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(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-iskema għall-
iskambju ta’ kwoti ta' l-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0818)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0011/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
(A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 8 A (ġdida)

(8a) Minbarra l-għodda ekonomiċi hemm 
potenzjal konsiderevoli li jitbaxxew l-
emissjonijiet fit-titjib teknoloġiku u 
operazzjonali li għandu jiġi msaħħaħ issa 
aktar milli fil-passat.  

  
1 Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-għan aħħari ta' tnaqqis fl-emissjonijiet, l-iskambju fil-kwoti ta' l-
emissjonijiet għall-avvjazzjoni jista' jkun biss parti minn strateġija iktar globali li għandha 
tinkludi b'mod partikolari l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji ġodda li għandhom jikkoinċidu 
mal-ħolqien ta' l-infrastruttura adegwata. 

Emenda 2
PREMESSA 8 B (ġdida)

(8b) Immaniġġjar tat-Traffiku ta' l-Ajru 
(ATM) iktar effiċjenti jista' jnaqqas il-
konsum tal-fjuwil sa 12% u b'hekk 
jikkontribwixxi għal tnaqqis fl-
emissjonijiet tas-CO2 . B'konsegwenza ta' 
hekk, is-Sema Waħdieni Ewropew u l-
proġett SESAR għandhom jiġu 
implimentati kemm jista' jkun malajr.  
B'mod partikolari l-Istituzzjonijiet 
Ewropej u l-Istati Membri se jkollhom 
irwol fil-ħolqien sod u mgħaġġel ta' zoni 
funzjonali ta' l-ispazju ta' l-ajru u tal-
kunċett ta' zoni flessibli ta' l-ispazju ta' l-
ajru u tal-kunċett ta' l-użu flessibli ta' l-
ispazju ta' l-ajru b'konsultazzjoni mill-
qrib ma' l-utenti ta' l-ispazju ta' l-ajru 
relevanti. 

Ġustifikazzjoni

Is-Sema Waħdieni Ewropew/ir-riċerka ATM ġew introdotti għal raġunijiet ekonomiċi u għal 
raġunijiet tal-politika tat-trasport.  Iżda s-Sema Waħdieni Ewropew/ATM għandhom ikunu 
wkoll proġett biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra. Hu għalhekk li l-
Istati Membri u l-Kunsill għandhom jiġu mħeġġa biex jintroduċu dan kemm jista' jkun malajr. 

Emenda 3
PREMESSA 8 C (ġdida)

(8c) Ir-riċerka u t-teknoloġija huma ċ-
ċavetta għall-innovazzjoni.  L-
Istituzzjonijiet Ewropej se jkomplu bl-
appoġġ tagħhom għall-inizjattiva 
teknoloġika "Clean Sky" fis-Seba' 
Programm ta' Qafas tar-Riċerka li 
jimmira biex itejjeb radikalment l-impatt 
tat-trasport ta' l-ajru fuq l-ambjent bil-
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għan li jiġi eliminat it-tniġġiż ambjentali 
billi jitnaqqsu l-gassijiet b'effett ta' serra. 

Ġustifikazzjoni

Bl-introduzzjoni ta' l-istrument il-ġdid "Inizjattiva Teknoloġika Konġunta" (JTI) fis-Seba' 
Programm ta' Qafas, l-Unjoni Ewropea timmira li żżid l-investiment privat fir-riċerka 
Ewropea u li tgħaġġel l-iżvilupp ta' teknoloġiji avvanzati u t-trasferiment tagħhom fi prodotti 
Ewropej. Il-JTI imfassla speċifikatament biex tnaqqas l-impatt ambjentali tat-trasport ta' l-
ajru ("Clean Sky") għandha tiġi appoġġjata bis-sħiħ.  

Emenda 4
PREMESSA 8 D (ġdida)

(8d) Is-sussidji lill-ajruporti, speċjalment 
lill-ajruporti reġjonali, jagħtu inċentivi 
żbaljati dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra.  Għalhekk il-
Kummissjoni se tapplika l-liġi tal-
kompetizzjoni b'mod strett bil-ħsieb li pass 
pass telimina dawn is-sussidji.

Ġustifikazzjoni

Ħafna awtoritajiet lokali jew awtoritajiet reġjonali jissussidjaw l-ajruporti.  Xi offerti tal-linji 
ta' l-ajru 'low-cost' huma possibbli biss minħabba dawn is-sussidji.  Dan huwa ta' żvantaġġ 
għall-linji ta' l-ajru l-oħra u joħloq traffiku artifiċjali li mingħajr dawn is-sussidji ma kienx 
jeżisti.  L-eliminazzjoni ta' dawn is-sussidji għalhekk huwa meħtieġ ukoll biex jiġu limitati l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.  

Emenda 5
PREMESSA 11

(11) Mill-2011, l-emissjonijiet minn titjiriet 
bejn l-ajruporti Komunitarji għandhom 
jiġu inklużi fl-iskema Komunitarja. Mill-
2012, l-emissjonijiet mit-titjiriet kollha li 
jaslu fi jew li jitilqu minn ajruporti 
Komunitarji għandhom jiġu inklużi. L-
iskema Komunitarja b'hekk tista' sservi 
bħala mudell għall-espansjoni ta' l-iskema 
fuq livell globali. Meta pajjiż terz jadotta 
miżuri għat-tnaqqis ta' l-impatt fuq il-
bidla fil-klima ta' titjiriet lejn ajruport 
Komunitarji li jitilqu minn dak il-pajjiż u 
li huma talanqas ekwivalenti għar-

(11) Mill-2010, l-emissjonijiet mit-titjiriet 
kollha li jaslu fi jew li jitilqu minn 
ajruporti Komunitarji għandhom jiġu 
inklużi fl-iskema Komunitarja. L-iskema 
Komunitarja b'hekk tista' sservi bħala 
mudell għall-espansjoni ta' l-iskema fuq 
livell globali. Il-bidla fil-klima hija 
fenomenu globali li teħtieġ soluzzjonijiet 
globali. Il-Komunità tqis din id-Direttiva 
bħala l-ewwel pass importanti.  Partijiet li 
mhumiex fl-UE huma mistiedna 
jikkontribwixxu bl-ideat tagħhom għad-
dibattitu sabiex jiżviluppaw aktar dan l-
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rekwiżiti ta' din id-Direttiva, l-ambitu ta' 
l-iskema Komunitarja għandu jiġi 
emendat sabiex it-titjiriet li jaslu fil-
Komunità minn dak il-pajjiż jiġu esklużi.

istrument tal-politika.  Sabiex issemma l-
vuċi ta' terzi persuni, il-Kummissjoni 
għandha, qabel u matul l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, tkun 
f'kuntatt permanenti magħhom.  Jekk l-
Unjoni Ewropea taqbel ma' terza persuna 
dwar skema komuni li għandha talanqas 
l-istess effetti pożittivi għall-ambjent 
bħad-Direttiva, il-Kummissjoni tista' 
tipproponi emenda għad-Direttiva.  F'kull 
każ, il-Kummissjoni tista' tipproponi li 
titjiriet li ġejjin minn pajjiżi terzi ma 
jkunux koperti bl-iskema jekk il-pajjiż terz 
għandu sistema fis-seħħ li għandha 
talanqas l-istess benefiċċju ambjentali 
bħal din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni

Skema li tkopri kemm jista' jkun malajr it-titjiriet interkontinentali biss għandha effett 
sinifikanti fuq it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tas-gassijiet b'effett ta' serra.  Anke dan huwa biss 
l-ewwel pass.  L-UE għandha titkellem ma' terzi persuni biex tikseb skema globali kemm jista' 
jkun malajr.  (Ara emendi 12 u 21).

Emenda 6
PREMESSA 12

(12) L-avjazzjoni għandha impatt fuq il-
klima globali minħabba rilaxx tad-
dijossidu tal-karbonju, l-ossidi tan-
nitroġenu, il-fwar ta' l-ilma u s-sulfat u l-
partiċelli tan-nugrufun. Skond il-Grupp 
Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima 
huwa stmat li l-impatt totali ta’ l-avjazzjoni 
huwa attwalment darbtejn sa erba' darbiet 
ogħla mill-effetti ta' l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju tiegħu weħedhom 
fil-passat. Ir-riċerka Komunitarja reċenti 
tindika li l-impatt totali ta' l-avjazzjoni 
jista' tkun ta' madwar darbtejn ogħla mill-
impatt tad-dijosssidu tal-karbonju waħdu. 
Madankollu, l-ebda wieħed minn dawn l-
estimi ma jqis l-effetti li huma ferm inċerti 
tas-sħab tat-tip cirrus. F'konformità ma' l-
Artikolu 174(2) tat-Trattat, il-politika 
Komunitarja dwar l-ambjent għandha tkun 

(12) L-avjazzjoni għandha impatt fuq il-
klima globali minħabba rilaxx tad-
dijossidu tal-karbonju, l-ossidi tan-
nitroġenu, il-fwar ta' l-ilma u s-sulfat u l-
partiċelli tan-nugrufun. Skond il-Grupp 
Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima 
huwa stmat li l-impatt totali ta’ l-avjazzjoni 
huwa attwalment darbtejn sa erba' darbiet 
ogħla mill-effetti ta' l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju tiegħu weħedhom 
fil-passat. Ir-riċerka Komunitarja reċenti 
tindika li l-impatt totali ta' l-avjazzjoni 
jista' tkun ta' madwar darbtejn ogħla mill-
impatt tad-dijossidu tal-karbonju waħdu. 
Madankollu, l-ebda wieħed minn dawn l-
estimi ma jqis l-effetti li huma ferm inċerti 
tas-sħab tat-tip cirrus. F'konformità ma' l-
Artikolu 174(2) tat-Trattat, il-politika 
Komunitarja dwar l-ambjent għandha tkun 
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ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u 
għalhekk l-impatti kollha fuq l-avjazzjoni 
għandhom jiġu indirizzati sal-massimu 
possibbli. Sakemm isir progress xjentifiku 
fl-identifikazzjoni ta’ metriċi aktar adatti 
għat-tqabbil ta’ l-impatti differenti, ikun 
meħtieġ metodu pragmatiku u 
prekawzjonarju. L-emissjonijiet ta' l-ossidi 
tan-nitroġenu se jiġu indirizzati 
f'leġiżlazzjoni oħra li għandha tiġi 
ppreżentata mill-Kummissjoni.

ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u 
għalhekk l-impatti kollha fuq l-avjazzjoni 
għandhom jiġu indirizzati sal-massimu 
possibbli. Sakemm isir progress xjentifiku 
fl-identifikazzjoni ta’ metriċi aktar adatti 
għat-tqabbil ta’ l-impatti differenti, ikun 
meħtieġ metodu pragmatiku u 
prekawzjonarju. L-emissjonijiet ta' l-ossidi 
tan-nitroġenu se jiġu indirizzati 
f'leġiżlazzjoni oħra li għandha tiġi 
ppreżentata mill-Kummissjoni. L-
awtoritajiet ta' l-Immaniġġjar tat-Traffiku 
ta' l-Ajru għandhom japplikaw miżuri 
effettivi sabiex jevitaw il-ħolqien ta' traċċi 
ta' kondensazzjoni u ta' sħab ta' tip cirrus 
permezz ta' bidliet fil-mudelli tat-titjiriet, 
b'mod partikolari billi jassiguraw li t-
titjiriet jevitaw li jgħaddu minn zoni fejn 
minħabba kundizzjonijiet speċifiċi 
atmosferiċi hija prevista l-formazzjoni ta' 
sħab bħal dawn. 

Ġustifikazzjoni

Hemm kunsens xjentifiku li l-impatt klimatiku tas-settur ta' l-avvjazzjoni imur lil hinn mill-
emissjonijiet tas-CO2 tiegħu biss.  Sħab tat-tip cirrus li jista' jifforma minn traċċi ta' 
kondensazzjoni kkawżati mill-avjazzjoni jaqbad is-sħana fl-atmosfera tad-Dinja u b'hekk 
jikkontribwixxi għat-tisħin globali..

Emenda 7
PREMESSA 13

(13) Sabiex jiġi evitat it-tfixkil fil-
kompetizzjoni, għandha tiġi speċifikata 
metodoloġija ta' allokazzjoni armonizzata. 
Biex jiġi żgurat l-aċċess għall-operaturi 
ġodda ta' l-inġenji ta' l-ajru, proporzjon tal-
kwoti se jiġi allokat bl-irkant skond ir-
regoli li jitħejjew mill-Kummissjoni. 
Operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li jieqfu 
bl-operat tagħhom għandhom jibqgħu 
jiġu allokati kwoti sa tmiem il-perjodu li 
għalih il-kwoti bla ħlas kienu diġa ġew 
allokati.

(13) Sabiex jiġi evitat it-tfixkil fil-
kompetizzjoni, għandha tiġi speċifikata 
metodoloġija ta' allokazzjoni armonizzata. 
Biex jiġi żgurat l-aċċess għall-operaturi 
ġodda ta' l-inġenji ta' l-ajru, proporzjon tal-
kwoti se jiġi allokat bl-irkant. 
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Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni m'għandhiex tinkoraġixxi lill-operaturi jwaqqfu n-negozju tagħhom. 

Emenda 8
PREMESSA 14 

(14) L-avjazzjoni tikkontribwixxi għall-
impatt kumplessiv tal-bidla fil-klima mill-
attivitajiet tal-bniedem. Dħul mill-irkant 
ta' kwoti għandhom jiġu wżati għall-
mitigazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra, għall-adattament ma' l-
impatti tal-bidla fil-klima, għall-
finanzjament ta' riċerka u ta' l-iżvilupp 
għall-mitigazzjoni u l-adattament, u biex 
ikopru l-ispejjeż ta' l-amministrazzjoni ta' 
l-iskema. L-użu tad-dħul mill-irkant 
b'mod partikolari għandu jiffinanzja 
kontributi lill-Fond Globali għall-
Effiċjenza fl-Użu ta’ l-Enerġija u għall-
Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri 
kontra t-tneħħija ta' foresti u l-iffaċilitar 
ta' l-adattament fil-pajjiżi li għadhom qed 
jiżviluppaw. Dispożizzjonijiet għall-użu 
tal-fondi mill-bejgħ bl-irkant għandhom 
jiġu notifikati lill-Kummissjoni. Tali 
notifika ma teżonerax lill-Istati Membri 
mill-obbligu stabbilit skond l-
Artikolu 88(3) tat-Trattat, li jagħtu 
notifika dwar ċerti miżuri nazzjonali. Id-
Direttiva ma tippreġudikax ir-riżultat ta' 
kwalunkwe proċedura għall-għajnuna 
mill-Istat li tista' tittieħed fil-ġejjieni 
skond l-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat.

(14) Modi tat-trasport li huma favur l-
ambjent bħal karozzi tal-linja u ferroviji 
huma soġġetti għal taxxi u ħlasijiet 
għolja, u f'uħud mill-Istati Membri anke 
għal taxxi ambjentali.  It-trasport bil-
ferrovija huwa diġà inkluż fl-iskema ta' 
skambju ta' l-emissjonijiet minħabba l-
fatt li l-elettriku huwa s-sors ewlieni ta' 
enerġija.  Għalhekk, id-dħul mill-irkanti 
għandu jintuża biex jitnaqqsu t-taxxi u l-
ħlasijiet fuq il-modi tat-trasport favur l-
ambjent bħat-trasport bil-ferrovija u bil-
karozzi tal-linja. L-Istati Membri 
għandhom jimmiraw li ma jżidux il-
ħlasijiet totali fuq iċ-ċittadini tagħhom. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-piż globali taċ-ċittadini u ta'  l-ekonomija m'għandux jiżdied. It-taxxi 
u l-ħlasijiet fuq is-sistemi tat-trasport favur l-ambjent huma għoljin b'mod sinifikanti u 
għandhom jitnaqqsu biex jagħtu l-inċentiv ġust. 

Emenda 9
PREMESSA 15 A (ġdida)
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(15a) Bħala riżultat ta' l-iskema ta' l-
iskambju ta' l-emissjonijiet, l-industrija li 
tuża l-enerġija b'mod intensiv hija diġà 
taħt pressjoni minħabba l-prezzijiet 
għoljin b'mod sinifikanti tas-CO2 .  Hemm 
it-theddida reali ta' telf ta' karbonju jekk 
settur ieħor sinifikanti jiġi inkluż fl-
iskema li għandha tixtri l-permessi għall-
emissjonijiet.  Biex jiġi evitat it-telf tal-
karbonju mill-industrija li tuża l-enerġija 
b'mod intensiv, per eżempju mis-settur 
tas-siment, tal-ġir jew ta' l-azzar, il-
Kummissjoni se teżamina l-għażliet 
differenti bħall-miri settorjali jew l-
aġġustamenti tad-dazji doganali u 
tippubblika rapport qabel tmiem l-2008 
dwar kif għandha tiġi indirizzata l-
kwistjoni. 

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew talab għal skema separata dwar l-avvjazzjoni. Waħda mir-raġunijiet 
kienet li l-industrija li tuża l-enerġija b'mod intensiv għandha tkun protetta mit-theddida li l-
avjazzjoni tixtri l-permessi kollha meħtieġa tagħhom u l-industrija bħal dik tas-siment, ta' l-
azzar u tal-ġir ma jkunx jistgħu jiżviluppaw aktar fl-Unjoni Ewropea.  Il-Kummissjoni ma 
ħaditx il-parir tal-Parlament Ewropew. Hu għalhekk li għandhom jiġu indirizzati miżuri biex 
jipproteġu l-industrija li tuża l-enerġija b'mod intensiv. 

Emenda 10
PREMESSA 15 B (ġdida)

(15b) Biex tkun riflessa s-sitwazzjoni li l-
operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru ma 
jistgħux jaqilbu għal riżorsi ta' enerġija 
alternattiva (reġenerattiva), il-limitu fis-
settur ta' l-avjazzjoni għandu jkun ħafna 
iktar ġeneruż milli fis-setturi l-oħra ta' l-
iskambju ta' l-emissjonijiet. 

Ġustifikazzjoni

Is-setturi l-oħra huma obbligati li jnaqqsu l-emissjonijiet meta mqabbla ma' l-1990. Peress li 
l-emissjonijiet mill-avjazzjoni rduppjaw minn dakinhar, riduzzjoni ta' aktar minn 50% tista' 
tiġi imposta fuq is-settur ta' l-avjazzjoni. Din m'hiex teknikament possibbli.
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Emenda 11
PREMESSA 21

(21) B'mod partikolari il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa sabiex tadotta 
miżuri għall-bejgħ bl-irkant tal-kwoti ta' 
avjazzjoni mhux meħtieġa li jinħarġu 
mingħajr ħlas u biex temenda l-attivitajiet 
dwar l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I 
meta pajjiż terz jintroduċi miżuri għat-
tnaqqis ta' l-impatt mill-avjazzjoni fuq il-
bidla fil-klima. Peress li dawk il-miżuri 
għandhom ambitu ġenerali u ġew mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva kif ukoll biex 
jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda 
jew modifika ta' elementi ġodda mhux 
essenzjali, għandhom jiġu adottati skond 
il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju kif 
provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

imħassar

Ġustifikazzjoni

In-numru ta' kwoti li għandhom ikunu mibjugħin b'irkant għandu jiġi regolat fid-direttiva 
(ara l-emenda 13). Anki l-adattament tad-direttiva wara li jittieħdu miżuri minn stati terzi jew 
gruppi ta' stati terzi għandu jinħadem fil-proċedura ta' kodeċiżjoni (ara l-emenda 14).

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 3b (Direttiva 2003/87/KE)

1. Għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2011 sal-
31 ta' Diċembru 2012, il-kwantità totali tal-
kwoti li għandhom jiġu allokati lill-
operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandha 
tkun ekwivalenti għal 100% tat-total ta' l-
emissjonijiet storiċi relatat ma' kull sena.

1. Għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2010 sal-
31 ta' Diċembru 2012, il-kwantità totali tal-
kwoti li għandhom jiġu allokati lill-
operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandha 
tkun ekwivalenti għal 90% tat-total ta' l-
emissjonijiet storiċi relatat ma' kull sena.

2. Għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2) 
li jibda mill-1 ta' Jannar 2013, il-kwantità 
totali tal-kwoti ta' l-avjazzjoni li jiġu 
allokati għandha tkun ekwivalenti għal 
100% ta' l-emissjonijiet storiċi minn 
avjazzjoni mmuliplikati bin-numru ta' snin 
f'dak il-perjodu. 

2. Għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2) 
li jibda mill-1 ta' Jannar 2013, il-kwantità 
totali tal-kwoti ta' l-avjazzjoni li jiġu 
allokati għandha tkun ekwivalenti għal 
90% ta' l-emissjonijiet storiċi minn 
avjazzjoni mmultiplikati bin-numru ta' snin 
f'dak il-perjodu. 

3. Għat-tieni perjodu msemmi fl- 3. Għat-tieni perjodu msemmi fl-
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Artikolu 11(2) u għal kull perjodu 
sussegwenti, il-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu allokati għandha tkun 
ekwivalenti għal 100% ta' l-emissjonijiet 
storiċi minn avjazzjoni mmuliplikati bin-
numru ta' snin f'dak il-perjodu. 

Artikolu 11(2) u għal kull perjodu 
sussegwenti, il-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu allokati għandha tkun 
ekwivalenti għal 90% ta' l-emissjonijiet 
storiċi minn avjazzjoni mmultiplikati bin-
numru ta' snin f'dak il-perjodu. Il-kwantità 
tal-kwoti f'perjodi sussegwenti tista' tiġi 
ridotta aktar, fuq proposta tal-
Kummissjoni jekk il-miri internazzjonali 
jew ta' l-UE dwar il-politika tal-klima 
jirrikjedu aktar tnaqqis fl-emissjonijiet 
tal-gassijiet li jbiddlu l-klima. 

4. Fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tieħu deċiżjoni dwar l-emissjonijiet storiċi 
mill-avjazzjoni abbażi tad-dejta 
disponibbli. 

4. Fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tieħu deċiżjoni dwar l-emissjonijiet storiċi 
mill-avjazzjoni abbażi tad-dejta 
disponibbli. 

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi adottata, id-data tal-bidu ta' l-1 ta' Jannar 2010 tapplika fit-test kollu.  (Ara emendi 
5 u 21).

L-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra bi 8% 
meta mqabbla mal-livell ta' l-1990 sal-2012. Sas-sena 2020 għandhom jiġu mnaqqsa 
b'madwar 20% u jekk ikun hemm ftehim internazzjonali anke b'madwar 30%. Jekk dan il-
livell ta' ambizzjoni jiġi trażmess lis-settur ta' l-avjazzjoni, li rdoppja l-emissjonijiet mill-1990 
'l hawn, tnaqqis ta' madwar aktar minn 50% sas-sena 2012 għandu jkun obbligatorju għas-
settur.  Minħabba l-miżuri tekniċi disponibbli dan mhux realistiku kompletament. Iżda sabiex 
jintwera sens ta' ġustizzja mas-setturi l-oħra u sabiex jiżdied il-livell ta' l-ambizzjoni, tnaqqis 
żgħir ta' l-emissjonijiet għandu jkun obbligatorju fuq is-settur ta' l-avjazzjoni. 

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 3c, paragrafu 1 (Direttiva 2003/87/KE)

1. Fil-perjodu msemmi fl-Artikolu 3b(1), 
persentaġġ ta' kwoti għandhom jinbiegħu 
bl-irkant. Il-persentaġġ għandu 
jikkorrispondi għall-persentaġġ medju 
propost mill-Istati Membri li jinkludi l-
irkant fil-pjanijiet ta' allokazzjoni 
nazzjonali tagħhom taħt il-Kapitolu III 
għall-perjodu rilevanti.

1. Fil-perjodu msemmi fl-Artikolu 3b(1), 
50% ta' kwoti għandhom jinbiegħu bl-
irkant. 
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Ġustifikazzjoni

Anke jekk hu pass kbir 'il quddiem li l-Kummissjoni trid talloka ħafna mill-kwoti bil-
benchmark u mhux b'sistema ta' wirt, kull tip ta' allokazzjonijiet b'xejn għandu l-iżvantaġġi.  
It-tip ta' mudell ta' negozju ppreferut jiddependi fuq il-benchmarks magħżula.  Il-proposta tal-
Kummissjoni ma tinkludix biżżejjed spazju għal persuni ġodda li huma importanti biex 
jippromwovu l-innovazzjonijiet fis-settur ta' l-avjazzjoni.  L-allokazzjoni b'xejn waslet għal 
qligħ ta' bla ħsieb fil-kumpaniji li diġà qed jipparteċipaw fl-iskema ta' l-iskambju ta' l-
emissjonijiet.  Ma jistax jiġi eskluż li jsir qligħ ta' bla ħsieb fis-settur ta' l-avjazzjoni.  Partijiet 
sinifikanti tal-kwoti li jiġu allokati bl-irkant jevitaw dawn il-problemi. 

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 3c, paragrafu 2 (Direttiva 2003/87/KE)

2. Għall-perjodi fil-ġejjieni, il-persentaġġ 
għall-bejgħ bl-irkant għandu jqis il-
reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva.

2. Għall-perjodi fil-ġejjieni, il-persentaġġ 
għall-bejgħ bl-irkant imsemmi fil-
paragrafu 1 jista' jiżdied filwaqt li titqies 
il-reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva

Ġustifikazzjoni

Il-persentaġġ li jiġi allokat bl-irkant m'għandux ikun inqas minn 50%. 

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 3c, paragrafu 3 (Direttiva 2003/87/KE)

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
Regolament bid-dispożizzjonijiet 
iddettaljati dwar l-irkant tal-kwoti mhux 
meħtieġa minn Stati Membri biex 
jinħarġu mingħajr ħlas skond il-
paragrafi 1 u 2. L-għadd tal-kwoti ta' l-
avjazzjoni li għandhom jinbiegħu bl-
irkant minn kull Stat Membru għandu 
jkun f'proporzjon mas-sehem tiegħu tat-
total ta' l-emissjonijiet dovuti mill-
avjazzjoni ta' l-Istati Membri kollha għas-
sena ta' referenza rrappurtata skond l-
Artikolu 14(3) u verifikati skond l-
Artikolu 15. Għall-perjodu msemmi fl-
Artikolu 3b(1), is-sena ta' referenza tkun 
l-2010 u għal kull perjodu sussegwenti 
msemmi fl-Artikolu 3b is-sena ta' 

imħassar
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referenza tkun is-sena kalendarja li 
tispiċċa 24 xaħar wara l-bidu tal-perjodu 
li għalih jirriferi l-irkant. 
Dak ir-Regolament, imfassal biex 
jemenda l-elementi mhux essenzjali f'din 
id-Direttiva billi jissupplimentaha, 
għandu jiġi adottat skond il-proċedua 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 23(2a).

Ġustifikazzjoni

Il-persentaġġ ta' kwoti li jiġu allokati bl-irkant m'għandux jiġi stabbilit fil-komitoloġija iżda 
fil-proċedura tal-kodeċiżjoni mill-Kunsill u l-Kummissjoni.  Ara emenda 12.

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 3c, paragrafu 4 (Direttiva 2003/87/KE)

4. Dħul mill-irkant ta' kwoti ta' l-avjazzjoni 
skond il-paragrafu 3 għandu jintuża għall-
mitigazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra, għall-adattament għall-
impatti tal-bidla fil-klima, għall-
finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp 
għall-mitigazzjoni u l-adattament, u biex 
ikopri l-ispejjeż ta' l-Istat Membru 
amministrattiv relatati ma' din id-
Direttiva. L-Istati Membri għandhom 
jagħarfu lill-Kummissjoni dwar miżuri li 
ttieħdu skond dan il-paragrafu.

4. Dħul mill-irkanti ta' kwoti ta' l-
avjazzjoni għandu jintuża biex jitnaqqsu t-
taxxi u l-ħlasijiet fuq il-modi tat-trasport 
favur l-ambjent bħat-trasport bil-ferrovija 
u bil-karozzi tal-linja. L-Istati Membri 
għandhom jimmiraw biex ma jżidux il-
ħlasijiet totali fuq iċ-ċittadini tagħhom. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-piż globali taċ-ċittadini u l-ekonomija m'għandux jiżdied. It-taxxi u l-
ħlasijiet fuq is-sistemi tat-trasport favur l-ambjent huma għoljin b'mod sinifikanti u għandhom 
jitnaqqsu biex jagħtu l-inċentiv ġust. 

Emenda 17
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 3d, paragrafu 3, punt (b) (ġdid) (Direttiva 2003/87/KE)

(b) in-numru tal-kwoti li għandhom jiġu 
allokati mingħajr ħlas għal dak il-perjodu 

imħassar
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skond l-Artikolu 3c;

Ġustifikazzjoni

Il-persentaġġ ta' kwoti li jiġu allokati bl-irkant m'għandux jiġi stabbilit fil-komitoloġija iżda 
fil-proċedura tal-kodeċiżjoni mill-Kunsill u l-Kummissjoni.  Ara emenda 12.

Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT 8, PUNT (B A)(ġdid)

Artikolu 12, paragrafu 2 b (ġdid) (Direttiva 2003/87/KE)

(ba) Il-paragrafu 2b li ġej jiġi miżjud:
"2b. Fl-eventwalità li miżuri Komunitarji 
biex jinċentivaw it-tnaqqis tar-rilaxx ta' l-
ossidi tan-nitroġenu minn inġenji ta' l-
ajru li jkunu qed jagħmlu attività ta' 
avjazzjoni mniżżla fl-Anness 1 ma jkunux 
fis-seħħ sa l-1 ta' Jannar 2010, għall-
iskopijiet tal-paragrafu 2a u bħala deroga 
mill-Artikolu 3(a), l-ammont ta' dijossidu 
karboniku li kwota, differenti minn kwota 
ta' l-avjazzjoni, jew minn CER jew minn 
ERU tħalli lill-operatur ta' l-inġenji ta' l-
ajru li jirrilaxxa għandu jkun diviż 
b'fattur ta' impatt ta' 1.5."

Ġustifikazzjoni

Skond l-aħħar riċerka xjentifika, hemm tagħrif mhux ħażin dwar il-kontribuzzjoni li l-
emissjonijiet NOx għandhom fil-bidla tal-klima.  Minn dan jista' jiġi konkluż li l-
kontribuzzjoni NOx ta' l-avjazzjoni għall-bidla fil-klima hija bejn wieħed u ieħor 1.5-il darba 
l-kontribuzzjoni tas-CO2 waħdu.  L-effett ta' tisħin ta' l-NOx għandu jiġi kkunsidrat f'din id-
direttiva sakemm ma jkunx hemm miżuri oħra speċifiċi fis-seħħ. 

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 16

Artikolu 25 a, paragrafu 1 (ġdid) (Direttiva 2003/87/KE)

Meta pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis 
ta' l-impatt tal-bidla fil-klima minn titjiriet 
li jitilqu minn dak il-pajjiż, li jaslu fil-
Komunità u li huma talanqas ekwivalenti 
għar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha temenda din id-
Direttiva biex tipprovdi għat-tijiriet li jaslu 

Meta pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis 
ta' l-impatt tal-bidla fil-klima minn titjiriet 
li jitilqu minn dak il-pajjiż, li jaslu fil-
Komunità u li huma talanqas ekwivalenti 
għar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha temenda din id-
Direttiva sabiex tevita li jkun hemm għadd 
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minn dak il-pajjiż sabiex dawn jiġu 
esklużi mill-attivitajiet ta' l-avjazzjoni 
elenkati fl-Anness I b'effett mill-perjodu li 
jmiss imsemmi fl-Artikolu 3b. 

doppju u biex tiggarantixxi trattament 
ugwali. 

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li stati terzi wkoll jintroduċu skema, għandu jiġi żgurat li dan jiġi kkunsidrat fl-iskema 
Ewropea.  L-esklużjoni ta' titjiriet li jaslu għandha x'taqsam biss mas-sistema ta' l-UE. Il-
bidla fil-formulazzjoni tat-test tippermetti adattament filwaqt li jiġi evitat għadd doppju.

Emenda 20
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Jekk il-pajjiżi mhux fl-UE jew gruppi 
ta' Stati jiftehmu ma' l-Unjoni Ewropea 
dwar skema komuni ta' skambju ta' l-
emissjonijiet li talanqas tagħti l-istess 
benefiċċju ambjentali bħall-iskema f'din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni tista' 
tipproponi emenda għal din id-Direttiva 
biex tiġi addattata għar-regoli ta' l-iskema 
komuni.

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta għandu jkun iċċarat li l-Unjoni Ewropea mhux ser tinsisti dwar l-iskema tagħha 
stess iżda tinsisti dwar l-effetti ambjentali biex tipproteġi l-klima. 

Emenda 21
ANNESS, PUNT 1, PUNT (B)

Anness I, paragrafu 2 (Direttiva 2003/87/KE)

Għas-sena 2011 it-titjiriet li jitilqu minn 
kif ukoll jaslu f'ajruport li jinsab fit-
territorju ta' Stat Membru li għalih japplika 
t-Trattat biss għandhom jiġu inklużi fl-
attività ta' l-avjazzjoni. Mill-1 ta' Jannar 
2012, it-titjiriet kollha li jaslu jew li jitilqu 
minn ajruport li jinsab fit-territorju ta' 
Stat Membru li għalih japplika t-Trattat 
għandhom jiġu inklużi.

Mis-sena 2010 t-titjiriet li jitilqu minn kif 
ukoll jaslu f'ajruport li jinsab fit-territorju 
ta' Stat Membru li għalih japplika t-Trattat, 
kif ukoll it-titjiriet li jaslu jew jitilqu minn 
ajruport li qiegħed fit-territorju ta'  Stat 
Membru li għalih japplika t-Trattat, 
għandhom jiġu inklużi fl-attività ta' l-
avjazzjoni.
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Ġustifikazzjoni

Skema li tkopri kemm jista' jkun malajr it-titjiriet interkontinentali biss għandha effett 
sinifikanti fuq it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tas-gassijiet b'effett ta' serra. Anke dan huwa biss 
l-ewwel pass.  L-UE għandha titkellem ma' terzi persuni biex tagħmel skema globali kemm 
jista' jkun malajr.  (Ara emendi 5 u 12).

Emenda 22
ANNESS, PUNT 1, PUNT (C)

Anness I, paragrafu 2, tabella, kategorija ġdida, punt (a) (Direttiva 2003/87/KE)

a) titjiriet imwetqqa esklussivament għat-
trasport, fuq missjoni uffiċjali, ta' Re jew 
Reġina renjanti u l-familja immedjata 
tiegħu/tagħha, Kapijiet ta' l-Istat, Kapijiet 
ta' Gvernijiet u l-Ministri ta' Gvern fejn 
dan jiġi verifikat mill-indikatur xieraq li 
juri l-istatus tar-rotta ta' l-ajru;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Is-settur pubbliku, b'mod speċjali l-gvernijiet, għandhom jagħtu eżempju tajjeb.  Xi gvernijiet 
diġà introduċew kontribuzzjoni volontarja biex tikkumpensa għall-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra kkawżati mit-titjiriet tal-gvern.  L-esklużjoni proposta tkun tikkontrasta 
kompletament mal-politika ta' ħafna gvernijiet u ma' l-aspettativa tal-pubbliku.  

Emenda 23
ANNESS, PUNT 2, PUNT (B)

Anness IV, Parti B, "Il-monitoraġġ tad-dejta f'tunnellati l-kilometru għall-iskopijiet ta' l-
Artikolu 3d", paragrafu 2, inċiż 2, (Direttiva 2003/87/KE) 

- operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru jista' 
jagħzel li japplika il-massa attwali jew 
standard tal-passiġġieri u l-bagalji 
rreġistrati kontenuta fil-massa tiegħu u d-
dokumentazzjoni bilancarja għat-titjiriet 
relevanti jew valur ta' bażi għal kull 
passiġġier u l-bagalji rreġistrati tiegħu 
ta' 100 kg.

- operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru jista' 
jagħżel li japplika il-massa attwali jew 
standard tal-passiġġieri u l-bagalji 
rreġistrati kontenuta fil-massa tiegħu u d-
dokumentazzjoni bilanċarja għat-titjiriet 
relevanti jew valur ta' bażi għal kull 
passiġġier u l-bagalji rreġistrati tiegħu 
ta' 160 kg.

Ġustifikazzjoni

Għall-kalkolu tal-parametru tal-benchmark, il-Kummissjoni pproponiet li passiġġier wieħed 
għandu jitqies għal 100 kg.  Madankollu, din it-tip ta' definizzjoni tagħti lill-operazzjonijiet 
tal-merkanzija vantaġġ fuq it-trasport tal-passiġġieri peress li l-ġarr ta' tunnellata ta' 
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merkanzija tieħu inqas enerġija, u għalhekk tipproduċi inqas emissjonijiet, minn għaxar 
passiġġieri fuq l-istess distanza. It-trasport tal-passiġġieri jirrikjedi s-siġġijiet, il-kċina, il-
faċilitajiet sanitarji u l-oġġetti tas-servizz, filwaqt li l-merkanzija ma tirrikjedihomx.  Ir-
rapporteur għalhekk jipproponi valur ogħla.

Emenda 24
ANNESS, PUNT 3, PUNT (B)

Anness V, Parti B, punt (14) subparagrafu 1a) (ġdid) (Direttiva 2003/87/KE)

L-Istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-metodi 
ta' ħidma li se jintużaw minn min 
jivverifika huma armonizzati qabel l-
implimentazzjoni tad-Direttiva u li d-
dispożizzjonijiet tagħha jiġu applikati fuq 
bażi uniformi.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq il-għan li jinkiseb trattament uniformi tas-settur ta' l-avjazzjoni, huwa 
neċessarju li jiġi żgurat li jintużaw metodi u proċeduri uniformi u li jiġu applikati bl-istess 
mod. Regolamenti fl-Istati Membri applikati u interpretati b'mod differenti jwasslu għal 
tagħwiġ fil-kompetizzjoni.

Emenda 25
ANNESS, PUNT 3, PUNT (B)

Anness V, Parti B, punt (16) subparagrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 2003/87/KE)

L-Istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-metodi 
ta' ħidma li se jintużaw minn min 
jivverifika huma armonizzati qabel l-
implimentazzjoni tad-Direttiva u li d-
dispożizzjonijiet tagħha huma applikati 
fuq bażi uniformi.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq il-għan li jinkiseb trattament uniformi tas-settur ta' l-avjazzjoni, huwa 
neċessarju li jiġi żgurat li jintużaw metodi u proċeduri uniformi u li jiġu applikati bl-istess 
mod. Regolamenti fl-Istati Membri applikati u interpretati b'mod differenti jwasslu għal 
tagħwiġ fil-kompetizzjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

L-urġenza li jiġu limitati l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra biex tiġi miġġielda l-bidla 
fil-klima ġiet enfasizzata b'mod impressjonanti mir-rapporti reċenti tal-Bord Internazzjonali 
dwar il-Bidla fil-Klima (IPCC).1

Fir-rapport tiegħu lill-Gvern Ingliż, l-ekonomista ewlieni preċedenti tal-Bank Dinji, Sir 
Nicholas Stern, enfasizza li "l-azzjonijiet tagħna matul l-għexieren tas-snin li ġejjin jistgħu 
joħolqu riskji ta' tħarbit kbir għall-attività ekonomika u soċjali, aktar tard f'dan is-seklu u fis-
seklu li jmiss, fuq skala bħal dik assoċjata mal-gwerer kbar u d-dipressjoni ekonomika ta' l-
ewwel nofs tas-seklu għoxrin" (Rapport Stern, p. 572).

Il-Kunsill Ewropew li sar fit-8-9 ta' Marzu 2007 adotta strateġija kemmxejn ambizzjuża f'dan 
is-settur.  Fil-qafas ta' ftehima internazzjonali l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra ta' l-
Unjoni Ewropea u ta' pajjiżi oħra industrijalizzati għandhom jiġu mnaqqsa bi 30% meta fl-
2020 jiġu mqabbla mal-livelli ta' l-1990.  

Il-Parlament Ewropew enfasizza l-urġenza ta' azzjoni kontra l-bidla fil-klima f'diversi 
riżoluzzjonijiet u wera l-impenn tiegħu li jitwaqqaf kumitat temporanju dwar il-bidla fil-
klima.  

B'mod sorprendenti, il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni ta' l-avjazzjoni fl-iskema 
ta' l-iskambju ta' l-emissjonijiet hija l-unika proposta legali dwar il-mitigazzjoni tal-klima li 
qed tiġi diskussa skond il-kodeċiżjoni fl-Istituzzjonijiet Ewropej bħalissa. 

Il-mod li bih il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet l-oħra jittrattaw din il-proposta se jkun 
deċiż għall-politika futura f'dan is-settur.

Kemm hi serja l-Unjoni Ewropea meta tasal għal leġiżlazzjoni konkreta?

Insibu mod intelliġenti biex innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra filwaqt li ma 
nnaqqrux mill-kompettitività ta' l-industrija Ewropea?

X'tip ta' sinjal nagħtu lil terzi persuni?

Iż-żieda ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fis-settur ta' l-avjazzjoni hija enormi.  
Meta mqabbla ma' l-1990, illum l-emissjonijiet diġà żdiedu b'madwar 100%.2 Dan 
jikkuntrasta b'mod drammatiku mal-mira ta' tnaqqis ta' Kyoto ta' 8% jew il-mira ta' l-UE ta' 

  
1 IPCC 2007: Il-Bidla fil-Klima 2007, Parti I: Il-Bażi tax-Xjenza Fiżika;  IPCC 2007: Il-Bidla fil-Klima, Parti II:
Impatti, Addattament u Vulnerabilità;  IPCC 2007: Il-Bidla fil-Klima 2007, Parti III: Tnaqqis tal-Bidla fil-Klima.
2 Din il-figura tirriżulta mill-persentaġġ ta' 86% siku u magħruf (1990-2004) flimkien ma' figura li hi bbażata fuq 
iż-żieda medja tas-snin 2003/2004 (7.5% p.a.) (ara EEA Rapport Tekniku 6/2006; Stqarrija għall-Istampa 
Eurostat 11/2007).
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30% għal wara l-2012.  Uħud jargumentaw li s-sehem ta' l-avjazzjoni ta' l-emissjonijiet totali 
tal-gassijiet b'effett ta' serra hu "biss" madwar 3% iżda s-sehem tas-settur ta' l-avjazzjoni tal-
GVA hu 0.6%.1 Ħadd ma jista' jargumenta li dan mhux sinifikanti. 

Skond l-aspett tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, l-avjazzjoni hu l-agħar mod ta' 
trasport.  Għal kull kilometru, passiġġier li juża inġenji ta' l-ajru qed jarmi b'mod sinifikanti 
aktar gassijiet b'effett ta' serra milli passiġġier li juża ferrovija jew karozza tal-linja. 

L-istituzzjonijiet ta' l-UE kollha rrikonoxxew li din il-problema jeħtieġ li tiġi indirizzata u li l-
iskambju ta' l-emissjonijiet huwa strument utli jekk jiġi mfassal b'mod xieraq u kkumbinat ma' 
miżuri oħra. 

  
1 Ara wkoll COM(2005) 459.
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Il-proposta tal-Kummissjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-iskop li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex 
tinkludi l-emissjonijiet tas-CO2 mill-avjazzjoni fl-iskema ta' l-emissjonijiet tal-Komunità. 

Hu propost li jiġu inklużi titjiriet bejn ajruporti ta' l-UE mill-2011 u titjiriet li jitilqu minn jew 
jaslu fl-UE mill-2012 iżda li jiġu esklużi mhux biss titjiriet ta' ittestjar, ta' salvataġġ u ta' 
taħriġ iżda wkoll titjiriet tal-gvern. Il-kwoti jiġu allokati b'mod armonizzat mill-Istati Membri 
li huma inkarigati mis-segwitu amministrattiv ta' operatur ta' inġenji ta' l-ajru: In-numru totali 
ta' kwoti se jkun ibbażat fuq l-emissjonijiet medji mill-avjazzjoni fil-perjodu 2004-2006. 

Persentaġġ fiss tal-kwoti jitqassam mingħajr ħlas fuq bażi ta' benchmark. Għas-snin 2011-
2012 hu propost li jiġi rkantat il-persentaġġ medju ta' dak li l-Istati Membri jipproponu li 
jirkantaw fil-pjani ta' allokazzjoni nazzjonali tagħhom. 

Wara dan il-perjodu, għandha ssir reviżjoni ġenerali u l-persentaġġi ta' l-allokazzjonijiet 
b'xejn u ta' l-irkant kif ukoll il-proċeduri jistgħu jerġgħu jiġu evalwati. Id-dettalji dwar l-irkant 
se jiġu ffissati f'Regolament tal-Kummissjoni. 

L-operazzjonijiet ta' l-inġenji ta' l-ajru se jkunu jistgħu jixtru kwoti mis-6 setturi l-oħra li diġà 
huma inklużi fl-iskema Komunitarja u jistgħu jużaw 'l hekk imsejħa 'project credits' (Unitajiet 
ta' Tnaqqis ta' l-Emissjoni u Tnaqqis Iċċertifikat ta' l-Emissjoni) sa ċerti limiti armonizzati. 

L-evalwazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni hija pass importanti biex jiġu indirizzati l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra ta' l-avjazzjoni. Iżda skond aspetti ambjentali u aspetti oħra ta' 
kompettitività bejn il-linji ta' l-ajru differenti u s-setturi tat-trasport differenti din tista' u 
għandha tiġi mtejba b'mod sinifikattiv. 

Il-bidliet proposti

L-ambitu u d-data tal-bidu 

L-iktar bidla importanti li qed tiġi proposta mir-rapporteur hi l-introduzzjoni ta' data waħda 
tal-bidu għat-titjiriet interni u t-titjiriet l-oħra li jitilqu jew jaslu f'ajruporti ta' l-UE.  Il-
Kummissjoni targumenta li m'hemm l-ebda argument legali kontra l-introduzzjoni ta' l-iskema 
għat-titjiriet kollha li jitilqu jew jaslu.  Għal raġunijiet politiċi, il-Kummissjoni pproponiet 
żewġ dati differenti.  Id-distinzjoni bejn titjiriet interni u interkontinentali twassal għal 
problemi sinifikattivi.  L-impatt ambjentali ta' l-iskema jkun relattivament żgħir jekk it-titjiriet 
interkontinentali ma jiġux inklużi.  Twassal għal distorzjoni fil-kompettitività bjen il-linji ta' l-
ajru u twassal ukoll għal distorzjoni fil-kompettitività bejn reġjuni turistiċi. Hu diffiċli li jiġi 
spjegat, per eżempju, li titjira mir-Renju Unit għall-Marokk m'hiex koperta mill-iskema 
filwaqt li titjira bejn ir-Renju Unit u l-Gżejjer Kanari tkun koperta.  Hu għalhekk li r-
rapporteur jipproponi data waħda tal-bidu.  Hekk kif il-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima qed 
issir iktar u iktar urġenti, id-data tal-bidu għandha tkun kemm jista' jkun malajr.  L-iskema 
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probabbilment tiġi adottata fl-2008. Perjodu tranżitorju ta' sena jew tnejn għandu jkun 
realistiku.  Hu għalhekk li r-rapporteur jipproponi d-data tal-bidu bħala l-2010.  

Ir-relazzjoni ma' terzi persuni

Il-bidla fil-klima hija sfida globali. Hu għalhekk li skema ta' l-UE, ikun x'ikun l-ambitu 
tagħha, tista' tkun biss l-ewwel pass.  Il-Kummissjoni Ewropea għalhekk għandha tinnegozja 
ma' terzi persuni biex bil-mod il-mod tikseb skema globali.  F'każ li l-istituzzjonijiet Ewropej 
jiftehmu ma' xi pajjiż terz fuq skema komuni li għandha talanqas l-istess benefiċċju 
ambjentali bħall-iskema ta' l-UE, il-Kummissjoni tista' tipproponi bidla fl-iskema biex tiġi 
adattata għal mal-ftehim.  Għandu jiġi ċċarat li l-Unjoni Ewropea ma tinsistix fuq skema 
speċifika iżda fuq effett pożittiv fuq it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.  

Il-metodu ta' l-allokazzjoni

Hu pass importanti ħafna 'l quddiem li l-Kummissjoni tipproponi metodu ta' allokazzjoni 
armonizzat.  L-iktar kritika importanti għall-ETS preżenti hija d-distorzjoni tal-kompetizzjoni 
permezz ta' pjani nazzjonali ta' allokazzjoni kompletament differenti u allokazzjoni żejda 
ħafna.  Il-Kummissjoni tipproponi li tqassam ħafna mill-allokazzjonijiet bil-benchmarks.  Dan 
hu ħafna aħjar mis-sistema preżenti ta' wirt.  Iżda anke sistema ta' benchmark tista' twassal 
għal distorzjoni tal-kompetizzjoni għaliex bħala mod kif wieħed jagħżel il-benchmark huwa 
importanti għall-effett fuq il-linji ta' l-ajru b'mudelli differenti ta' negozju.  Il-benchmark 
propost mill-Kummissjoni tista' tiffavorixxi t-trasport tal-merkanzija meta mqabbel mat-
trasport tal-passiġġieri.  Għalhekk jeħtieġ li tiġi addattata. 

Anke l-benchmark addattat jista' jwassal għal xi distorzjoni tal-kompetizzjoni.  Din hi waħda 
mir-raġunijiet għaliex aktar partijiet sinifikanti ta' l-allokazzjoni għandha titqassam bl-irkant.  
Argument ieħor favur l-irkant huwa l-possibilità li jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' persuni ġodda 
li jġibu l-innovazzjoni fis-settur.  Hu importanti wkoll li jiġi evitat kemm jista' jkun il-qligħ ta' 
bla ħsieb.  Fl-ETS preżenti l-kwoti huma mqassma b'xejn u anke hekk l-prezzijiet kienu qed 
jiżdiedu.  Jekk numru sinifikanti ta' kwoti jiġu rkantati l-Istati Membri jingħataw il-possibilità 
li jiġġeneraw dħul u jnaqqsu taxxi u ħlasijiet oħra fis-settur tat-trasport.  

L-użu tal-flus iġġenerati mill-irkant

Teżisti sensazzjoni ġenerali fil-pubbliku li m'għandhomx jiġu imposti aktar taxxi, ħlasijiet jew 
piżijiet oħra fuq iċ-ċittadini u fuq in-negozju.  Hu għalhekk li għandu jiġi ċċarat fil-proposta li 
l-flus iġġenerati mill-irkant jingħataw lura liċ-ċittadini u lill-ekonomija.  Meta wieħed iħares 
lejn l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, l-avjazzjoni hija l-agħar metodu tat-trasport.  
Passiġġier li juża ajruplan qed jarmi b'mod sinifikanti aktar emissjonijiet ta' gassijiet b'effett 
ta' serra minn passiġġier li juża l-karozza tal-linja jew il-ferrovija għall-istess distanza.  Anke 
s-sewqan ta' karozza taħt ċirkostanzi normali huwa aktar favur l-ambjent mill-użu ta' inġenji 
ta' l-ajru. F'dan l-isfond hija kontradizzjoni li l-karozzi, b'mod partikolari l-karozzi tal-linja u 
l-ferrovija, li huma aktar favur l-ambjent, ibatu minn iktar taxxi u ħlasijiet, anke xi taxxi 
ambjentali.  Il-ferrovija diġà hija koperta mill-iskema ta' negozjati ta' l-emissjonijiet peress li 
tuża l-elettriku.  Għalhekk ir-rapporteur jipproponi li jitnaqqsu t-taxxi u l-ħlasijiet għall-
metodi ta' trasport favur l-ambjent. 
Il-limitu
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L-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li sal-2012 tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra bi 8% meta mqabbla mal-livell ta' l-1990. Sas-sena 2020 għandhom jiġu mnaqqsa 
b'madwar 20% u jekk ikun hemm ftehim internazzjonali anke b'madwar 30%. Jekk dan il-
livell ta' ambizzjoni jiġi trasmess lis-settur ta' l-avjazzjoni, li rdoppja l-emissjonijiet mill-1990 
'l hawn, tnaqqis ta' madwar aktar minn 50% sas-sena 2012 għandu jkun obbligatorju għas-
settur.  Minħabba l-miżuri tekniċi disponibbli dan mhux realistiku kompletament. Iżda sabiex 
talanqas tintwera ftit aktar ġustizzja mas-setturi l-oħra u sabiex jiżdied il-livell ta' l-
ambizzjoni, tnaqqis żgħir ta' l-emissjonijiet għandu jkun obbligatorju fuq is-settur ta' l-
avjazzjoni.  Ir-rapporteur jipproponi tnaqqis ta' 10% meta mqabbel mal-2004-2006.  Dan ma 
jeskludix it-tkabbir anke jekk l-emissjonijiet proprji ta' l-inġenji ta' l-ajru ma jistgħux 
jitnaqqsu fuq perjodu qasir għaliex il-linji ta' l-ajru jitħallew jixtru krediti minn setturi oħra 
jew mis-CDM u l-JI. 

Effetti mhux tas-CO2 ta' l-avjazzjoni

Rapporti xjentifiċi jagħtu prova li hemm ħafna aktar effetti fuq il-bidla fil-klima mill-
emissjonijiet tas-CO2 biss.  Parti importanti huma l-emissjonijiet NOX u s-sħab tat-tip cirrus.  
Dwar is-sħab tat-tip cirrus hemm ħafna inċertezza xjentifika iżda prinċipju ta' prekawzjoni 
għandu talanqas jinkoraġġixi lilna biex jekk possibli nevitaw sħab tat-tip cirrus.  Hu għalhekk 
li r-rapporteur jipproponi premessa biex jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet ta' l-immaniġġjar tat-
traffiku ta' l-ajru.  Dwar l-NOX , il-Kummissjoni ħabbret li se tipproponi leġiżlazzjoni 
separata.  Sfortunatament il-proposta ma ġietx preżentata.  Hu għalhekk li r-rapporteur 
jipproponi multiplikatur biex jirrifletti l-effetti ta' l-NOX ta' l-avjazzjoni. Il-multiplikatur 
għandu jitħassar meta l-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni dwar l-NOX tiġi adottata mill-
Kunsill u mill-Parlament Ewropew. 

Eċċezzjonijiet għal titjiriet tal-gvern

Punt politiku importanti ħafna se jkun l-eċċezzjoni tat-titjiriet tal-gvern proposta mill-
Kummissjoni.  Ibbażata fuq il-pożizzjoni li s-settur pubbliku u b'mod speċjali l-politiċi 
għandhom ikunu prekursuri u ta' eżempju tajjeb, l-eċċezzjoni għat-titjiriet tal-gvern twassal 
għal protesti ġustifikati mill-pubbliku.  Ir-rapporteur jaħseb li jkun xieraq li din id-deroga 
titħassar. 

L-Immaniġġjar tat-Traffiku ta' l-Ajru

Il-Parlament Ewropew ilu snin jitlob għal titjib fl-immaniġġjar tat-traffiku ta' l-ajru.  
Sfortunatament l-Istati Membri u l-Kunsill damu biex introduċew din l-iskema.  Hu previst li 
tidħol fis-seħħ biss fl-2020. 

Is-Sema Waħdieni Ewropew/ir-riċerka ATM ġew introdotti għal raġunijiet ekonomiċi u għal 
raġunijiet tal-politika tat-trasport.  Iżda s-Sema Waħdieni Ewropew/ATM jistgħu jkunu wkoll 
proġett biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra. Għalhekk l-Istati Membri u 
l-Kunsill għandhom jiġu mħeġġa biex jintroduċu dan kemm jista' jkun malajr. 


