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Emenda mressqa minn Louis Grech u Miloš Koterec

Emenda 14
Premessa 2

(2) Jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas komuni li 
jirregola l-karatteristiċi essenzjali ta' l-
imposti ta' l-ajruporti u l-mod li bih jiġu 
stabbiliti, minħabba li, fin-nuqqas ta' qafas 
bħal dan, ir-rekwiżiti bażiċi fir-relazzjoni 
bejn il-korpi tal-ġestjoni ta' l-ajruporti u l-
utenti ta' l-ajruporti jistgħu ma jiġux 
rispettati.

(2) Jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas komuni li 
jirregola l-karatteristiċi essenzjali ta' l-
imposti ta' l-ajruporti u l-mod li bih jiġu 
stabbiliti, minħabba li, fin-nuqqas ta' qafas 
bħal dan, ir-rekwiżiti bażiċi fir-relazzjoni 
bejn il-korpi tal-ġestjoni ta' l-ajruporti u l-
utenti ta' l-ajruporti jistgħu ma jiġux 
rispettati. Dan il-qafas għandu jirrikonoxxi 
l-importanza ta' l-ajruporti għall-iżvilupp 
tar-reġjuni, b'mod partikulari dawk ir-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq it-turiżmu 
kif ukoll dawk li jbatu minn nuqqasijiet 
ġeografiċi jew naturali, bħal ma huma r-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer.
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Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 15
Premessa 2 a (ġdida)

(2a) Fir-reġjuni l-aktar imbiegħda dan il-
qafas komuni għar-regolament tal-
karatteristiċi essenzjali ta' l-imposti ta' l-
ajruporti u ta' l-iffissar tagħhom għandu 
jqis l-iżvantaġġi permanenti ta' dawn ir-
reġjuni u l-adattament meħtieġ ta' miżuri u 
strateġiji politiċi, b'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 299(2) tat-
Trattat tal-KE.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'din il-bidla għandhom jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 299(2).

Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 16
Premessa 2 a (ġdida)

(2a) L-ajruporti, il-linji ta' l-ajru u l-
infrastrutturi korrispondenti jagħtu 
kontribut importanti fil-kuntest soċjali u 
ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, billi 
jgħaqqdu r-reġjuni, joħolqu l-impjiegi u 
jattiraw il-kumpaniji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ajruporti u l-linji ta' l-ajru, bħala ż-żewġ fatturi ewlenin tal-ħolqien tal-valur fl-industrija 
ta' l-ajru, jikkontribwixxu b'mod konġunt għall-iżvilupp f l-UE.
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Emenda mressqa minn Markus Pieper

Emenda 17
Premessa 2 b (ġdida)

(2) Bejn id-diversi entitajiet lokali, il-linji 
ta' l-ajru u l-ajruporti reġjonali, għandhom 
jitwaqqfu sħubijiet sabiex jippromwovu r-
reġjun fejn jinsab l-ajruport u sabiex jiġu 
żviluppati l-attivitajiet operattivi konġunti. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jifhmu s-sitwazzjoni eżatta ta' l-ajruport tagħhom sabiex 
ikunu f'qagħda li jfasslu pjanijiet korrespondenti għall-iżvilupp tar-reġjun. Għalhekk jistgħu 
jitwaqqfu sħubijiet bejn entitajiet lokali u ajruporti reġjonali sabiex jippromwovu r-reġjun u 
sabiex jiġu żviluppati attivitajiet operattivi konġunti. Billi wara l-ajruporti, il-linji ta' l-ajru 
huma t-tieni fattur ewlieni li jikkontribwixxi għall-ħolqien tal-valur fil-qasam ta' l-ajru, is-
sħubijiet għandhom jinkludu wkoll il-linji ta' l-ajru.

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 18
Premessa 2 a (ġdida)

(2a) L-ajruporti jagħtu kontribut 
importanti fil-kuntest soċjali, ekonomiku u 
territorjali fl-Unjoni Ewropea, billi 
jgħaqqdu r-reġjuni, joħolqu l-impjiegi u 
jattiraw il-kumpaniji.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Netwerk adegwat ta' ajruporti jiffavorixxi mhux biss il-koeżjoni soċjo-ekonomika interna, iżda 
wkoll il-koeżjoni territorjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 19
Premessa 2 b (ġdida)

(2b) Bejn id-diversi entitajiet lokali u l-
ajruporti reġjonali għandhom jitwaqqfu 
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sħubijiet sabiex jippromwovu r-reġjun fejn 
jinsab l-ajruport u sabiex jiġu żviluppati l-
attivitajiet ekonomiċi konġunti. 

Or. pl

Ġustifikazjoni

It-terminu "attivitajiet ekonomiċi" huwa usa' mit-terminu "attivitajiet kummerċjali", għax qrib 
l-ajruporti spiss jitwaqqfu parks xjentifiċi u tekniċi li fihom joperaw kumpaniji oħra li jaħdmu 
direttament ma' l-ajruport.  

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 20
Premessa 4 a (ġdida)

(4) Il-linji ta' gwida Komunitarji dwar l-
iffinanzjar ta' l-ajruporti u ta' l-għajnuna 
statali tal-bidu għall-kumpaniji tat-trasport 
ta' l-ajru li joperaw f'ajruporti reġjonali 
jiddefinixxu l-kuntest għad-dħul ta' l-
operaturi ta' l-ajruport mill-fondi pubbliċi1. 
-------------------------------------------------
1 ĠU. C 312, 9.12.2005, p. 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu garantiti kompetizzjoni ġusta u trasparenza fl-infiq, minbarra d-dħul għall-
operaturi ta' l-ajruport minn imposti ta' l-ajruport, wieħed irid iqis ukoll id-dħul mill-fondi 
pubbliċi (pereżempju l-għajnuna statali, sussidji u suvvenzjonijiet). Dan huwa importanti 
b'mod partikulari sabiex tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-mezzi finanzjarji Ewropej.

Emenda mressqa minn Louis Grech u Miloš Koterec 

Emenda 21
Premessa 5

(5) L-imposti ta' l-ajruporti għandhom ikunu 
ħielsa mid-diskriminazzjoni. Għandha tiġi 
stabbilita proċedura obbligatorja għall-

(5) L-imposti ta' l-ajruporti għandhom ikunu 
ħielsa mid-diskriminazzjoni u għandhom 
jirriflettu l-ispejjeż reali.  Għandha tiġi 
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konsultazzjoni regolari bejn il-korpi tal-
ġestjoni ta' l-ajruporti u l-utenti ta' l-
ajruporti, bil-possibbiltà lil kull waħda mill-
partijiet li tirrikorri għand awtorità 
regolatorja indipendenti kulmeta l-utenti ta' 
l-ajruporti ma jaqblux ma' deċiżjoni dwar l-
imposti ta' l-ajruporti jew ma' modifika tas-
sistema tal-ġbir.

stabbilita proċedura obbligatorja għall-
konsultazzjoni regolari bejn il-korpi tal-
ġestjoni ta' l-ajruporti u l-utenti ta' l-
ajruporti, bil-possibbiltà lil kull waħda mill-
partijiet li tirrikorri għand awtorità 
regolatorja indipendenti kull meta l-utenti ta' 
l-ajruporti ma jaqblux ma' deċiżjoni dwar l-
imposti ta' l-ajruporti jew ma' modifika tas-
sistema tal-ġbir. L-awtorità regolatorja 
indipendenti għandu jkollha termini ta' 
referenza preċiżi, definiti b'mod ċar u li 
jinkludu b'mod partikulari kwalunkwe 
poteri li jista' jkollhom biex jieħdu azzjoni 
punittiva.

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 22
Premessa 5

(5) L-imposti ta' l-ajruporti għandhom ikunu 
ħielsa mid-diskriminazzjoni. Għandha tiġi 
stabbilita proċedura obbligatorja għall-
konsultazzjoni regolari bejn il-korpi tal-
ġestjoni ta' l-ajruporti u l-utenti ta' l-
ajruporti, bil-possibbiltà lil kull waħda mill-
partijiet li tirrikorri għand awtorità 
regolatorja indipendenti kulmeta l-utenti ta' 
l-ajruporti ma jaqblux ma' deċiżjoni dwar l-
imposti ta' l-ajruporti jew ma' modifika tas-
sistema tal-ġbir.

(5) L-imposti ta' l-ajruporti għandhom ikunu 
ħielsa mid-diskriminazzjoni. Għandha tiġi 
stabbilita proċedura obbligatorja għall-
konsultazzjoni regolari bejn il-korpi tal-
ġestjoni ta' l-ajruporti u l-utenti ta' l-
ajruporti, bil-possibbiltà lil kull waħda mill-
partijiet li tirrikorri għand awtorità 
regolatorja indipendenti kulmeta l-utenti ta' 
l-ajruporti ma jaqblux ma' deċiżjoni dwar l-
imposti ta' l-ajruporti jew ma' modifika tas-
sistema tal-ġbir.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali jew territorjali għandhom jiġu inklużi fil-proċedura ta' konsultazzjoni.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 23
Premessa 7
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Huwa ta' importanza vitali għall-utenti ta' l-
ajruporti li, mingħand il-korp ta' ġestjoni ta' 
l-ajruport, fuq bażi regolari jiksbu t-tagħrif 
dwar kif u fuq liema bażi jiġu kkalkolati l-
imposti ta' l-ajruporti. Lill-operaturi tat-
trasport bl-ajru, trasparenza tali sejra 
tippermettilhom jifhmu l-ispejjeż li jkun 
ġarrab l-ajruport u l-produttività ta' l-
investimenti ta' ajruport. Sabiex korp tal-
ġestjoni ta' ajruport ikun jista' jivvaluta 
sewwa r-rekwiżiti rigward l-investimenti tal-
ġejjieni tiegħu, l-utenti ta' l-ajruport 
għandhom ikunu obbligati jaqsmu 
f'waqthom mal-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport it-tbassir operattiv, il-proġetti ta' 
żvilupp u t-talbiet u x-xewqat speċifiċi 
tagħhom.

(7) Huwa ta' importanza vitali għall-utenti ta' 
l-ajruporti u għall-awtoritajiet lokali li, 
mingħand il-korp ta' ġestjoni ta' l-ajruport, 
fuq bażi regolari jiksbu t-tagħrif dwar kif u 
fuq liema bażi jiġu kkalkolati l-imposti ta' l-
ajruporti. Lill-operaturi tat-trasport bl-ajru, 
trasparenza tali sejra tippermettilhom jifhmu 
l-ispejjeż li jkun ġarrab l-ajruport u l-
produttività ta' l-investimenti ta' ajruport. 
Sabiex korp tal-ġestjoni ta' ajruport ikun 
jista' jivvaluta sewwa r-rekwiżiti rigward l-
investimenti tal-ġejjieni tiegħu, l-utenti ta' l-
ajruport għandhom ikunu obbligati jaqsmu 
f'waqthom mal-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport it-tbassir operattiv, il-proġetti ta' 
żvilupp u t-talbiet u x-xewqat speċifiċi 
tagħhom.

Or. de

Ġustifikazjoni

L-awtoritajiet lokali jew territorjali għandhom jiġu inklużi fil-proċedura ta' konsultazzjoni.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 24
Premessa 9

Minħabba d-dehra fis-suq ta' operaturi ta' l-
ajru li joperaw servizzi tat-trasport bl-ajru 
bl-irħis, l-ajruporti moqdija minn dawn l-
operaturi għandhom ikunu jistgħu japplikaw 
imposti li jikkorrispondu għall-infrastruttura 
u/jew il-livell ta' servizz ipprovdut, ladarba 
l-operaturi ta' l-ajru għandhom interess 
leġittimu jirrikjedu mill-ajrupot servizzi li 
jikkorisspondu mal-proporzjon bejn il-prezz 
u l-kwalità. Madankollu, l-aċċess għal livell 
imnaqqas tali ta' infrastruttura jew servizzi 
għandu jkun miftuħ għall-operturi kollha li 
jkunu jixtiequ jagħmlu użu minnu, fuq bażi 
ħielsa mid-diskriminazzjoni. 

Minħabba d-dehra fis-suq ta' operaturi ta' l-
ajru li joperaw servizzi tat-trasport bl-ajru 
bl-irħis, l-ajruporti moqdija minn dawn l-
operaturi għandhom ikunu jistgħu japplikaw 
imposti li jikkorrispondu għall-infrastruttura 
u/jew il-livell ta' servizz ipprovdut, ladarba 
l-operaturi ta' l-ajru għandhom interess 
leġittimu jirrikjedu mill-ajrupot servizzi li 
jikkorisspondu mal-proporzjon bejn il-prezz 
u l-kwalità. L-imposti għandhom isiru 
b'mod li jirriflettu l-impatti differenti fuq il-
popolazzjoni reġjonali minħabba mudelli 
speċifiċi ta' ajruplani. Madankollu, l-aċċess 
għal livell imnaqqas tali ta' infrastruttura jew 
servizzi għandu jkun miftuħ għall-operturi 
kollha li jkunu jixtiequ jagħmlu użu minnu, 
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fuq bażi ħielsa mid-diskriminazzjoni. 

Or. de

Ġustifikazjoni

Skond il-mudell ta' l-ajruplan ikun hemm impatt differenti fuq il-popolazzjoni reġjonali kif 
ukoll fuq attivitajiet ekonomiċi speċifiċi (pereżempju t-turiżmu) minħabba l-livell ta' l-
istorbju, id-CO2, it-tniġġis ta' l-arja u l-konsum ta' l-enerġija. 

Emenda mressqa minn Louis Grech u Miloš Koterec

Emenda 25
Premessa 9

(9) Minħabba d-dehra fis-suq ta' operaturi ta' 
l-ajru li joperaw servizzi tat-trasport bl-ajru 
bl-irħis, l-ajruporti moqdija minn dawn l-
operaturi għandhom ikunu jistgħu japplikaw 
imposti li jikkorrispondu għall-infrastruttura 
u/jew il-livell ta' servizz ipprovdut, ladarba 
l-operaturi ta' l-ajru għandhom interess 
leġittimu jirrikjedu mill-ajrupot servizzi li 
jikkorisspondu mal-proporzjon bejn il-prezz 
u l-kwalità. Madankollu, l-aċċess għal livell 
imnaqqas tali ta' infrastruttura jew servizzi 
għandu jkun miftuħ għall-operturi kollha li 
jkunu jixtiequ jagħmlu użu minnu, fuq bażi 
ħielsa mid-diskriminazzjoni. Jekk id-
domanda tisboq l-offerta, l-aċċess jeħtieġlu 
jiġi ddeterminat abbażi ta' kriterji oġġettivi u 
ħielsa mid-diskriminazzjoni, li għandu 
jiżviluppahom korp tal-ġestjoni ta' ajruport. 

(9) Minħabba d-dehra fis-suq ta' operaturi ta' 
l-ajru li joperaw servizzi tat-trasport bl-ajru 
bl-irħis, l-ajruporti moqdija minn dawn l-
operaturi għandhom ikunu jistgħu japplikaw 
imposti li jikkorrispondu għall-infrastruttura 
u/jew il-livell ta' servizz ipprovdut, ladarba 
l-operaturi ta' l-ajru għandhom interess 
leġittimu jirrikjedu mill-ajruport servizzi li 
jikkorisspondu mal-proporzjon bejn il-prezz 
u l-kwalità. Madankollu, l-aċċess għal livell 
imnaqqas tali ta' infrastruttura jew servizzi 
għandu jkun miftuħ għall-operturi kollha li 
jkunu jixtiequ jagħmlu użu minnu, fuq bażi 
ħielsa mid-diskriminazzjoni. Jekk id-
domanda tisboq l-offerta, l-aċċess jeħtieġlu 
jiġi ddeterminat abbażi ta' kriterji oġġettivi u 
ħielsa mid-diskriminazzjoni, li għandu 
jiżviluppahom korp tal-ġestjoni ta' ajruport. 
Kwalunkwe divrenzjar u/jew żieda fl-
imposti għandu jkun trasparenti, objettiv u 
bbażat fuq kriterji ċari. Id-divrenzjar jista' 
jiġi meqjus bħala inċentiv għall-ftuħ ta' 
rotot ġodda u għalhekk jgħin l-iżvilupp 
reġjonali, b'mod partikulari f'reġjuni u 
gżejjer fejn l-ekonomija tiddependi ħafna 
fuq it-turiżmu kif ukoll f'dawk li jsofru 
minn nuqqasijiet ġeografiċi jew naturali, 
inklużi l-aktar reġjuni imbiegħda. 

Or. en



PE 390.743v01-00 8/16 AM\672825MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 26
Premessa 9

(9) Minħabba d-dehra fis-suq ta' operaturi ta' 
l-ajru li joperaw servizzi tat-trasport bl-ajru 
bl-irħis, l-ajruporti moqdija minn dawn l-
operaturi għandhom ikunu jistgħu japplikaw 
imposti li jikkorrispondu għall-infrastruttura 
u/jew il-livell ta' servizz ipprovdut, ladarba 
l-operaturi ta' l-ajru għandhom interess 
leġittimu jirrikjedu mill-ajrupot servizzi li 
jikkorisspondu mal-proporzjon bejn il-prezz 
u l-kwalità. Madankollu, l-aċċess għal livell 
imnaqqas tali ta' infrastruttura jew servizzi 
għandu jkun miftuħ għall-operturi kollha li 
jkunu jixtiequ jagħmlu użu minnu, fuq bażi 
ħielsa mid-diskriminazzjoni. Jekk id-
domanda tisboq l-offerta, l-aċċess jeħtieġlu 
jiġi ddeterminat abbażi ta' kriterji oġġettivi u 
ħielsa mid-diskriminazzjoni, li għandu 
jiżviluppahom korp tal-ġestjoni ta' ajruport.

(9) Minħabba d-dehra fis-suq ta' operaturi ta' 
l-ajru li joperaw servizzi tat-trasport bl-ajru 
bl-irħis, l-ajruporti moqdija minn dawn l-
operaturi għandhom ikunu jistgħu japplikaw 
imposti li jikkorrispondu għall-infrastruttura 
u/jew il-livell ta' servizz ipprovdut, ladarba 
l-operaturi ta' l-ajru għandhom interess 
leġittimu jirrikjedu mill-ajrupot servizzi li 
jikkorisspondu mal-proporzjon bejn il-prezz 
u l-kwalità. Madankollu, l-aċċess għal livell 
imnaqqas tali ta' infrastruttura jew servizzi 
għandu jkun miftuħ għall-operturi kollha li 
jkunu jixtiequ jagħmlu użu minnu, fuq bażi 
ħielsa mid-diskriminazzjoni. Jekk id-
domanda tisboq l-offerta, l-aċċess jeħtieġlu 
jiġi ddeterminat abbażi ta' kriterji oġġettivi u 
ħielsa mid-diskriminazzjoni, li għandu 
jiżviluppahom korp tal-ġestjoni ta' ajruport.
Id-divrenzjar u/jew żidiet fl-imposti 
għandhom ikunu trasparenti, oġġettivi u 
bbażati fuq kriterji ċari. Id-divrenzjar jista' 
jservi bħala inċentiv għal rotot ġodda u 
għalhekk jista' jippromwovi l-koeżjoni 
territorjali, u għandu jqis ukoll l-iżvantaġġi 
naturali speċifiċi li jolqtu lir-reġjuni li 
jinsabu l-aktar 'il barra.  Fid-divrenzjar 
għandhom jitqiesu wkoll il-ħtiġijiet tar-
reġjuni li jiddependu ħafna fuq it-turiżmu. 

Or. pt

Ġustifikazjoni

Permezz ta' din il-bidla għandhom jiġu kkjarifikati l-kundizzjonijiet għad-divrenzjar. 

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 27
Artikolu 1, paragrafu 2
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2. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
ajruport f'territorju suġġett għad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat u miftuħ għal 
traffiku kummerċjali liema traffiku annwali 
tiegħu jisboq miljun moviment ta' 
passiġġieri jew 25000 tunnellata ta' 
merkanzija.

2. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
ajruport f'territorju suġġett għad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat u miftuħ għal 
traffiku kummerċjali liema traffiku annwali 
tiegħu jirrappreżenta iżjed minn 0.5% tat-
total tal-moviment ta' passiġġieri fi ħdan l-
Unjoni fuq il-bażi ta' l-informazzjoni 
statistika tal-Komunità.

Or. en

Ġustifikazjoni

L-applikabilità ta' l-abbozz tad-direttiva trid tinkludi l-ajruporti akbar.  0.5% tal-passiġġieri 
totali ta' l-UE hija proposta tajba. Madankollu, il-kalkolu ta' dan il-persentaġġ jeħtieġ li 
jirreferi għal sors statistiku indipendenti Ewropew. 

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 28
Artikolu 1, paragrafu 2

2. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
ajruport f'territorju suġġett għad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat u miftuħ għal 
traffiku kummerċjali liema traffiku annwali 
tiegħu jisboq miljun moviment ta' 
passiġġieri jew 25000 tunnellata ta' 
merkanzija.

2. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
ajruport f'territorju suġġett għad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat u miftuħ għal 
traffiku kummerċjali liema traffiku annwali 
tiegħu jisboq elf moviment ta' ajruplani.

Or. de

Ġustifikazjoni

L-ajruporti reġjonali għandhom ikunu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva sabiex l-
entitajiet pubbliċi jkunu jistgħu japplikaw l-istrument ta' l-imposti.

Emenda mressqa minn Louis Grech u Miloš Koterec

Emenda 29
Artikolu 2, punt (e a) (ġdid)

(ea) 'konsumatur' tfisser kwalunkwe 
persuna naturali jew entità legali li tixtri 
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servizz ta' trasport mingħand utent ta' 
ajruport.

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 30
Artikolu 4, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f'kull ajruport tiġi stabilita proċedura 
obbligatorja u regolari għal konsultazzjoni 
bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport u utenti 
ta' l-ajruport jew rappreżentanti ta' utenti ta' 
l-ajruport fir-rigward tat-tħaddim tas-sistema 
ta' imposti ta' l-ajruporti u l-livell ta' dawn l-
imposti. Dawn il-konsultazzjonijiet 
għandhom jiġu organizzati ta' lanqas darba 
fis-sena.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f'kull ajruport tiġi stabilita proċedura 
obbligatorja u regolari għal konsultazzjoni 
bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport u utenti 
ta' l-ajruport jew rappreżentanti ta' utenti ta' 
l-ajruport fir-rigward tat-tħaddim tas-sistema 
ta' imposti ta' l-ajruporti u l-livell ta' dawn l-
imposti. Dawn il-konsultazzjonijiet 
għandhom jiġu organizzati ta' lanqas darba 
fis-sena.

Or. de

Ġustifikazjoni

L-awtoritajiet lokali jew territorjali għandhom jiġu inklużi fil-proċedura ta' konsultazzjoni.

Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 31
Artikolu 4, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f'kull ajruport tiġi stabilita proċedura 
obbligatorja u regolari għal konsultazzjoni 
bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport u utenti 
ta' l-ajruport jew rappreżentanti ta' utenti ta' 
l-ajruport fir-rigward tat-tħaddim tas-sistema 
ta' imposti ta' l-ajruporti u l-livell ta' dawn l-
imposti. Dawn il-konsultazzjonijiet 
għandhom jiġu organizzati ta' lanqas darba 
fis-sena.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f'kull ajruport tiġi stabilita proċedura 
obbligatorja u regolari għal konsultazzjoni 
bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport u utenti 
ta' l-ajruport jew rappreżentanti ta' utenti ta' 
l-ajruport fir-rigward tat-tħaddim tas-sistema 
ta' imposti ta' l-ajruporti u l-livell ta' dawn l-
imposti. Dawn il-konsultazzjonijiet 
għandhom jiġu organizzati meta jkun hemm 
il-ħsieb li ssir bidla fl-imposti jew li 
jinġabru imposti ġodda, u f'kull każ mill-
inqas darba fis-sena.
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Or. pl

Ġustifikazjoni

Is-suq tat-trasport ċivili bl-ajru huwa dinamiku ħafna, għalhekk mhux spiss biżżejjed jekk il-
konsultazzjonijiet isiru biss kull sentejn.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 32
Artikolu 4, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn possibbli, tibdil fis-sistema ta' l-imposti 
ta' l-ajruporti jew fil-livell ta' l-impost isir bi 
ftehim bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport 
u utenti ta' l-ajruport. Il-korp tal-ġestjoni ta' 
l-ajruport għandu, għal dan l-iskop, 
jissottometti kwalunkwe proposta għal tibdil 
fis-sistema ta' imposti ta' l-ajruporti jew tal-
livell ta' imposti ta' l-ajruporti lill-utenti ta' l-
ajruport mhux iktar tard minn 4 xhur qabel 
ma dawn jidħlu fis-seħħ, flimkien mar-
raġunijiet għall-bidliet proposti. Fuq talba ta' 
kwalunkwe utent ta' l-ajruport, il-korp tal-
ġestjoni ta' l-ajruport għandu jagħmel 
konsultazzjonijiet fuq il-bidliet proposti ma' 
utenti ta' l-ajruport u jqis il-kontribut 
tagħhom qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali. Il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport 
għandu jippubblika d-deċiżjoni finali tiegħu 
mhux aktar tard minn xahrejn qabel ma 
tidħol fis-seħħ. Il-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport għandu jiġġustifika d-deċiżjoni 
tiegħu rigward il-kummenti ta' utenti ta' l-
ajruport fil-każ li ma jintlaħaqx qbil fuq il-
bidliet proposti bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport u utenti ta' l-ajruport.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn possibbli, tibdil fis-sistema ta' l-imposti 
ta' l-ajruporti jew fil-livell ta' l-impost isir bi 
ftehim bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport 
u utenti ta' l-ajruport. Il-korp tal-ġestjoni ta' 
l-ajruport għandu, għal dan l-iskop, 
jissottometti kwalunkwe proposta għal tibdil 
fis-sistema ta' imposti ta' l-ajruporti jew tal-
livell ta' imposti ta' l-ajruporti lill-utenti ta' l-
ajruport mhux iktar tard minn 4 xhur qabel 
ma dawn jidħlu fis-seħħ, flimkien mar-
raġunijiet għall-bidliet proposti. Fuq talba ta' 
kwalunkwe utent ta' l-ajruport jew ta' 
awtorità lokali, il-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport għandu jagħmel konsultazzjonijiet 
fuq il-bidliet proposti ma' utenti ta' l-ajruport 
u ma' l-awtoritajiet lokali u jqis il-kontribut 
tagħhom qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali. Il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport 
għandu jippubblika d-deċiżjoni finali tiegħu 
mhux aktar tard minn xahrejn qabel ma 
tidħol fis-seħħ. Il-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport għandu jiġġustifika d-deċiżjoni 
tiegħu rigward il-kummenti ta' utenti ta' l-
ajruport fil-każ li ma jintlaħaqx qbil fuq il-
bidliet proposti bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport u utenti ta' l-ajruport.

Or. de

Ġustifikazjoni

Lokale Behörden bzw. L-awtoritajiet lokali jew territorjali għandhom jiġu inklużi fil-
proċedura ta' konsultazzjoni.
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Emenda mressqa minn Louis Grech u Miloš Koterec

Emenda 33
Artikolu 4, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn possibbli, tibdil fis-sistema ta' l-imposti 
ta' l-ajruporti jew fil-livell ta' l-impost isir bi 
ftehim bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport 
u utenti ta' l-ajruport. Il-korp tal-ġestjoni ta' 
l-ajruport għandu, għal dan l-iskop, 
jissottometti kwalunkwe proposta għal tibdil 
fis-sistema ta' imposti ta' l-ajruporti jew tal-
livell ta' imposti ta' l-ajruporti lill-utenti ta' l-
ajruport mhux iktar tard minn 4 xhur qabel 
ma dawn jidħlu fis-seħħ, flimkien mar-
raġunijiet għall-bidliet proposti. Fuq talba ta' 
kwalunkwe utent ta' l-ajruport, il-korp tal-
ġestjoni ta' l-ajruport għandu jagħmel 
konsultazzjonijiet fuq il-bidliet proposti ma' 
utenti ta' l-ajruport u jqis il-kontribut 
tagħhom qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali. Il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport 
għandu jippubblika d-deċiżjoni finali tiegħu 
mhux aktar tard minn xahrejn qabel ma din 
tidħol fis-seħħ.  Il-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport għandu jiġġustifika d-deċiżjoni 
tiegħu rigward il-kummenti ta' utenti ta' l-
ajruport fil-każ li ma jintlaħaqx qbil fuq il-
bidliet proposti bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport u utenti ta' l-ajruport.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn possibbli, tibdil fis-sistema ta' l-imposti 
ta' l-ajruporti jew fil-livell ta' l-impost isir bi 
ftehim bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport 
u utenti ta' l-ajruport. Il-korp tal-ġestjoni ta'
l-ajruport għandu, għal dan l-iskop, 
jissottometti kwalunkwe proposta għal tibdil 
fis-sistema ta' imposti ta' l-ajruporti jew tal-
livell ta' imposti ta' l-ajruporti lill-utenti ta' l-
ajruport mhux iktar tard minn 4 xhur qabel 
ma dawn jidħlu fis-seħħ, flimkien mar-
raġunijiet għall-bidliet proposti. Fuq talba ta' 
kwalunkwe utent ta' l-ajruport, il-korp tal-
ġestjoni ta' l-ajruport għandu jagħmel 
konsultazzjonijiet fuq il-bidliet proposti ma' 
utenti ta' l-ajruport u jqis il-kontribut 
tagħhom qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali. Il-korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport 
għandu jippubblika d-deċiżjoni finali tiegħu 
mhux aktar tard minn sitt xhur qabel ma din 
tidħol fis-seħħ. Il-kriterji dwar il-
publikazzjoni għandhom jiġu definiti mill-
awtorità regolatorja. Il-korp tal-ġestjoni ta' 
l-ajruport għandu jiġġustifika d-deċiżjoni 
tiegħu rigward il-kummenti ta' utenti ta' l-
ajruport fil-każ li ma jintlaħaqx qbil fuq il-
bidliet proposti bejn il-korp tal-ġestjoni ta' l-
ajruport u utenti ta' l-ajruport.

Or. en

Ġustifikazjoni

Il-perjodu ta' xahrejn huwa qasir wisq. Ir-reġjuni li jiddependu fuq it-turiżmu jisgħu jiġu 
affettwati serjament billi l-operaturi tal-vjaġġi jeħtieġu aktar żmien biex jadattaw għad-
deċiżjoni billi huma spiss ikunu laħqu ftehimiet biex jipprovdu servizzi sa minn żmien twil  
qabel.  
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski

Emenda 34
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport jipprovdi lil 
kull min juża l-ajruport, jew ir-
rappreżentanti jew assoċjazzjonijiet ta' utenti 
ta' l-ajruport, b'tagħrif darba fis-sena dwar 
il-komponenti tal-bażi li fuqha jkun stipulat 
il-livell ta' kull imposta miġbura fl-ajruport.

1. Jekk ikun hemm ħsieb li ssir bidla fl-
imposti jew li jinġabru imposti ġodda, iżda 
mill-inqas darba fis-sena, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-korp tal-ġestjoni ta' 
l-ajruport jipprovdi lil kull min juża l-
ajruport, jew ir-rappreżentanti jew 
assoċjazzjonijiet ta' utenti ta' l-ajruport, 
b'tagħrif dwar il-komponenti tal-bażi li 
fuqha jkun stipulat il-livell ta' kull imposta 
miġbura fl-ajruport.

Or. pl

Ġustifikazjoni

Jekk l-imposti jinbidlu inqas minn darba fis-sena, iż-żmien li fih ma tingħata l-ebda 
informazzjoni min-naħa tal-ġestjoni ta' l-ajruport jista' jkun twil wisq u għalhekk ikun ta' 
żvantaġġ għal operaturi ġodda li huma interessati li jużaw l-ajruport. F'każ li s-sitwazzjoni 
ma tinbidilx, tissaħħaħ l-idea li l-attività tal-ġestjoni ta' l-ajruport hija stabbli.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 35
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport jipprovdi lil 
kull min juża l-ajruport, jew ir-
rappreżentanti jew assoċjazzjonijiet ta' utenti 
ta' l-ajruport, b'tagħrif darba fis-sena dwar il-
komponenti tal-bażi li fuqha jkun stipulat il-
livell ta' kull imposta miġbura fl-ajruport.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport jipprovdi lil 
kull min juża l-ajruport, jew ir-
rappreżentanti jew assoċjazzjonijiet ta' utenti 
ta' l-ajruport, b'tagħrif darba fis-sena dwar il-
komponenti tal-bażi li fuqha jkun stipulat il-
livell ta' kull imposta miġbura fl-ajruport.

Or. de

Ġustifikazjoni

L-awtoritajiet lokali jew territorjali għandhom jiġu inklużi fil-proċedura ta' konsultazzjoni.
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 36
Artikolu 5, paragrafu 1 punt (d a) (ġdid)

(da) id-dħul mill-għajununa Statali kif 
ukoll minn sussidji u suvvenzjonijiet oħra 
fir-rigward tad-dħul mill-imposti ta' l-
ajruport;

Or. de

Ġustifikazjoni

Sabiex jiġu garantiti kompetizzjoni ġusta u trasparenza fl-infiq, minbarra d-dħul għall-
operaturi ta' l-ajruport minn imposti ta' l-ajruport, wieħed irid iqis ukoll id-dħul mill-fondi 
pubbliċi (pereżempju l-għajnuna statali, sussidji u suvvenzjonijiet). Dan huwa importanti 
b'mod partikulari sabiex tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-mezzi finanzjarji Ewropej.

Emenda mressqa minn Louis Grech u Miloš Koterec

Emenda 37
Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport jikkonsulta 
ma' utenti ta' l-ajruport qabel ma jiġu 
ffinalizzati proġetti infrastrutturali ġodda.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp tal-ġestjoni ta' l-ajruport jikkonsulta 
ma' utenti ta' l-ajruport qabel ma jiġu 
ffinalizzati proġetti infrastrutturali ġodda.
Il-kriterji għall-introduzzjoni ta' imposti 
ġodda għandhom jirriflettu l-
operazzjonijiet ewlenin ta' l-ajruport li 
jistgħu jaffettwaw lill-utenti ta' l-ajruport 
u lill-konsumaturi. L-iffinanzjar minn 
qabel ta' l-espansjoni tal-kapaċitajiet 
għandha tiġi permessa biss f'każijiet 
eċċezzjonali u bi qbil sħiħ ta' l-utenti ta' 
l-ajruport.

Or. en

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 38
Artikolu 8, paragrafu 1
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1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jippermettu lill-korp 
tal-ġestjoni ta' l-ajruport li jvarja il-kwalità u 
l-iskop tas-servizzi partikulari ta' l-ajruport, 
terminals jew partijiet mit-terminals, bil-
għan li jipprovdu servizzi speċjalizzati jew 
terminal, jew parti minnu, iddedikat. Il-livell 
ta' imposti ta' l-ajruporti jista' jvarja skond il-
kwalità u l-iskop ta' dawk is-servizzi.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jippermettu lill-korp 
tal-ġestjoni ta' l-ajruport li jvarja il-kwalità u 
l-iskop tas-servizzi partikulari ta' l-ajruport, 
terminals jew partijiet mit-terminals, bil-
għan li jipprovdu servizzi speċjalizzati jew 
terminal, jew parti minnu, iddedikat u 
b'hekk jiggarantixxu t-twettiq ta' l-obbligi 
tas-servizz pubbliku. Il-livell ta' imposti ta' 
l-ajruporti jista' jvarja skond il-kwalità u l-
iskop ta' dawk is-servizzi, u f'każ li r-
reġjuni msemmija fl-Artikolu 299(2) tatt-
Trattat tal-KE jippermettu aċċess universali 
għas-servizzi lill-konsumaturi kollha. 

Or. pt

Ġustifikazjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiggarantixxi r-rispett ta' l-obbligi tas-servizz pubbliku u, fil-
każ tar-reġjuni li jinsab l-aktar 'il barra, tippermetti l-aċċess għal trasport bl-ajru lill-
konsumaturi kollha, minħabba d-distanza eċċezzjonali ta' dawn il-gżejjer mill-kontinent li 
twassal għad-dipendenza tagħhom fuq it-trasport bl-ajru. 

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 39
Artikolu 8, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali 
jadottaw miżuri biex ikun hemm divrenzjar 
ta' l-imposti skond il-mudell ta' l-ajruplan, 
f'termini ta' livell tal-ħoss, emissjonijiet 
tad-CO2, tniġġis lokali ta' l-arja u konsum 
ta' l-enerġija. Fl-evalwazzjoni tal-livell tal-
ħoss għandhom jiġu meqjusa l-aspetti 
temporali (l-indiċi tal-ħoss ta' matul il-
ġurnata, ta' filgħaxija u ta' bil-lejl).

Or. de

Ġustifikazjoni

Skond il-mudell ta' l-ajruplan ikun hemm impatt differenti fuq il-popolazzjoni reġjonali kif 
ukoll fuq attivitajiet ekonomiċi speċifiċi (pereżempju t-turiżmu) minħabba l-livell ta' l-
istorbju, id-CO2, it-tniġġis ta' l-arja u l-konsum ta' l-enerġija. Fl-evalwazzjoni tal-livell tal-
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ħoss għandhom jiġu meqjusa l-aspetti temporali fid-dawl tal-limiti tad-Direttiva 2002/49/KE 
dwar il-ħsejjes fl-ambjent. 

Emenda mressqa minn Louis Grech u Miloš Koterec

Emenda 40
Artikolu 8, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
kwalunkwe utent ta' l-ajruport li jkun jixtieq 
jagħmel użu mis-servizzi speċjalizzati jew 
it-terminal jew parti mit-terminal iddedikat, 
għandu jkollu aċċess għal dawn is-servizzi u 
t-terminal jew parti mit-terminal.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex 
kwalunkwe utent ta' l-ajruport li jkun jixtieq 
jagħmel użu mis-servizzi speċjalizzati jew 
it-terminal jew parti mit-terminal iddedikat, 
għandu jkollu aċċess għal dawn is-servizzi u 
t-terminal jew parti mit-terminal. L-imposti 
għandhom ikunu bbażati fuq standard 
minimu b'ipprezzar ugwali, ikun liema 
jkun it-terminal użat, b'konformità mal-
prinċipju ta' 'ajruport wieħed, impost 
wieħed'.
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5. L-awtorità regolatorja indipendenti 
għandha tippubblika rapport annwali dwar l-
attivitajiet tagħha.

5. L-awtorità regolatorja indipendenti 
għandha tippubblika rapport annwali dwar l-
attivitajiet tagħha fl-ewwel xahar ta' kull 
sena. Għandha tagħmel ir-rapport 
disponibli għall-utenti, għall-Kummissjoni 
u għall-pubbliku inġenerali.

Or. en


