 'l fuq 

mil-livelli tal-2020, l-adozzjoni tal-

Istandards u l-Prattiki Rakkomandati 

mill-ICAO biex jikkomplementaw dik 

ir-Riżoluzzjoni u jippermettu l-

implimentazzjoni tas-sistema globali 

hija ppjanata għall-2018. Madankollu, 

it-tħaddim konkret se jeħtieġ azzjoni 

mill-partijiet tal-ICAO fil-livell 

domestiku. Barra minn hekk, l-

arranġamenti ta' governanza jridu jiġu 

żviluppati mill-ICAO, inkluża sistema 

ta' reġistru. F'dan il-kuntest, id-deroga 

attwali tal-obbligi tal-EU ETS għal 

titjiriet lejn u minn pajjiżi terzi għandha 

tiġi estiża sal-2021, sabiex jiġi promoss 

momentum fl-ICAO u jiġi ffaċilitat it-

tħaddim tal-iskema tal-ICAO. Minħabba 

l-estensjoni tad-deroga, l-ammont tal-

kwoti li għandhom jiġu rkantati u 

maħruġin bla ħlas, inkluż mir-riżerva 

speċjali, għandu jkun l-istess bħal dak li 
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fl-ICAO u jiġi ffaċilitat it-tħaddim tal-

iskema tal-ICAO. Minħabba l-estensjoni 

tad-deroga, l-ammont tal-kwoti li 

għandhom jiġu rkantati u maħruġin bla 

ħlas, inkluż mir-riżerva speċjali, għandu 

jkun l-istess bħal dak li jikkorrispondi 

għall-2016 u għandu jkun proporzjonat 

għat-tnaqqis tal-obbligu ta' restituzzjoni. 

jikkorrispondi għall-2016 u għandu jkun 

proporzjonat għat-tnaqqis tal-obbligu ta' 

restituzzjoni. Sabiex jiġu indirizzati l-

emissjonijiet tas-CO2 mis-settur tal-

avjazzjoni, l-Unjoni għandha tkompli 

tappoġġja lill-Istati Membri biex jużaw 

id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti 

għal proġetti bħal SESAR, Clean Sky u 

proġetti innovattivi oћrajn. 

 

Or. en 
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L-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet 

attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi 

implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta għal regolament 

Premessa 6b (ġdida) 

 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b)  Ġew adottati diversi atti leġiżlattivi 

fil-livell tal-Unjoni li l-għan 

tagħhom huwa l-prevenzjoni tal-

frammentazzjoni tal-ispazju tal-ajru 

Ewropew sabiex jittejbu l-fluss tat-

traffiku tal-ajru u l-kontroll tal-użu 

tal-ispazju tal-ajru, u b'hekk 

jitnaqqsu l-emissjonijiet. Fi ħdan l-

Unjoni, l-iskema CORSIA għandha 

titqies bħala parti mill-hekk imsejjaħ 

"basket ta' miżuri" tal-ICAO, 

flimkien mal-implimentazzjoni sħiħa 

mill-Istati Membri tal-leġiżlazzjoni 

dwar l-Ajru Uniku Ewropew, is-

SESAR, l-użu tal-GNSS għan-

navigazzjoni bis-satellita u Inizjattivi 

Teknoloġiċi Konġunti bħal Clean 

Sky I u Clean Sky II. Id-dħul kollu 

mill-irkantar futur tal-kwoti jenħtieġ 

li jinżamm għall-iżvilupp tal-

programmi ta' riċerka u żvilupp 

imsemmija hawn fuq, kif ukoll għal 

proġetti komuni bl-għan li jiġi 

żviluppat sett ta' kapaċitajiet 

interoperabbli bażiċi fl-Istati Membri 

kollha, b'mod partikolari dawk li 

jtejbu l-infrastruttura tan-
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navigazzjoni bl-ajru, il-forniment ta' 

servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u l-

użu tal-ispazju tal-ajru, kif meħtieġ 

għall-implimentazzjoni tal-Pjan 

Regolatorju Ewropew tal-ATM. Il-

Kummissjoni għandha tirrapporta 

wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar azzjonijiet għall-

implimentazzjoni tal-GMBM 

meħuda mill-Istati Membri biex 

inaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett serra mill-avjazzjoni, inkluża 

informazzjoni, rigward l-użu tad-

dħul, ippreżentata mill-Istati Membri 

skont l-Artikolu 17 tar-Regolament 

(UE) Nru 525/2013. 

Or. en 

 

 



 

AM\1133933MT.docx  PE605.642v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

8.9.2017 A8-0258/42 

Emenda  42 

Peter Liese 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0258/2017 

Julie Girling 

L-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet 

attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi 
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COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1d (ġdid) 

Direttiva 2003/87/KE 

Artikolu 3d– paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1d) Fl-Artikolu 3d(4), l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

"L-Istati Membri għandhom 

jiddeterminaw l-użu li għandu jsir mid-

dħul iġġenerat mill-irkant ta' kwoti tal-

avjazzjoni. Dak id-dħul għandu jintuża 

biex jitratta t-tibdil fil-klima fl-UE u 

f'pajjiżi terzi, inter alia biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, biex 

ikunu adattati l-impatti tat-tibdil fil-klima 

fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment fil-

pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jiġu 

ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-

mitigazzjoni u l-adattament, inkluż b'mod 

partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-

trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet permezz ta' mezzi tat-trasport 

b'emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-

ispejjeż amministrattivi tal-iskema 

Komunitarja. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant 

għandu jintuża wkoll sabiex jiffinanzja 

kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali 

għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija u 

għall-Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri 

biex tiġi evitata d-deforestazzjoni.  

"Id-dħul kollu ġġenerat mill-irkant ta' 

kwoti tal-avjazzjoni għandu jintuża biex 

jitratta t-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi 

terzi, inter alia biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, biex 

ikunu adattati l-impatti tat-tibdil fil-klima 

fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment fil-

pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jiġu 

ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-

mitigazzjoni u l-adattament, inkluż b'mod 

partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-

trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet permezz ta' mezzi tat-trasport 

b'emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-

ispejjeż amministrattivi tal-iskema tal-

Unjoni u biex jiġu ffinanzjati proġetti 

komuni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 

gassijiet b'effett serra mis-settur tal-

avjazzjoni, bħall-Impriża Konġunta 

SESAR u l-Inizjattivi Teknoloġiċi 

Konġunti Clean Sky u kwalunkwe 

inizjattiva li tippermetti l-użu mifrux tal-

GNSS għan-navigazzjoni bis-satellita u 

kapaċitajiet interoperabbli fl-Istati 

Membri kollha, b'mod partikolari dawk li 
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jtejbu l-infrastruttura tan-navigazzjoni bl-

ajru, il-forniment ta' servizzi ta' 

navigazzjoni bl-ajru u l-użu tal-ispazju 

tal-ajru. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant jista' 

jintuża wkoll sabiex jiffinanzja 

kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali 

għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija 

Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata 

d-deforestazzjoni. Għandha tingħata 

kunsiderazzjoni speċjali fir-rigward tal-

Istati Membri li jużaw id-dħul għall-

kofinanzjament ta' programmi jew 

inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni skont 

id-Disa' Programm Qafas dwar ir-Riċerka 

(FP9). L-Istati Membri għandhom 

jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar 

azzjonijiet meħuda skond dan il-

paragrafu. It-trasparenza fir-rigward tal-

użu li jsir mid-dħul iġġenerat mill-irkant 

tal-kwoti skont din id-Direttiva hija 

fundamentali għall-irfid tal-impenji tal-

Unjoni." 

Or. en 

 

 

 


