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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni qed tipproponi direttiva dwar imposti ta' l-ajruport, li għandha titqies bħala 
parti minn 'pakkett għall-ajruporti' 1 bil-għan ġenerali li jiżdied l-irwol vitali ta' l-ajruporti ta' 
l-Ewropa, b'konformità ma' l-objettivi ta' l-aġenda ta' Liżbona, bħala l-impetu ewlieni biex tiġi 
żgurata l-kompetittività ekonomika u soċjali ta' l-Ewropa. Sa issa l-ajruporti Ewropej kellhom 
jaffaċċjaw diversi sfidi regolatorji, kummerċjali u esterni rigward kwistjonijiet bħall-kapaċità, 
l-iffinanzjar u l-ambjent. L-għan ta' dawn il-miżuri ġodda huwa li jkun hemm sett ta' regoli 
komuni li jridu jiġu applikati u infurzati b'mod uniformi. Il-proposta tiffoka fuq l-irwol ta' l-
ajruporti fl-iżvilupp u l-kompetittività ulterjuri tas-suq ta' l-avvjazzjoni interna Ewropew u 
se teffetwa l-futur tar-regolamenti ta' l-ajruporti fl-Ewropa billi tiġi żgurata konverġenza 
regolatorja bejn l-Istati Membri u kif ukoll biex tinħoloq awtorità nazzjonali indipendenti 
biex issolvi kwistjonijiet ta' tilwim.

L-objettiv tar-rapporteur għal opinjoni tagħkom dwar l-ambitu ta' l-opinjoni kien li jkun 
hemm attenzjoni fuq l-aspetti ta' l-iżvilupp reġjonali u d-dimensjoni amministrattiva tal-
kwistjoni, l-irwol ta' l-awtorità regolatorja. Ħafna punti oħra, bħall-artikolu dwar it-
trasparenza, il-kwistjoni ta' dħul li ma jkunx ġej mill-avvjazzjoni u l-imposti ta' sigurtà ġew 
eżaminati bir-reqqa wkoll iżda ma ġewx meqjusa li huma r-responsabilità tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali.

It-trasport bl-ajru fl-Ewropa jipprovdi valur ekonomiku u jissodisfa l-bżonnijiet soċjali għall-
komunitajiet li jservi. Ir-rapporteur tagħkom qiegħed jenfasizza l-fatt li disgħa minn kull 
għaxar ċittadini ta' l-UE jgħixu barra mill-ibliet kapitali. It-trasport bl-ajru jgħaqqad iċ-ċentri 
ewlenin ta' l-UE mar-reġjuni li jiffaċilitaw l-għajxien ta' 90% taċ-ċittadini ta' l-UE barra mill-
ibliet kapitali u b'hekk tiġi appoġjata l-ġibda importanti tar-reġjuni ta' l-UE li tnaqqas iċ-
ċaqliq 'il bogħod miż-żoni remoti ta' l-UE. L-aċċessibilità tar-reġjuni kollha u l-interessi tal-
passiġġieri ta' l-ajru huma ta' importanza kruċjali. Huwa essenzjali wkoll li fid-Direttiva jiġi 
inkluż l-irwol li għandu t-trasport bl-ajru, u xejn inqas, il-koeżjoni soċjali u ekonomika dejjem 
ikbar madwar l-Unjoni minħabba li l-ajruporti jikkontribwixxu għall-ħolqien u l-iżvilupp ta' 
intrapriżi, għaċ-ċaqliq tal-posta u l-ġarr urġenti ta' merkanzija u kif ukoll għall-kunsinja ta' 
prodotti fil-ħin eżatt (just-in-time) li jservu b'mod speċjali għall-iżvilupp reġjonali ta' l-UE. 
Barra minn hekk, it-trasport bl-ajru jiġġenera impjiegi fl-ajruporti u biswithom. Sabiex jiġi 
appoġġjat aktar l-investiment fir-reġjuni Ewropej, il-konnessjonijiet tat-trasport ta' kwalità 
għolja huma għalhekk neċessarji. 

L-imposti ta' l-ajruport huma ta' sikwiet stabbiliti u imposti skond sett ta' prinċipji u kriterji li 
flimkien jagħmlu s-sitema ta' imposti ta' l-ajruport. Permezz tal-varjazzjoni ta' ċerti imposti, l-
ajruporti jistgħu jippruvaw iżidu l-użu ta' l-infrastruttura ta' l-ajruport u jnaqqsu l-impatt 
ambjentali ta' l-avjazzjoni. Ix-xewqa tal-Kummissjoni li tiddefinixxi mill-ġdid ir-relazzjoni 
bejn l-operaturi ta' l-ajruport u l-utenti ta' l-ajruport billi titlob trasparenza totali, 
konsultazzjoni ma' l-utent u l-applikazzjoni tal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni fil-
kalkulazzjoni ta' l-imposti imposti fuq l-utenti għall-istess servizz li jkun qed jiġi pprovdut 

  
1 Inklużi: proposta għal direttiva dwar l-imposti ta' l-ajruport, komunikazzjoni dwar il-kapaċità, l-effiċjenza u s-
sikurezza ta' l-ajruporti fl-Ewropa u rapport dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-'ground handling'.  
(adottata fl-24 ta' Jannar 2007)
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hija milquha mir-rapporteur tagħkom. Sabiex jiġu eliminati l-piżijiet amministrattivi, il-
konsultazzjonijiet bejn l-ajruporti u l-utenti ta' l-ajruporti dwar l-imposti ta' l-ajruport 
għandhom isiru biss fil-każ li jkun hemm bażi għal diskussjoni, bħar-reviżjoni ta' imposti jew 
l-impożizzjoni ta' imposti ġodda.

Fl-istess ħin, għandu jiġi żgurat li l-ajruporti u l-utenti ta' l-ajruporti jmorru quddiem l-
awtorità regolatorja indipendenti biss meta' kull djalogu possibbli jkun ġie eżawrit u 
biss jekk ikun hemm bażi serja li tiġġustifika appell. Għalhekk l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-possibilità li jistabbilixxu ċerti kriterji meta l-partijiet ikunu intitolati li 
jfittxu intervent.

Fir-rigward tat-titjib tal-kapaċità tas-sitema ta' l-ajruporti Ewropea hemm potenzjal li l-
ajruporti reġjonali jiġu żviluppati u dan jista' jkollu rwol fit-tnaqqis tal-konġestjoni ta' l-
ajruporti li jservu bħala 'hubs' ewlenin ta' l-Ewropa. L-ajruporti reġjonali m'għandhomx 
jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva minħabba li regolamenti addizzjonali jsarrfu 
f'piż żejjed fuq dawn l-ajruporti, u dan ixekkel l-iżvilupp tagħhom u b'hekk anki l-aċċessibilità 
tar-reġjun. Madankollu, l-akbar 'hubs' ta' trasferiment u l-ajruporti ewlenin Ewropej u 
nazzjonali għandhom jiġu regolati flimkien ma' kwalunkwe ajruport ieħor jekk dawn ikunu 
joperaw f'suq monopolistiku. Ħafna mill-ajruporti ta' daqs iżgħar diġà qed jaffaċċjaw 
kompetizzjoni, u dan għandu l-effett li jbaxxi l-livelli ta' l-imposti ta' l-ajruport.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet nazzjonali jridu jifhmu s-sitwazzjoni preċiża ta' l-ajruport 
tagħhom sabiex ikunu jistgħu jfasslu l-pjanijiet ta' żvilupp reġjonali tagħhom. Sħubiji bejn 
awtoritajiet pubbliċi u ajruporti reġjonali jistgħu għalhekk jiġu stabbiliti biex jiġi promoss ir-
reġjun u biex jiġu żviluppati attivitajiet kummerċjali konġunti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill- Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
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 

(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 

  
1 Għad mhux ippubblikat fil-ĠU.
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bejn il-korpi tal-ġestjoni ta' l-ajruporti u l-
utenti ta' l-ajruporti jistgħu ma jiġux 
rispettati.

bejn il-korpi tal-ġestjoni ta' l-ajruporti u l-
utenti ta' l-ajruporti jistgħu ma jiġux 
rispettati. Dak il-qafas għandu jirrikonoxxi 
l-importanza ta' l-ajruporti reġjonali għall-
iżvilupp soċjali u ekonomiku madwar l-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

L-irwol tat-trasport bl-ajru għall-koeżjoni ekonomika u soċjali ta' l-UE irid jiġi rikonoxxut 
fid-Direttiva u l-iżvilupp ta' l-ajruporti reġjonali madwar l-Ewropa għandu jiġi mħeġġeġ.

Emenda 2
Premessa 2 a (ġdida)

(2a) L-ajruporti jikkontribwixxu b'mod 
sinifikanti għall-koeżjoni soċjali u 
ekonomika fl-Unjoni, billi jgħaqqdu r-
reġjuni, jiġġeneraw l-impjiegi u jiġbdu n-
negozji.

Ġustifikazzjoni

It-trasport bl-ajru fl-Ewropa jipprovdi valur ekonomiku u jissodisfa l-bżonnijiet soċjali għall-
komunitajiet li jservi. Disgħa minn kull għaxar ċittadini jgħixu barra mill-ibliet kapitali. It-
trasport bl-ajru jgħaqqad iċ-ċentri ewlenin ta' l-UE mar-reġjuni u b'hekk iżomm ir-reġjuni ta' 
l-UE attraenti u jnaqqas it-tendenza li wieħed jitbiegħed miż-żoni l-aktar distanti.

Emenda 3
Premessa 2 b (ġdida)

(2b) Sħubiji bejn l-awtoritajiet pubbliċi 
varji u l-ajruporti reġjonali għandhom jiġu 
stabbiliti sabiex jiġi promoss ir-reġjun fejn 
ikun jinsab l-ajruport u sabiex jiġu 
żviluppati attivitajiet kummerċjali konġunti.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali jridu jifhmu s-sitwazzjoni preċiża ta' l-ajruport tagħhom sabiex 
ikunu jistgħu jfasslu l-pjanijiet ta' żvilupp reġjonali tagħhom. Għalhekk, sħubiji bejn 
awtoritajiet pubbliċi u ajruporti reġjonali jistgħu jiġu stabbiliti biex jiġi promoss ir-reġjun u 
biex jiġu żviluppati attivitajiet kummerċjali konġunti.

Emenda 4
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Premessa 3

(3) Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
ajruporti li jinsabu fit-territorju tal-Komunità 
u li jisbqu daqs minimu, minħabba li l-
ġestjoni u l-finanzjament ta' ajruporti żgħar 
ma jirrikjedux l-applikazzjoni ta' qafas 
Komunitarju.

(3) Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
ajruporti li jinsabu fit-territorju tal-Komunità 
u li jisbqu daqs minimu, minħabba li l-
ġestjoni u l-finanzjament ta' ajruporti żgħar 
ma jirrikjedux l-applikazzjoni ta' qafas 
Komunitarju, minħabba li l-biċċa l-kbira 
tagħhom joperaw f'ambjent tan-negozju 
dejjem iżjed kompetittiv u kompetizzjoni 
bħal din għandha t-tendenza li tagħmel 
pressjoni 'l isfel fuq l-imposti ta' l-ajruport.

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-ajruporti ż-żgħar għandhom pussessur privat, u f'ħafna każijiet ma jkunux l-uniċi 
operaturi fir-reġjun, u għalhekk jaffaċċjaw kompetizzjoni ħarxa, li għandha l-effett li tbaxxi l-
livelli ta' l-imposti ta' l-ajruport.

Emenda 5
Premessa 6

(6) F'kull Stat Membru għandha titwaqqaf 
awtorità regolatorja indipendenti b'tali mod 
li tiżgura l-imparzjalità tad-deċiżjonijiet 
tagħha u l-applikazzjoni sewwa u effikaċi ta' 
din id-Direttiva. L-awtorità għandu jkollha l-
pussess tar-riżorsi kollha meħtieġa, fir-
rigward ta' l-għadd tal-persunal, l-għarfien 
espert, u l-mezzi finanzjarji għat-twettiq tax-
xogħol tagħha.

(6) F'kull Stat Membru għandha tinħatar
awtorità regolatorja indipendenti b'tali mod 
li tiżgura l-imparzjalità tad-deċiżjonijiet 
tagħha u l-applikazzjoni sewwa u effikaċi ta' 
din id-Direttiva. L-awtorità għandu jkollha l-
pussess tar-riżorsi kollha meħtieġa, fir-
rigward ta' l-għadd tal-persunal, l-għarfien 
espert, u l-mezzi finanzjarji għat-twettiq tax-
xogħol tagħha.

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' din l-emenda, il-premessa hija konformi ma' l-Artikolu 10(1). Kull fejn ikun 
possibbli, l-awtorità regolatorja indipendenti għandha tinħatar sabiex tiġi evitata estensjoni 
ulterjuri ta' burokrazija fl-Istati Membri.

Emenda 6
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 

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

tiegħu jirrappreżenta iżjed minn 0.5% tat-
total tal-moviment ta' passiġġieri kull sena 
fi ħdan il-Komunità.
3. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 2, Stat 
Membru jista':

i) japplika din id-Direttiva għal kwalunkwe 
ajruport li jkun jinsab fit-territorju tiegħu u 
li jkun miftuħ għal traffiku kummerċjali 
liema traffiku annwali tiegħu 
jirrappreżenta iktar minn 10% tat-total tal-
moviment ta' passiġġieri kull sena fi ħdan 
il-Komunità;

ii) japplika din id-Direttiva għal kwalunkwe 
ajruport li jinsab fit-territorju tiegħu u li 
jkun miftuħ għal traffiku kummerċjali fuq 
il-bażi ta' studju tas-suq imwettaq mill-
awtorità nazzjonali kompetenti. Dan l-
istudju tas-suq għandu jitwettaq wara 
konsultazzjoni sħiħa mal-korp 
amministrattiv u ma' l-utenti ta' l-ajruport 
ikkonċernat.
4. Kull Stati Membru għandu jippubblika 
lista ta' ajruporti li għalihom tapplika din 
id-Direttiva u għandu jiżgura aċċess għar-
riżultati ta' kwalunkwe studju tas-suq, kif 
imsemmi fil-paragrafu 3(ii), lil kwalunkwe 
parti interessata, mingħajr ma tinkixef 
informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali.

Din id-Direttiva ma tapplikax għall-imposti 
miġbura bħala ħlas għal servizzi ta' 
navigazzjoni ta' l-ajru tul it-titjira jew fit-
terminals skond ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) 1794/2006 li jistipula 
skema komuni għall-imposti fuq servizzi ta' 
navigazzjoni ta' l-ajru, jew għall-imposti 
miġbura bħala ħlas għal servizzi ta' 
groundhandling imsemmija fl-Anness tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE dwar aċċess 
għas-suq tal-groundhandling fl-ajruporti tal-
Komunità.

5. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
imposti miġbura bħala ħlas għal servizzi ta' 
navigazzjoni ta' l-ajru tul it-titjira jew fit-
terminals skond ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) 1794/2006 li jistipula 
skema komuni għall-imposti fuq servizzi ta' 
navigazzjoni ta' l-ajru, jew għall-imposti 
miġbura bħala ħlas għal servizzi ta' 
groundhandling imsemmija fl-Anness tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE dwar aċċess 
għas-suq tal-groundhandling fl-ajruporti tal-
Komunità.

Din id-Direttiva hija bla preġudizzju għad-
dritt ta' kull Stat Membru li japplika miżuri 
regolatorji addizzjonali li ma humiex 
inkompatibbli ma' din id-Direttiva jew ma' 

6. Din id-Direttiva hija bla preġudizzju 
għad-dritt ta' kull Stat Membru li japplika 
miżuri regolatorji addizzjonali li ma humiex 
inkompatibbli ma' din id-Direttiva jew ma' 
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dispożizzjonijiet rilevanti oħra tal-liġi tal-
Komunità dwar kwalunkwe korp tal-ġestjoni 
ta' l-ajruporti mwaqqaf fit-territorju tiegħu. 
B'mod partikulari, dan jista' jinkludi l-
approvazzjoni ta' sistema ta' imposti u/jew 
il-livell ta' imposti ibbażat fuq liġi tal-
kompetizzjoni.

dispożizzjonijiet rilevanti oħra tal-liġi tal-
Komunità dwar kwalunkwe korp tal-ġestjoni 
ta' l-ajruporti mwaqqaf fit-territorju tiegħu. 
B'mod partikulari, dan jista' jinkludi l-
approvazzjoni ta' sistemi ta' imposti u/jew il-
livell ta' imposti bbażati fuq liġi tal-
kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-ajruporti reġjonali m'għandhomx jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva 
minħabba li regolamenti addizzjonali jsarrfu f'piż żejjed fuq dawn l-ajruporti, u dan ixekkel l-
iżvilupp tagħhom u b'hekk anki l-aċċessibilità tar-reġjun. Madankollu, l-akbar 'hubs' ta' 
trasferiment u l-ajruporti ewlenin Ewropej u nazzjonali għandhom jiġu regolati flimkien ma' 
kwalunkwe ajruport ieħor jekk dawn ikunu joperaw f'suq monopolistiku. Ħafna mill-ajruporti 
ta' daqs iżgħar diġà qed jaffaċċjaw kompetizzjoni, u dan għandu l-effett li jbaxxi l-livelli ta' l-
imposti ta' l-ajruport.

Emenda 7
Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
imposti ta' l-ajruporti ma jiddiskriminawx 
bejn utenti ta' l-ajruport jew passiġġieri bl-
ajru.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
imposti ta' l-ajruporti ma jiddiskriminawx 
bejn utenti ta' l-ajruport jew passiġġieri bl-
ajru li jkunu qed jużaw l-istess servizz.

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li l-utenti ta' l-ajruport jużaw infrastruttura u servizzi ta' l-ajruport differenti, il-livelli 
ta' l-imposti ta' l-ajruport jistgħu jkunu differenti.  Għall-istess servizz ma għandu jkun hemm 
l-ebda diskriminazzjoni fost l-utenti ta' l-ajruport jew passieġġiera bl-ajru.

Emenda 8
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 stabbilita 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 jitwettqu meta tkun qed tiġi 
kkunsidrata reviżjoni ta' l-imposti jew l-



PA\667908MT.doc 9/11 PE 390.357v01-00

MT

impożizzjoni ta' imposti ġodda, u fi 
kwalunkwe każ ta' l-inqas darba kull 
sentejn.

Ġustifikazzjoni
L-iskop ta' l-emenda huwa biex jiġu eliminati l-piżijiet amministrattivi permezz ta' 
konsultazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta' imposti ta' l-ajruport f'każ li jkun hemm bażi għal 
diskussjoni. Tikkunsidra wkoll is-sitwazzjoni fejn il-prezzijiet ġew miftiehma bejn l-ajruporti 
u l-linji ta' l-ajru għal diversi snin.

Emenda 9
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. 
Dan it-tagħrif irid ikun fih mill-anqas:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta tkun qed tiġi kkunsidrata reviżjoni ta' 
imposti jew l-impożizzjoni ta' imposti 
ġodda, il-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. Dan it-tagħrif 
irid ikun fih mill-anqas:

Ġustifikazzjoni

B'konformità ma' l-Artikolu 4 paragrafu 1.

Emenda 10
Artikolu 5, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
utenti ta' l-ajruporti jissottomettu tagħrif lill-
korp tal-ġestjoni fuq bażi regolari, 
partikolarment dwar:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
utenti ta' l-ajruporti jissottomettu tagħrif lill-
korp tal-ġestjoni, meta tkun qed tiġi 
kkunsidrata reviżjoni ta' imposti jew l-
impożizzjoni ta' imposti ġodda,
partikolarment dwar:

Ġustifikazzjoni

B'konformità ma' l-Artikolu 4 paragrafu 1.

Emenda 11
Artikolu 7, paragrafu 2
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2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fl-
eventwalità li ma jintlaħaqx ftehim dwar 
livelli ta' servizz, kwalunkwe parti tista' 
tirrikorri għall-intervent ta' l-awtorità 
regolatorja indipendenti.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fl-
eventwalità li ma jintlaħaqx ftehim dwar 
livelli ta' servizz, kwalunkwe parti tista' 
tirrikorri għall-intervent ta' l-awtorità 
regolatorja indipendenti. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-kundizzjonijiet 
preċiżi li taħthom kwalunkwe parti tista' 
tfittex l-intervent ta' awtorità regolatorja 
indipendenti.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-ajruporti u l-utenti ta' l-ajruporti jmorru quddiem l-awtorità 
regolatorja indipendenti biss meta' kull djalogu possibbli jkun ġie eżawrit u biss jekk ikun 
hemm bażi serja li tiġġustifika appell.

Emenda 12
Artikolu 10, paragrafu 4

4. Kull meta korp tal-ġestjoni ta' ajruport 
jew utent ta' ajruport jkollu lment dwar kull 
materja fl-ambitu ta' din id-Direttiva, jista' 
jirreferi l-ilment lill-awtorità regolatorja 
indipendenti li, billi taġixxi bħala awtorità 
għar-riżoluzzjoni ta' tilwim, għandha tagħti 
deċiżjoni fi żmien xahrejn minn meta tirċievi 
l-ilment. L-awtorià regolatorja indipendenti 
għanha d-dritt li titlob lill-partijiet it-tagħrif 
meħtieġ għat-teħid tad-deċiżjoni. Id-
deċiżjoniet ta' l-awtorità regolatorja 
għandhom ikunu vinkolanti.

4. Mingħajr ħsara għall-mekkaniżmi ta' 
riżoluzzjoni ta' tilwim jew proċeduri ta' 
appell statutarji eżistenti, meta korp tal-
ġestjoni ta' ajruport jew utent ta' ajruport 
ikollu lment dwar kull materja fl-ambitu ta' 
din id-Direttiva, jista', b'kundizzjonijiet 
determinati mill-Istat Membru kkonċernat,
jirreferi l-ilment lill-awtorità regolatorja 
indipendenti li, billi taġixxi bħala awtorità 
għar-riżoluzzjoni ta' tilwim, għandha tagħti 
deċiżjoni fi żmien xahrejn minn meta tirċievi 
l-ilment. L-awtorià regolatorja indipendenti 
għandha d-dritt li titlob lill-partijiet it-tagħrif 
meħtieġ għat-teħid tad-deċiżjoni. Id-
deċiżjoniet ta' l-awtorità regolatorja 
għandhom ikunu vinkolanti. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-ajruporti u l-utenti ta' l-ajruporti jmorru quddiem l-awtorità 
regolatorja indipendenti biss meta' kull djalogu possibbli jkun ġie eżawrit u biss jekk ikun 
hemm bażi serja li tiġġustifika appell. Id-dritt għall-appell għandu jiġi żgurat skond is-
sistema legali ta' kull Stat Membru.

Emenda 13
Artikolu 11, paragrafu 1
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1. Il-Kummissjoni għandha tissottometti
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-operat ta' din id-Direttiva 
mhux aktar tard minn 4 snin wara li tidħol 
fis-seħħ kif ukoll, meta jkun xieraq, 
kwalunkwe proposta xierqa.

1. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-operat ta' din id-Direttiva, li 
jevalwa l-progress imwettaq fil-kisba ta' l-
objettivi ta' dan ir-regolament, mhux aktar 
tard minn 4 snin wara li tidħol fis-seħħ u kif 
ukoll, meta jkun xieraq, kwalunkwe 
proposta xierqa.

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjoni indipendenti ta' l-operat tad-direttiva għandha tintrabat mal-progressi 
mwettqa fir-rigward ta' l-objettivi stabbiliti.


