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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(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. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. 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). Korrezzjonijiet bħal dawn suġġeriti huma 
soġġetti għal ftehim bejn id-dipartimenti konċernati.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni tad-direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-
attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-skema għall-iskambju ta’ kwoti ta' l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (5058/1/2008 – C6-0000/2008),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament u lill-Kunsill (COM(2006) 0818) ,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0000/2008),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

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

Emenda 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(5a) Fi Frar 2007 l-Parlament Ewropew 
adotta riżoluzzjoni dwar il-bidla fil-klima 
li fiha rrefera għall-għan li ż-żieda fit-
temperatura medja globali ma tkunx ta’ 
aktar minn 2°C fuq il-livelli ta’ qabel l-
industrijalizzazzjoni, u li fiha huwa 
ħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea sabiex 
iżżomm l-irwol ewlieni tagħha fin-
negozjati bil-għan li jitfassal qafas 
internazzjonali għall-bidla fil-klima għal 

                                               
1 Testi adottati, 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.
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wara l-2012 u biex iżżomm livell għoli ta’ 
ambizzjoni fid-diskussjonijiet tal-ġejjieni 
ma’ l-imsieħba internazzjonali tagħha, u 
saħaq ukoll fuq il-ħtieġa li fil-pajjiżi 
industrijalizzati kollha jitnaqqsu l-
emissjonijiet globali bi 30% sa l-2020 
meta mqabbla mal-livelli ta’ l-
emissjonijiet ta’ l-1990, bil-għan li 
jinkiseb tnaqqis ta’ madwar 60 sa 80% sa 
l-2050; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-bidla fil-klima għandha tiġi riflessa fil-premessi 
tad-Direttiva.

Emenda 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(10a) Sabiex tgħin fit-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet mill-inġenji ta' l-ajru, il-
Kummissjoni għandha tagħmel studju tal-
fattibilità sa l-2009 dwar il-possibilità li 
jiġu stipulati standards ta' emissjonijiet 
għall-magni ta' l-ajruplani.

Or. en

(Emenda 2 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 2).
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Emenda 3

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(11a) Minbarra l-għodda ekonomika 
hemm potenzjal konsiderevoli li jitbaxxew 
l-emissjonijiet fit-titjib teknoloġiku u 
operazzjonali li għandu jiġi msaħħaħ issa 
aktar minn qatt qabel.

Or. en

(Emenda 3 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 3).

Emenda 4

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 11 b (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(11 b) L-immaniġġjar aktar effiċjenti tat-
trasport ta' l-ajru jista’ huwa stess iwassal 
għal tnaqqis fil-konsum tal-fjuwil sa 12 % 
u b'hekk jagħti kontribut għat-tnaqqis ta' 
l-emissjonijiet tad-CO2. 
Konsegwentement, il-proġetti ta’ l-Ajru 
Uniku Ewropew u SESAR għandhom jiġu 
implimentati malajr u b'mod effiċjenti 
kemm jista' jkun. Huwa qabel kollox l-
obbligu ta' l-Istati Membri, kif ukoll tal-
Komunità , li b’konsultazzjoni mill-qrib 
ma' l-utenti ta' l-ispazju ta' l-ajru jieħdu 
azzjoni immedjata u deċiża sabiex 
jistabbilixxu taqsimiet funzjonali ta' l-
ajru, taqsimiet ta' l-ajru flessibbli u użu 
flessibbli ta' l-ajru. F’dan ir-rigward, 
għandu jingħata appoġġ lill-Inizjattiva 
AIRE (Inizjattiva ta’ Interoperabilità 
Atlantika għat-Tnaqqis ta’ l-



PE404.735v01-00 8/43 PR\718144MT.doc

MT

Emissjonijiet) miftiehma bejn l-UE u l-
Amministrazzjoni ta’ l-Avjazzjoni 
Federali ta’ l-Istati Uniti.

Or. en

(Emenda 4 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 4).

Emenda 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 11 c (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(11 c) Ir-riċerka u t-teknoloġija huma ċ-
ċavetta għall-innovazzjoni u biex 
jintlaħaq aktar tnaqqis fl-emissjonijiet ta' 
l-avjazzjoni. Il-produtturi ta' l-inġenji ta’ 
l-ajru u l-muturi, kif ukoll il-produtturi 
tal-fjuwil, huma mħeġġa biex jagħmlu 
riċerka dwar u jimplimentaw bidliet fl-
oqsma rispettivi tagħhom li jagħtu 
kontribut sinifikattiv għat-tnaqqis ta’ l-
impatt ta' l-avjazzoni fuq il-klima. Il-
Komunità għandha tkompli tappoġġja l-
Inizjattiva Konġunta Teknoloġika 
(JTI)"Clean Sky” fis-Seba’ Programm ta' 
Qafas għar-Riċerka (FP7) li timmira biex 
tnaqqas radikalment l-impatt tat-trasport 
ta’ l-ajru fuq l-ambjent. Il-Komunità 
għandha tkompli tagħti appoġġ qawwi lill-
ħidma ta’ l-ACARE (Kunsill Konsultattiv 
għar-Riċerka Aeronawtika fl-Ewropa), 
b’mod partikolari lill-Aġenda Strateġika 
ta’ Riċerka (SRA), li tistabbilixxi miri ta’ 
tnaqqis ta’ l-emissjonijiet għall-industrija 
tat-trasport ta’ l-ajru ta’ 50% għad-
dijossidu tal-karbonju għal kull 
passiġġier-kilometru u 80% għall-ossidju 
tan-nitroġenu sa l-2020.
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Or. en

(Emenda 5 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 5).

Emenda 6

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 11 d (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(11 d) Is-sussidji lill-ajruporti f’xi każijiet 
jagħtu inċentivi żbaljati dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra. 
Għalhekk il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta b’mod sħiħ il-liġi eżistenti tal-
kompetizzjoni.

Or. en

(Emenda 6 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 6). Din l-emenda kienet kompromess 
minflok emenda aktar iebsa mressqa mir-rapporteur. 

Emenda 7

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 13 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(13 a) Jeħtieġ li jkunu żgurati 
kundizzjonijiet indaqs bejn l-ajruporti u l-
operaturi ta’ l-ajruplani. Għalhekk it-
titjiriet internazzjonali lejn u mill-Unjoni 
Ewropea u t-titjiriet fl-UE għandhom jiġu 
inklużi mill-bidu fl-iskema Komunitarja.
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Or. en

(Emenda 8 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 8). L-idea ta’ l-istess data tal-bidu 
għat-titjiriet interni u għat-titjiriet interkontinentali għandha tiġi enfasizzata għax hija 
prijorità ewlenija għall-Parlament u għall-Kunsill. 

Emenda 8

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(14) Mill-2012, għandhom jiġu inklużi l-
emissjonijiet mit-titjiriet kollha li jaslu fi 
jew li jitilqu minn ajrudromi Komunitarji. 
L-iskema Komunitarja tista' għalhekk 
sservi bħala mudell għall-użu ta' skambju 
ta' kwoti ta' l-emissjonijiet fuq livell dinji. 
Jekk pajjiż terz jadotta miżuri biex 
jitnaqqas l-impatt fuq il-klima tat-titijiriet 
lejn il-Komunità, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra l-għażliet 
disponibbli biex tipprovdi għal 
interazzjoni ottimali bejn l-iskema 
Komunitarja u l-miżuri ta' dak il-pajjiż, 
wara li tkun ikkunsultat ma' dak il-pajjiż.

(14) Mill-2011, għandhom jiġu inklużi l-
emissjonijiet mit-titjiriet kollha li jaslu fi 
jew li jitilqu minn ajrudromi Komunitarji. 
Il-bidla tal-klima huwa fenomenu globali 
li jeħtieġ 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-
istrument tal-politika. Sabiex issemma’ l-
vuċi ta' terzi persuni, il-Kummissjoni 
għandha tkun f'kuntatt permanenti 
magħhom kemm qabel kif ukoll matul l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. L-
ewwel pass għal ftehima globali jkun 
ftehima bilaterali, jew bosta ftehimiet 
bilaterali, ma’ parti jew ma’ partijiet terzi.  
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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 64, 71 u 9). Għandha tkun ferm iktar 
ċara milli kif tinsab fil-Pożizzjoni Komuni li l-Ewropa ma tridx tinsisti fuq skema speċifika 
iżda fuq is-soluzzjoni tal-problema.  L-iżvilupp fl-Istati Uniti (l-Att Liberman-Warner) u l-
istqarrijiet tal-kandidati presidenzjali kollha juru li ftehima bilaterali bejn l-UE u l-Istati 
Uniti hija alternattiva reali.  

Emenda 9

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(16) 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. L-IPCC ikkalkulat 
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 il-
kalkoli 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 
ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni. 
Sakemm isir progress xjentifiku, l-impatti 
kollha ta' l-avjazzjoni għandhom jiġu 
indirizzat safejn possibbli. L-emissjonijiet 
ta' l-ossidi tan-nitroġenu għandhom jiġu 
indirizzati f'leġislazzjoni oħra li għandha 
tiġi proposta mill-Kummissjoni fl-2008.

(16) 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. L-IPCC ikkalkulat 
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 il-
kalkoli 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 
ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u 
għalhekk l-impatti kollha fuq l-avjazzjoni 
għandhom jiġu indirizzati sal-massimu 
possibbli. 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 tat-
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-
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formazzjoni ta' sħab bħal dan. Barra 
minn hekk, huma għandhom 
jippromwovu bis-sħiħ ir-riċerka dwar l-
iffurmar ta' traċċi ta' kondensazzjoni u ta' 
sħab tat-tip cirrus, inklużi miżuri effettivi 
ta' mitigazzjoni (pereżempju fjuwil, 
magni, immaniġġjar tat-traffiku) li ma 
jaffettwawx b'mod negattiv l-għanijiet 
ambjentali l-oħrajn. Sakemm il-
Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni oħra 
li tiffoka b'mod speċifiku fuq il-problema 
ta' l-emissjonijiet ta' l-ossidu tan-
nitroġenu fl-avjazzjoni, għandu jiġi 
applikat multiplikatur għal kull tunnellata 
ta' emissjonijiet tas-CO2.

Or. en

(Emendi 10 u 65 adottati fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 10 u 65). Huwa punt ewlieni għall-
Parlament Ewropew li jindirizza l-effetti tal-klima fuq l-avjazzjoni b’mod xieraq. 

Emenda 10

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 17 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(17a) Minkejja l-fatt li huwa diffiċli għall-
operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li jaqilbu 
għal sorsi ta' enerġija alternattiva (li 
jiġġeddu), is-settur ta' l-avjazzjoni xorta 
għandu jikseb tnaqqis konsiderevoli ta’ 
emissjonijiet li hu konformi mal-mira tat-
tnaqqis globali ta’ l-UE ta’ 20 sa 30% 
meta mqabbel mal-livelli ta’ l-1990. Għal 
kull perjodu ta' impenn ta' l-iskema tal-
Komunità li se tiġi inkluża fih l-
avjazzjoni, li jiddependi fuq il-perjodu ta' 
referenza użat għall-avjazzjoni f'dak il-
perjodu ta' impenn, il-mira għall-
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avjazzjoni għandha tiġi stabbilita fuq il-
bażi ta' l-isforzi medji mitluba mis-setturi 
kollha ta' sors fiss fl-Istati Membri kollha.

Or. en

(Emenda 13 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 13).

Emenda 11

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 19

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(19) L-avjazzjoni tikkontribwixxi għall-
impatt ġenerali ta' l-attivitajiet tal-bniedem 
fuq il-bidliet fil-klima u l-impatt 
ambjentali ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra minn inġenji ta' l-ajru jista' 
jitnaqqas permezz ta' miżuri li jindirizzaw
il-bidliet fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, u 
biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp 
għall-mitigazzjoni u l-adattament. Id-
deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet tan-nefqa 
pubblika nazzjonali huma affari għall-
Istati Membri, f'konformità mal-prinċipju 
ta' sussidarjetà. Mingħajr preġudizzju 
għal dik il-pożizzjoni, id-dħul iġġenerat 
mill-irkant ta' kwoti, jew ammont 
ekwivalenti fejn meħtieġ minn prinċipji 
baġitarji prevalenti ta' l-Istati Membri, 
bħall-unità u l-universalità, għandhom 
jintużaw għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra, għall-adattament ma' l-
impatti tal-bidliet fil-klima fl-UE u 
f'pajjiżi terzi, għall-finanzjament tar-
riċerka u ta' l-iżvilupp għall-mitigazzjoni 
u l-adattament u biex ikopru l-ispejjeż 
għall-amministrazzjoni ta' l-iskema. Dan 
jista' jinkludi miżuri li jinkoraġġixxu 
trasport li jirrispetta l-ambjent. Id-dħul 

(19) L-avjazzjoni tikkontribwixxi għall-
impatt kumplessiv tal-bidla fil-klima mill-
attivitajiet tal-bniedem. Id-dħul mill-irkant 
ta' kwoti ta' l-avjazzjoni għandu jintuża 
għall-mitigazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett serra u għall-adattament 
għall-impatti tal-bidla fil-klima fl-UE u 
f’pajjiżi terzi, speċjalment f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, u għall-finanzjament tar-
riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni, 
speċjalment fis-settur ta' l-avjazzjoni, u l-
adattament. Sabiex sa ċertu punt jitnaqqas 
il-piż fuq iċ-ċittadini, id-dħul mill-irkant 
għandu jintuża wkoll biex jitnaqqsu t-
taxxi u l-ħlasijiet fuq il-mezzi tat-trasport 
li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, bħat-
trasport bil-ferrovija u bil-karozzi tal-
linja. Għandu jintuża wkoll biex ikopri l-
ispejjeż ġustifikati ta’ l-Istati Membri 
sabiex jamministraw din id-Direttiva. L-
Istati Membri jistgħu jużaw ukoll dan id-
dħul biex inaqqsu jew anke jeliminaw 
kwalunkwe problema ta' aċċessibilità u 
kompetittività li tirriżulta għar-reġjuni l-
iktar imbiegħda u problemi għall-
obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku 
b’konnessjoni ma’ l-implimentazzjoni ta’ 
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mill-irkant għandu jintuża b'mod 
partikolari sabiex jiffinanzja 
kontribuzzjonijiet lill-Fond Globali għall-
Effiċjenza fl-Użu ta’ l-Enerġija u għall-
Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex 
tiġi evitata d-diforestazzjoni u biex jiġi 
faċilitat l-adattament fil-pajjiżi li 
għadhom qed jiżviluppaw. Id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
rigward l-użu tad-dħul m'għandhom 
jippreġudikaw l-ebda deċiżjoni dwar l-użu 
li jsir minn dħul iġġenerat mill-bejgħ bl-
irkant ta' kwoti fil-kuntest usa' tar-
reviżjoni ġenerali tad-Direttiva 
2003/87/KE.

din id-Direttiva. L-Istati Membri 
għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni 
dwar miżuri li jittieħdu f'dan ir-rigward.

Or. en

(Emenda 14 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 14). Huwa punt ewlieni għall-
Parlament Ewropew li d-dħul iġġenerat mill-irkant għandu jintuża għall-għanijiet marbuta 
ma’ l-objettiv ta’ din id-direttiva, jiġifieri t-tnaqqis tal-gassijiet bl-effett ta’ serra. Mill-
perspettiva politika jkun importanti ħafna li n-nies jifhmu li aħna mhux biss inżidu l-ispejjeż 
iżda wkoll li aħna nnaqqsu l-ispejjeż għal mezzi tat-trasport li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent 
u li aħna ninvestu fir-riċerka u fit-teknoloġija. 

Emenda 12

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 21

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(21) Sabiex tinżied il-kost-effetività ta' l-
iskema, l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru 
għandhom ikunu jistgħu jużaw tnaqqis 
f'emissjonijet ċertifikati ("CERs") u units 
ta' tnaqqis f'emissjonijet ("ERUs") mill-
attivitajiet ta' proġetti biex jissodisfaw l-
obbligi li jċedu l-kwoti sa limitu 
armonizzat. L-użu ta' CERs u ERUs 
għandu jkun konsistenti mal-krierji għall-
aċċetazzjoni għall-użu fl-iskema ta' 

(21) Sabiex l-infiq ta' l-iskema jkun aktar 
effettiv, l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru 
għandhom ikunu jistgħu jużaw il-kwoti 
maħruġa għal installazzjonijiet f'setturi 
oħrajn ta' skemi ta’ skambju ta’ 
emissjonijiet, Tnaqqis Ċertifikat ta' 
Emissjonijiet (CERs) u l-Unitajiet ta' 
Tnaqqis ta' Emissjonijiet (ERUs) mill-
attivitajiet ta' proġetti biex jissodisfaw l-
obbligi li jċedu l-kwoti. L-użu ta' CERs u 
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skambju minżżla f'din id-Direttiva. ERUs għandu jkun konsistenti mal-kriterji
għall-aċċetazzjoni għall-użu fl-iskema ta' 
skambju minżżla f'din id-Direttiva.

Or. en

(Emenda 15 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Tikkorrespondi ma’ l-emenda 15 adottata mill-Parlament fl-ewwel qari.

Emenda 13

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 21 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(21 a) 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 prezzijiet tad-
CO2 għoljin b'mod sinifikanti. 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.

Or. en

(Emenda 16 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 16). Fil-proposta tagħha għar-
reviżjoni ġenerali ta’ l-ETS minn Jannar 2008 il-Kummissjoni tħabbar studju u proposta biex 
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jiġi evitat it-telf tal-karbonju mill-industrija li tuża l-enerġija b’mod intensiv għall-2011. L-
analiżi u l-proposta rispettiva għandhom jiġu ppreżentati mill-aktar fis sabiex tingħata 
sigurtà akbar għall-investiment.

Emenda 14

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 23 a (ġdida)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(23 a) Sabiex jiġi żgurat it-trattament 
ugwali ta' l-operaturi ta' l- ajruplani, l-
Istati Membri għandhom isegwu regoli 
armonizzati għall-amministrazzjoni ta' l-
operaturi ta' l-ajruplani li jaqgħu taħt ir-
responsabilità tagħhom, skond linji gwida 
speċifiċi li għandhom jiġu żviluppati mill-
Kummissjoni.

Or. en

(Emenda 17 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 17).

Emenda 15

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1, punt 3, punt (b)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3 - punt (o) (Direttiva 2003/87/KE)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(o) 'operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru' tfisser il-
persuna li topera inġenju ta' l-ajru fiż-
żmien li jwettaq attività marbuta ma' l-
avjazzjoni elenkata fl-Anness I jew, meta 
dik il-persuna ma tkunx identifikata mis-
sid ta' l-inġenju ta' l-ajru, is-sid ta' l-
inġenju ta' l-ajru; 

(o) 'operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru' tfisser il-
persuna jew organizzazzjoni identifikata 
mill-kodiċi ICAO tagħha li topera inġenju 
ta' l-ajru fiż-żmien li jwettaq attività 
marbuta ma' l-avjazzjoni elenkata fl-
Anness I jew, meta l-kodiċi ICAO ma 
jkunx magħruf, id-detentur taċ-Ċertifikat 
ta’ l-Operatur ta’ l-Ajru (AOC) jew mis-
sid ta' l-inġenju ta' l-ajru, is-sid ta' l-inġenju 
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ta' l-ajru. Dan jirrikjedi dispożizzjoni 
armonizzata fir-Reġistri ta’ l-Avjazzjoni 
Nazzjonali ta’ l-Istati Membri biex jiġi 
żgurat li l-operatur ta’ l-inġenji ta' l-ajru, 
kif ukoll is-sid, ikunu dejjem identifikati 
fejn possibbli, skond il-Konvenzjoni ta’ 
Cape Town dwar l-Interessi 
Internazzjonali fl-Apparat Mobbli;

Or. en

(Emenda 21 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 21).

Emenda 16

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3c – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Għall-perijodu mill-1 ta' Jannar 2012
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% ta' l-
emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni.

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 90% tat-total ta' l-
emissjonijiet storiċi multiplikat bi tnejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 61 u 24).

Emenda 17

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3c – paragrafu 2
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Għall-perijodu msemmi fl-
Artikolu 11(2) li jibda fl-1 ta' Jannar 
2013, u, fin-nuqqas ta' kwalunkwe 
emenda wara r-reviżjoni msemmija fl-
Artikolu 30(4), għal kull perijodu 
sussegwenti, il-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu allokati għandha tkun 
ekwivalenti għal 100% ta' l-emissjonijiet 
storiċi minn avjazzjoni mmultiplikati bin-
numru ta' snin f'dak il-perijodu.

2. Il-kwantità tal-kwoti maħruġa kull sena 
mill-2013 għandha tonqos b’mod linejari 
u li tibda mill-valur stabbilit fil-pargrafu 
1. Il-kwantità għandha tonqos b'fattur 
linejari ta' 1.5% fis-sena. Dan il-valur 
linejari ta’ tnaqqis għandu jiżdied jekk, 
fil-qafas ta’ ftehima internazzjonali, wara 
l-2012 tintgħażel mira ta’ tnaqqis tad-CO2 
ta’ 30% meta mqabbla ma l-1990.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In the first reading the Parliament adopted an amendment asking for a review of the cap after 
2012 in line with a 20% or 30% target for 2020. The rapporteur thinks it is necessary to 
specify the cap for the post-2012 period after the presentation of the Commission proposal on  
ETS in January 2008. Strict implementation of the Parliament's wording would be a 
tremendous decrease of the cap for the airline sector because it has doubled its emissions 
since 1990. A more realistic approach seems to be a reduction of the cap according to the 
annual reduction proposed by the Commission in its proposal from January. This would mean 
1.74% each year. As expressed in the explanatory statement the rapporteur proposes a more 
moderate target to address the criticism raised after the presentation of the Commission 
proposal from January. According to the rapporteur's opinion the level of amibition in the 
proposal on effort sharing should be increased.

Emenda 18

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3d – paragrafu 1

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Fil-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), 
10% ta' kwoti għandhom jinbiegħu bl-
irkant.

1. Fil-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), 
25% ta' kwoti għandhom jinbiegħu bl-
irkant.

Or. en

(Emenda 74 adottata fl-ewwel qari)
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Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 74). Huwa meħtieġ persentaġġ aktar 
għoli ta’ bejgħ bl-irkant sabiex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-kompetizzjoni. Għalkemm huwa titjib 
kbir li l-kwoti se jkunu mqassma mhux permezz ta' pjani nazzjonali ta' allokazzjoni iżda 
permezz ta’ punti ta’ referenza (benchmarks), kull punt ta’ referenza għandu vantaġġi għal xi 
mudelli ta' negozju u żvantaġġi għal mudelli ta’ negozju oħra. Persentaġġ aktar għoli ta’ 
bejgħ bl-irkant jista’ jibbilanċja dan l-effett. Persentaġġ aktar għoli ta’ bejgħ bl-irkant huwa 
meħtieġ ukoll sabiex ikun evitat il-qligħ ta' bla ħsieb u sabiex ikun possibbli tnaqqis fit-taxxi 
għal mezzi tat-trasport li jirrispettaw l-ambjent.

Emenda 19

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3d – paragrafu 2

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2. Għal perijodi sussegwenti, il-persentaġġ 
għall-bejgħ bl-irkant imsemmi fil-
paragrafu 1 jista' jiġi miżjud, bħala parti 
mill-reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva.

2. Għal perijodi sussegwenti, il-persentaġġ 
għall-bejgħ bl-irkant imsemmi fil-
paragrafu 1 se jiżdied, skond il-livell 
massimu ta' bejgħ bl-irkant f'setturi oħra.

Or. en

(Emendi 75 u 87 adottati fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 75 u 87). Huwa meħtieġ persentaġġ 
aktar għoli ta’ bejgħ bl-irkant sabiex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-kompetizzjoni. Għalkemm huwa 
titjib kbir li l-kwoti se jkunu mqassma mhux permezz ta' pjani nazzjonali ta' allokazzjoni iżda 
permezz ta’ punti ta’ referenza (benchmarks), kull punt ta’ referenza għandu vantaġġi għal xi 
mudelli ta' negozju u żvantaġġi għal mudelli ta’ negozju oħra. Persentaġġ aktar għoli ta’ 
bejgħ bl-irkant jista’ jibbilanċja dan l-effett. Persentaġġ aktar għoli ta’ bejgħ bl-irkant huwa 
meħtieġ ukoll sabiex ikun evitat il-qligħ ta' bla ħsieb u sabiex ikun possibbli tnaqqis fit-taxxi 
għal mezzi tat-trasport li jirrispettaw l-ambjent.

Emenda 20

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3d – paragrafu 4
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw l-użu li għandu jsir minn
dħul mill-irkant ta' kwoti ta' l-avjazzjoni.
Dak id-dħul għandu jintuża biex jitratta t-
tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi u biex 
ikopri l-ispejjeż ta' l-Istati Membri 
amministrattivi fir-rigward ta' din id-
Direttiva. 

4. Dħul mill-irkant ta' kwoti ta' l-avjazzjoni 
jintuża għall-mitigazzjoni ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta’ serra 
u għall-adattament għall-impatti tal-bidla
fil-klima fl-UE u f’pajjiżi terzi, b’mod 
speċjali f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, u 
għall-finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp 
għall-mitigazzjoni, speċjalment fis-settur 
ta' l-avjazzjoni, u l-adattament. Sabiex sa 
ċertu punt jitnaqqas il-piż fuq iċ-ċittadini, 
id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll 
biex jitnaqqsu t-taxxi u l-ħlasijiet fuq il-
modi tat-trasport favur l-klima, bħat-
trasport bil-ferrovija u bil-karozzi tal-
linja. Jista’ jintuża wkoll biex ikopri l-
ispejjeż ġustifikati ta’ l-Istati Membri 
sabiex jamministraw din id-Direttiva. L-
Istati Membri jistgħu jużaw ukoll dan id-
dħul biex inaqqsu jew anke jeliminaw 
kwalunkwe problema ta' aċċessibilità u 
kompetittività li tinħoloq għar-reġjuni l-
iktar imbiegħda u problemi għall-
obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku 
b’konnessjoni ma’ l-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva. L-Istati Membri 
għandhom jagħarfu lill-Kummissjoni 
dwar miżuri li ttieħdu skond dan il-
paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa punt ewlieni għall-Parlament Ewropew li d-dħul iġġenerat mill-irkant għandu jintuża 
għall-iskopijiet marbuta ma’ l-objettiv ta’ din id-direttiva, jiġifieri t-tnaqqis tal-gassijiet bl-
effett ta’ serra. Mill-perspettiva politika jkun importanti ħafna li n-nies jifhmu li aħna mhux 
biss inżidu l-ispejjeż iżda wkoll li aħna nnaqqsu l-ispejjeż għal mezzi tat-trasport li 
jirrispettaw l-ambjent u li aħna ninvestu fir-riċerka u fit-teknoloġija. 
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Emenda 21

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3e – paragrafu 5

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

5. Sat-28 ta' Frar 2012 u sat-28 ta' Frar 
ta'kull sena sussegwenti, l-awtorità 
kompetenti ta' l-Istat Membru 
amministrattiv għandha toħroġ għal kull 
operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru n-numru ta' 
kwoti allokati għal dak l-operatur ta' l-
inġenji ta' l-ajru għal dik is-sena taħt dan l-
Artikolu jew l-Artikolu 3f.

5. Sat-28 ta' Frar 2011 u sat-28 ta' Frar ta' 
kull sena sussegwenti, l-awtorità 
kompetenti ta' l-Istat Membru 
amministrattiv għandha toħroġ għal kull 
operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru n-numru ta' 
kwoti allokati għal dak l-operatur ta' l-
inġenji ta' l-ajru għal dik is-sena taħt dan l-
Artikolu jew l-Artikolu 3f.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari. Il-Kumitat ENVI ppropona l-2010. L-urġenza 
li jkunu limitati l-emissjonijiet ta' gassijiet b’effett ta’ serra huwa aktar evidenti milli fl-ewwel 
qari. 

Emenda 22

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3e - paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

5a. F'każ ta' għaqda jew ta' akkwiżizzjoni 
bejn diversi trasportaturi matul perijodu 
partikolari, il-kwoti li ġew allokati lilhom 
jew li huma kisbu jibqgħu ta' l-entità l-
ġdida. F'każ li trasportatur ma jkomplix 
jopera, l-Istat Membru li dan ikun marbut 
miegħu jqiegħed il-kwoti korrispondenti 
fis-suq sekondarju tal-kwoti. Fil-bidu tas-
sena sussegwenti, is-sehem tal-kwoti li 
jkun għad baqa' terġa' titqiegħed fis-sħiħ 
għall-bejgħ bl-irkant, filwaqt li titqies ir-
rata ġenerali ta' tnaqqis tal-kwoti 
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awtorizzati.

Or. en

(Emenda 34 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 34).

Emenda 23

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3e – paragrafu 5 b (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

5b. Fuq il-bażi ta' l-esperjenza miksuba 
matul il-perjodu 2011-2012, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
dwar il-kwota ta' permessi għall-
emissjonijiet li s-settur ta' l-avjazzjoni 
huwa awtorizzat li jixtri fis-suq 
sekondarju tas-skemi usa' ta' permessi 
għall-emissjonijiet.

Or. en

(Emenda 35 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Tikkorrespondi ma’ l-emenda 35 adottata mill-Parlament fl-ewwel qari.

Emenda 24

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1 a
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Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1a. Soġġett għall-paragrafu 3, matul kull 
perijodu msemmi fl-Artikolu 3c, Stati
Membri għandhom jippermettu lil kull 
operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru jużaw s-
CERs u l-ERUs minn attivitajiet ta' 
proġetti. Matul il-perijodu msemmi fl-
Artikolu 3c(1), l-operaturi ta' l-inġenji ta' 
l-ajru jistgħu jużaw s-CERs u l-ERUs, sa 
15% tan-numru tal-kwoti li huma meħtieġa 
iċedu skond l-Artikolu 12(2a).

1a. Bla ħsara għall-paragrafu 3, matul kull 
perijodu msemmi fl-Artikolu 11(2), l-Istati
Membri għandhom jippermettu lil kull 
operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru juża kwoti 
maħruġa skond il-Kapitolu III, is-CERs u 
l-ERUs minn attivitajiet ta' proġetti sa 
persentaġġ tan-numru tal-kwoti li huwa
meħtieġ iċedi skond l-Artikolu 12(2a); dan 
il-persentaġġ ikun il-medja tal-
persentaġġi speċifikati mill-Istati Membri 
għall-użu ta' CERs u ERUs għall-perjodu 
skond il-paragrafu 1. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika dan il-persentaġġ 
mill-anqas sitt xhur qabel il-bidu ta' kull 
perijodu msemmi fl-Artikolu 11(2). Il-
persentaġġ ta' CERs u ERUs li jista' 
jintuża fir-rigward ta' attivitajiet ta' l-
avjazzjoni għandu jiġi rrivedut flimkien 
ma' l-użu tagħhom f'setturi oħra bħala 
parti mir-reviżjoni ta' l-iskema tal-
kummerċ ta' l-emissjonijiet.

Għal perijodi sussegwenti, il-persentaġġ 
għandu jkun deċiż f'konformità mal-
proċedura għad-determinazzjoni ta' l-użu 
ta' CERs u ERUs minn attivitajiet ta' 
proġetti, bħala parti mir-reviżjoni ta' din 
id-Direttiva u b'kont meħud ta' l-iżvilupp 
tar-reġim internazzjonali għall-bidla fil-
klima.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika dan 
il-persentaġġ mill-anqas sitt xhur qabel il-
bidu ta' kull perijodu msemmi fl-
Artikolu 3c.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari.
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Emenda 25

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 10 - punt (b)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 12, paragrafu 2a a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2aa. Sakemm ma jkunx hemm miżuri 
Komunitarji li jagħtu inċentiv għat-
tnaqqis tar-rilaxxi ta' l-ossidi tan-
nitroġenu minn inġenji ta' l-ajru li jkunu 
qed jagħmlu attività ta' avjazzjoni 
elenkata fl-Anness I, u li jiżguraw l-istess 
livell ambizzjuż rigward il-protezzjoni ta' 
l-ambjent bħal din id-Direttiva, għall-
iskopijiet tal-paragrafu 2a u bħala deroga 
mill-Artikolu 3(a), l-ammont ta' dijossidu 
karboniku għandu jkun diviż b'fattur ta' 
impatt ta' 2, fil-każ li kwota, differenti 
minn kwota ta' l-emissjoni ta' l-avjazzjoni, 
jew minn CER jew minn ERU, tippermetti 
lill-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru li jitfa’.

Or. en

(Emenda 41 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 41).

Emenda 26

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 10 - punt (b)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 12, paragrafu 2a b - 2 a d (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2ab. Kull sena, operaturi ta' inġenji ta’ l-
ajru li jixtiequ li jċedu kwoti għall-
iskopijiet tal-paragrafu 2a aktar mill-
kwoti ta' emissjonijiet ta' l-avjazzjoni, 
ikunu meħtieġa jippreżentaw lill-Istat 
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Membru li jamministra, dejta verifikata 
ta' tunnellati kull kilometru għall-
attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-
Anness I imwettqa f'din is-sena
kalendarja.
2ac.Il-Kummissjoni għandha 
tiddetermina indikatur ta' effiċjenza 
għall-operaturi kollha ta' l-inġenji ta’ l-
ajru, ibbażat fuq id-dejta li trid titressaq 
skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3, 
ikkalkulat bid-diviżjoni tat-total ta' l-
emissjonijiet mill-operaturi ta' l-inġenji 
ta’ l-ajru bis-somma tad-dejta ta' 
tunnellati kull kilometru. Fuq il-bażi ta’ 
dan l-indikatur ta' effiċjenza għall-ewwel 
sena li għalih tkun disponibbli d-dejta, il-
Kummissjoni għandha tippubblika 
indikatur ta' mira ta' effiċjenza għall-
2010, l-2015 u l-2020 fuq il-bażi ta' 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet għal qligħ għal 
kull tunnellata kull kilometru (RTK) ta' 
3.5% kull sena, li jqis il-mira volontarja 
ta' titjib ta' 3.5% fl-effiċjenza tal-fjuwil ta' 
l-ajruplani kull sena sa l-2020.
2ad. Dawk l-operaturi ta' l-inġenji ta’ l-
ajru li, għal sena partikulari, ikollhom 
indikatur ta' effiċjenza b'valur 'il fuq 
mill-indikatur tal-mira ta' effiċjenza 
kalkulat mill-Kummissjoni għal dik is-
sena, għandhom jintalbu li jċedu biss 
kwoti ta' l-emissjonijiet ta' l-avjazzjoni 
biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafu 2a.

Or. en

(Emenda 42 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 42). Huwa importanti ħafna li jkun 
żgurat li l-effett ta’ l-iskema ma jkunx biss trasferiment ekonomiku ta’ flus mis-settur ta’ l-
avjazzjoni għal setturi oħra iżda tnaqqis reali ta’ emissjonijiet fis-settur ta’ l-avjazzjoni u 
titjib fl-effiċjenza.
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Emenda 27

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 10 - punt (b)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 12 - paragrafu 2a e (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2ae. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkunsidra l-impenn ta' l-operaturi ta' l-
ajru biex iżidu l-effiċjenza tal-magni ta' l-
inġenji ta' l-ajru b'50% fl-2020, 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew fl-2010 u fl-2015 dwar il-
progress imwettaq fil-kisba ta' din il-mira.

Or. en

(Emenda 42 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 42). Huwa importanti ħafna li jkun 
żgurat li l-effett ta’ l-iskema ma jkunx biss trasferiment ekonomiku ta’ flus mis-settur ta’ l-
avjazzjoni għal setturi oħra iżda tnaqqis reali ta’ emissjonijiet fis-settur ta’ l-avjazzjoni u 
titjib fl-effiċjenza.

Emenda 28

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 10 - punt (b)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 12, paragrafu 2a f (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

2af. Hekk kif tkun disponibbli evidenza 
xjentifika suffiċjenti jkun propost 
multiplikatur xieraq li jqis l-effetti ta' 
sħab ċirru kkawżat mill-attività ta' l-
avjazzjoni."

Or. en

(Emenda 44 adottata fl-ewwel qari)
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Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 44). L-evidenza xjentifika bħalissa 
ma tippermettix li s-sħab ċirrus jitniżżlu fl-iskema ta’ skambju ta’ emissjonijiet, iżda hekk kif 
ix-xjenza tavvanza l-effett għandu jkun inkluż.

Emenda 29

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 15
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 18a – paragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

3a. Biex ikun żgurat trattament ugwali ta' 
l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru, il-
Kummissjoni għandha tadotta linji gwida 
speċifiċi biex tarmonizza l-
amministrazzjoni ta' l-operaturi ta' l-
inġenji ta' l-ajru mill-Istati Membri li 
jamministraw.

Or. en

(Emenda 45 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 45).

Emenda 30

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 15
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 18b

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

Għall-finijiet tat-twettiq ta' l-obbligi tagħha 
skond l-Artikoli 3c(4) u 18a, il-
Kummissjoni tista' titlob l-assistenza ta' l-
Eurocontrol u tista' tikkonkludi għal dak l-
għan, kwalunkwe ftehim xieraq ma' dik l-
organizzazzjoni.".

Għall-finijiet tat-twettiq ta' l-obbligi tagħha 
skond l-Artikoli 3c(4) u 18a, il-
Kummissjoni tista' titlob l-assistenza ta' l-
Eurocontrol u għandha tinnomina 
organizzazzjoni newtrali li l-linji ta’ l-ajru 
għandhom jipprovdu d-dejta direttament 
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lilha.

Or. en

(Emenda 46 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 46).

Emenda 31

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 18
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 25a 

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

1. Meta pajjiż terz jadotta miżuri għat-
tnaqqis ta' l-impatt tal-bidla fil-klima 
minn titjiriet li jitilqu minn dak il-pajjiż li 
jinżlu fil-Komunità, il-Kummissjoni wara 
li tkun ikkonsultat mal-pajjiż terz, u ma' l-
Istati Membri fil-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 23(1), għandha tqis l-għażliet 
disponibbli sabiex tipprovdi għall-aqwa 
interazzjoni bejn l-iskema tal-Komunità u 
l-miżuri ta' dak il-pajjiż.

1. Il-Komunità u l-Istat Membri tagħha 
għandhom ikomplu jfittxu ftehim dwar 
miżuri globali sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet b’effett ta’ serra 
mill-avjazzjoni. Bħala l-ewwel pass għall-
din il-ftehima globali, ftehimiet bilaterali 
fi skema komuni ta’ l-emissjonijiet għall-
avjazzjoni bejn l-UE u pajjiżi terzi jew 
grupp ta’ pajjiżi terzi tista’ tkun utli. Il-
Kummissjoni tkun f’kuntatt permanenti 
ma' pajjiżi terzi qabel u waqt l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Jekk 
l-Unjoni Ewropea taqbel ma' terza 
persuna dwar skema komuni jew jekk 
tintlaħaq ftehima dwar skema globali fid-
dawl ta’ dan it-tip ta' ftehimiet, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk 
humiex meħtieġa emendi għal din id-
Direttiva kif tapplika għall-operaturi ta’ l-
ajru.

Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
taddotta emendi biex jipprovdu għal 
tijiriet li jaslu mill-pajjiż terz ikkonċernat 
sabiex dawn jiġu esklużi mill-attivitajiet 
ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I jew 
biex jipprovdu għal kwalunkwe emenda 
oħra għall-attivitajiet ta' avjazzjoni 
elenkati fl-Anness I li huma meħtieġa 

2. Fi kwalunkwe każ il-Kummissjoni, 
wara konsultazzjoni ma’ entità jew 
entitajiet terzi u ma’ Stati Membri fi ħdan 
il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23(1), 
għandha tqis l-għażliet disponibbli sabiex 
tipprovdi għall-aqwa interazzjoni bejn l-
iskema tal-Komunità u skema oħra b’mod 
speċjali biex jiġi evitat ħlas doppju meta 
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minn ftehim skond ir-raba' subparagrafu. 
Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhuxessenzjali ta' din id-
Direttiva, għandhom jiġu adottati skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 23(3).

pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis ta' 
l-impatt tal-bidla fil-klima minn inġenji 
kbar ta’ l-ajru li jitilqu minn dak il-pajjiż 
biex jinżlu fil-Komunità.

Il-Kummissjoni tista' tipproponi lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill emendi 
oħra għal din id-Direttiva.
Il-Kummissjoni tista' wkoll, fejn xieraq, 
tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill 
f'konformità ma' l-Artikolu 300(1) tat-
Trattat biex tiftaħ negozjati bil-ħsieb tal-
konklużjoni ta' ftehim mal-pajjiż terz 
ikkonċernat.
2. Il-Komunità u l-Istat Membri tagħha 
għandhom ikomplu jfittxu ftehim dwar 
miżuri globali sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
avjazzjoni. Fid-dawl ta' tali ftehim, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk 
humiex meħtieġa l-emendi għal din id-
Direttiva kif tapplika għall-operaturi ta' l-
inġenji ta' l-ajru.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan finali ta’ l-attivitajiet tagħna hu li tinkiseb skema globali. Bħala l-ewwel pass l-Unjoni 
Ewropea għandha taqbel ma’ pajjiżi terzi fuq skema komuni. L-iżvilupp fl-Istati Uniti juri li 
din hija alternattiva reali.

Emenda 32

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 19 – punt (- a) (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28 - paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(-a) il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal:
"1a. L-operaturi ta’ l-ajru jistgħu 
jingħaqdu flimkien biex jilħqu l-miri 
tagħhom. Meta żewġ manifatturi jew 
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aktar jingħaqdu, l-għaqda titqies daqs li 
kieku operatur ta’ l-ajru wieħed għall-
iskopijiet ta' determinazzjoni ta' 
konformità mal-miri ta’ effiċjenza 
ddefiniti fl-Artikolu 12(2ac).”

Or. en

Emenda 33

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 30 - Paragrafu 4, introduzzjoni

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

4. Sa l-1 ta' Ġunju 2015 l-Kummissjoni 
għandha, abbażi ta' monitoraġġ u 
esperjenza ta' l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva, tirrevedi l-funzjonament ta' din 
id-Direttiva fir-rigward ta' l-attivitajiet ta' l-
avjazzjoni fl-Anness I, u tista' tagħmel 
proposti kif adatt. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti konsiderazzjoni b'mod partikolari 
għal:

4. Sa l-1 ta' Ġunju 2013 l-Kummissjoni 
għandha fuq il-bażi ta' monitoraġġ u 
esperjenza ta' l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva, tirrevedi l-funzjonament ta' din 
id-Direttiva fir-rigward ta' l-attivitajiet ta' l-
avjazzjoni fl-Anness I, u tista' tagħmel 
proposti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill skond l-Artikolu 251 tat-Trattat 
kif xieraq. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
konsiderazzjoni b'mod partikolari għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni għandha tkun ippreżentata aktar kmieni u kwalunkwe emenda għanda tiġi 
kkunsidrata fil-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 34

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 30 - paragrafu 4 - punt (c)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(c) l-effikaċja ambjentali ta' l-iskema imħassar
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Komunitarja u sa fejn għandha
titnaqqas il-kwantità totali tal-kwoti li 
għandhom jiġu allokati lill-operaturi ta' l-
ajru
taħt l-Artikolu 3c f'konformità ma' miri 
ta' l-UE ta' tnaqqis ġenerali ta' 
emissjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt sa fejn għandhom jitnaqqsu l-kwoti għandu jitnaqqas u għandu jkun stabbilit fid-
direttiva minn issa.

Emenda 35

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 30 - paragrafu 4 - punt (d)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) l-impatt ta' l-iskema Komunitarja fuq 
is-settur ta' l-avjazzjoni; 

(d) l-impatt ta' l-iskema Komunitarja fuq 
is-settur ta' l-avjazzjoni, b’mod speċjali fuq 
il-kompetittività tal-linji ta’ l-ajru Ewropej 
u l-ajruporti Ewropej imqabbla ma, 
pereżempju, l-iżvilupp ta’ ċentri barra l-
Unjoni Ewropea u l-possibilità ta’ telf ta’ 
karbonju. F’dan ir-rigward il-
Kummissjoni trid teżamina wkoll il-
possibilità li tinkludi titjiriet sad-
destinazzjoni finali ta’ passiġġier u mhux 
biss titjiriet saċ-ċentri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impatt tal-kompetittività ta’ l-ajruporti u linji ta’ l-ajru Ewropej għandu jkun indirizzat fir-
reviżjoni. Jekk l-iskema hija limitata għat-titjiriet li jibdew u jinżlu fl-Ewropa, xi ċentri għat-
titjiriet, pereżempju lejn l-Asja jista’ jkollhom vantaġġ kompetittiv. Dan huwa msemmi b’mod 
speċjali għad-Dubai. Il-Kummissjoni għandha teżamina jekk il-passiġġier li qed itir, 
pereżempju, minn Pariġi għal Shanghai u li juża ċ-ċentru fl-Emirati għandux ikun soġġett 
għall-obligazzjonijiet ta’ l-iskema ta’ skambju ta’ emissjonijiet għat-titjira kollha u mhux biss 
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għat-tijira minn Pariġi għal Dubai.

Emenda 36

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 20
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 30 - paragrafu 4 - punt (i)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(i) l-impatt ta' l-eżenzjoni mill-iskema 
Komunitarja ta' ċerti titjiriet
li twettqu fil-qafas ta' l-obbligi tas-servizz 
pubbliku imposti skond
ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2408/92 tat-23 ta' Lulju 1992 fuq
l-aċċess ta' trasportaturi bl-ajru 
Komunitarji għal rotot ta' l-ajru intra 
Komunitarji*.

imħassar

Or. en

Emenda 37

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness - punt 1 - punt (b)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 – subparagrafu ġdid

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

għas-sena 2012, għandhom jiġu inklużi t-
titjiriet kollha li jaslu jew li jitilqu minn 
ajrudrom li jinsab fit-territorju ta' Stat 
Membru li għalih japplika t-Trattat.";

"Mill-1 ta' Jannar 2011, għandhom jiġu 
inklużi t-titjiriet kollha li jaslu jew li jitilqu 
minn ajruport li jinsab fit-territorju ta' Stat 
Membru li għalih japplika t-Trattat, filwaqt 
li titqies is-sitwazzjoni speċjali tat-titjiriet 
bejn ir-reġjuni ultra-periferali u ż-żona 
tal-kontinent Ewropew.

Or. en

(Emenda 78 adottata fl-ewwel qari)
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Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 78). Il-Kunsill jipproponi li xi titjiriet 
bejn ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jkunu esklużi kompletament minn din l-iskema.
Probabilment dan mhux effettiv biżżejjed għar-reġjuni l-aktar mbiegħda peress li tkopri biss 
ftit tijiriet u fl-istess ħin tagħmel lill-iskema tagħna aktar vulnerabbli għal attakki fuq livell 
internazzjonali. Għaldaqstant it-test tal-Parlament jidher aktar xieraq.

Emenda 38

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 1 – punt (c)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 - tabella - kategorija ġdida - punt (a)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(a) titjiriet imwettqin esklussivament għat-
trasport, fuq missjoni uffiċjali, ta' Re jew 
Reġina renjanti u l-familja immedjata 
tiegħu/tagħha, Kapijiet ta' l-Istat, Kapijiet 
ta' Gvern u Ministri ta' Gvern, ta' pajjiż li 
mhux Stat Membru, fejn dan jiġi 
ssostanzjat minn indikatur adatt li juri l-
istatus tar-rotta ta' l-ajru;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 51).

Emenda 39

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 1 – punt (c) 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 - tabella - kategorija ġdida - punt (b)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(b) titjiriet militari mwettqin minn inġenji 
ta' l-ajru militari u titjiriet tad-dwana u tal-

(b) titjiriet tal-militar imwettqa mill-inġenji 
ta' l-ajru militari, titjiriet mis-servizzi tad-
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pulizija; dwana u tal-pulizija, titjiriet għal 
raġunijiet ta' tfittxija u ta' salvataġġ kif 
ukoll ta’ għajnuna medika jew f’każ ta’ 
diżastru, inklużi servizzi ta’ tifi tan-nar li 
huma awtorizzati mill-awtorità kompetenti 
xierqa;

Or. en

(Emenda 52 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni
Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 52). 

Emenda 40

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 1 – punt (c) 
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 - tabella - kategorija ġdida - punt (b a) (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(ba) titjiriet għal skopijiet umanitarji 
skond mandat min-Nazzjonijiet Uniti jew 
mill-organizzazzjonijiet sussidjarji tagħha 
u titjiriet ta' Servizz ta' Emerġenza 
Medika, jekk l-operatur ta' l-inġenju ta’ l-
ajru ngħata struzzjonijiet biex iwettaqhom 
(eż. min-Nazzjonijiet Uniti) jew huwa fil-
pussess ta' l-awtorizzazzjoni uffiċjali 
meħtieġa (liċenzja għal titjiriet EMS bħal 
dawn skond iċ-Ċertifikat ta' l-Operatur ta' 
l-Ajru tagħha);

Or. en

(Emenda 53 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 53).
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Emenda 41

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 1 – punt (c)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 - tabella - kategorija ġdida - punt (d)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(d) kwalunkwe titjira mwettqa 
esklussivament skond ir-regoli viżwali tat-
titjiriet kif definiti fl-Anness 2 għall-
Konvenzjoni ta' Chicago;

imħassar

Or. en

(Emenda 54 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 54).

Emenda 42

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 1 – punt (c)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 - tabella - kategorija ġdida - punt (g)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(g) titjiriet imwettqin esklussivament għall-
fini ta' l-iċċekkjar, l-ittestjar jew għaċ-
ċertifikazzjoni ta' l-inġenju ta' l-ajru jew
tat-tagħmir kemm jekk jinsab fl-ajru kif 
ukoll ibbażat fuq l-art;

(g) titjiriet imwettqa esklussivament għall-
iskop ta' riċerka xjentifika u għall-iskop 
ta' verifikar jew ta' testjar, ikkwalifikar jew
ċertifikar ta' l-apparat jew proċeduri ta' l-
immaniġġjar tat-traffiku ta' l-ajru, kemm 
fl-ajru u fl-art; it-trasport ta’ inġenju ta’ 
l-ajru ġdid kif ukoll it-titjiriet ta' trasport 
imwettqa minn jew f'isem ta' sid ta’ 
inġenju ta’ l-ajru bħala konsegwenza ta' 
l-okkorrenza ta' avveniment li jintemm 
minn kmieni, avveniment ta' falliment, 
pussess mill-ġdid, jew avveniment simili 
fir-rigward ta' kiri, ċarter jew 
arranġament simili; 

Or. en



PE404.735v01-00 36/43 PR\718144MT.doc

MT

(Emendi 70 u 79 adottati fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emendi 70 u 79). L-esklużjoni ta' titjiriet 
xjentifiki hija importanti minħabba li dawn it-tijirit jsiru biex jitnaqqsu l-emmissjonijiet CO2. 

Emenda 43

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 1 – punt (c)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 - tabella - kategorija ġdida - punt (h)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(h) titjiriet imwettqin minn inġenju ta' l-
ajru b'massa massima ċċertifikata għat-tluq 
ta' anqas minn 5 700kg;

(h) titjiriet imwettqa permezz ta' inġenji ta' 
l-ajru b'piż massimu iċċertifikat għat-tluq 
ta' anqas minn 20 000 kg, bil-kundizzjoni li 
l-operaturi ta' dawn l-ajruplani 
jipparteċipaw fi skema ta' kumpens li 
topera skond kriterji stretti u li għandha 
tkun miftuħa għall-kontroll estern 
(kumparabbli mal-Gold Standard).

Or. en

(Emenda 63 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 63). L-emenda tfittex li tnaqqas il-piż 
burokratiku fuq l-SMEs mingħajr ma ddgħajjef il-kredibilità ambjentali ta' l-iskema. Għandha 
intenzjoni oħra barra l-klawżola de minimis tal-Kunsill.

Emenda 44

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness – punt 1 – punt (c)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 - tabella - kategorija ġdida - punt (i)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(i) titjiriet imwettqin fil-qafas ta' l-obbligi 
tas-servizz pubbliku impost skond ir-
Regolament (KEE) 2408/92 fuq rotot fir-

imħassar
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reġjuni l-aktar imbiegħda kif definiti fl-
Artikolu 299(2) tat-Trattat jew fuq rotot 
fejn il-kapaċità offruta ma' taqbiżx it-30 
000 post fis-sena; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Unjoni Ewropea trid tinkludi titjiriet minn pajjiżi terzi fl-Iskemi tagħha ta' Kummerċ 
dwar l-Emmissjonijiet (ETS), it-titjiriet fir-reġjuni l-aktar imbiegħda m'għandhomx ikunu 
eżentati mill-iskema peress li dan idgħajjef il-kredibilità internazzjonali ta' l-ETS Ewropea.
Minflok, il-Parlament propona li jiġu rikonoxxuti l-ħtiġijiet tar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
meta jiġi distribwit id-dħul mill-irkanti u meta jiġu distribwiti l-kwoti.

Emenda 45

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness I - punt 1 - punt (c)
Direttiva 2003/87/KE
Anness I - paragrafu 2 - tabella - kategorija ġdida - punt (j)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

(j) titjiriet, minbarra titjiriet li twettqu
esklussivament għat-trasport, missjoni 
uffiċjali ta' Re jew Reġina renjanti u l-
familja immedjata tiegħu/tagħha, Kapijiet 
ta' l-Istat, Kapijiet ta' Gvern u Ministri ta' 
Gvern, ta' Stat Membru ta' l-UE, li twettqu 
minn operatur tat-trasport ta' l-ajru 
kummerċjali li jopera għal tliet perijodi 
konsekuttivi ta' erba' xhur anqas minn 
243 titjira għal kull perijodu, li, għal dan 
il-punt, jaqa' f'din l-attività.

(j) titjiriet, minbarra titjiriet li jitwettqu 
esklussivament għat-trasport, f'missjoni 
uffiċjali ta' Re jew Reġina renjanti u l-
familja immedjata tiegħu/tagħha, Kapijiet 
ta' l-Istat, Kapijiet ta' Gvern u Ministri ta' 
Gvern, ta' Stat Membru ta' l-UE, li 
jitwettqu minn operatur tat-trasport ta' l-
ajru kummerċjali li t-total tiegħu ta' 
emmissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju  
huwa anqas minn 10000 tunellata kull 
sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deroga għandha tkun konformi mal-ħsara lill-ambjent magħmula mil-linji ta' l-ajru 
rispettivi.
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Emenda 46

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda
Anness - punt 3 - punt (b)
Direttiva 2003/87/KE
Anness V - paragrafu 14 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emenda

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

Or. en

(Emenda 59 adottata fl-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (emenda 59).
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NOTA SPJEGATTIVA

QAFAS POLITIKU

L-urġenza li tiġi indirizzata il-bidla fil-klima qatt ma kien daqshekk kbira. Madankollu, ħafna 
mill-impenji li fuqhom laħqu ftehim il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern Ewropej, s'issa għadhom 
ma twettqux. Sa mill-ewwel dibattitu dwar il-proposta tal-Kummissjoni fil-Kumitat ENVI 
f'Mejju 2007, l-urġenza li jitnaqqsu l-emmissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra, anki dawk mill-
avjazzjoni, saret aktar evidenti. Sa minn dak inhar, kważi għaddiet sena. Kien hemm 
emmissjonijiet ta' aktar minn 200 miljuni ta' tunellati ta' CO2 minn attivitajiet li għandhomi 
jkunu suġġetti għad-direttiva - atkar minn 50 darba aktar tat-total ta' emmissjonijiet ta' CO2
magħmula minn pajjiż mhux industrijalizzat bħat-Tanzania.1  Il-Bord Internazzjonali dwar il-
Bidla fil-Klima (IPCC) enfasizza l-urġenza ta' azzjoni ta' malajr. Huwa ż-żmien li l-proċess 
jitħaffef.

Il-komunità internazzjonali hija aktar impenjata favur l-illimitar ta' l-emmissjonijiet bl-effett 
ta' serra meta mqabbel mas-sitwazzjoni sena ilu. L-Awstralja rratifikat il-Protokoll ta' Kyoto u 
l-Konferenza ta' Bali, minkejja ħafna nuqqasijiet, laħqet ftehim dwar pjan ta' azzjoni li jwassal 
għal ftehima post-2012 f'Kopenħagen. Il-parteċipanti enfasizzaw l-objettiv li "jnaqqsu l-
emmissjonijiet b'madwar 25-40 fil-mija anqas mil-livelli ta' l-1990 sa l-2020" għall-Firmatarji 
ta' l-Anness I.2

Barra minn hekk, l-uniċi kandidati li jibqgħu fl-elezzjonijiet presidenzjali fl-Istati Uniti huma 
dawk li jadottaw approċċ ambizzjuż favur it-tnaqqis tal-bidla fil-klima.

L-EVALWAZZJONI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI

Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-Ministri adottata f'Diċembru ma tinkludix ħafna emendi 
mressqa mill-Parlament Ewropew minkejja li rapport ta' l-PE ġie adottat b'maġġoranza kbira.

Minn total ta' 60 emenda, 3 emendi biss ġew adottati b'mod sħiħ jew fis-sustanza. 13-il 
emenda ġew adottati parzjalment. Il-biċċa l-kbira ta' l-emendi (44 emenda) ma' ġewx 
ikkunsidrati mill-Kunsill. L-akbar kisba tal-Presidenza Portugiża kienet li l-Kunsill qabel ma 
kollox. Tliet ġimgħat qabe il-laqgħa tal-Kunsill f'Diċembru, deher li kien impossibbli li 
jintlaħaq ftehim politiku. Kien biss il-momentum politiku wara l-Konferenza ta' Bali li 
għamel possibbli li jintlaħaq ftehim.

                                               
1 Għejun: Il-Grupp tal-Bank Dinji, Profil tad-Detja għat-Tanzania 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; Rapport Tekniku EEA 
07/2007: Inventorju Annwali tal-Komunità ta' l-Unjoni Ewropea dwar il-Gass bl-Effett ta' Serra 1990-2005 u 
Rapport ta' Inventarju 2007. Imressaq lis-Segretarja 
UNFCCCC,http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20g
reenhouse%20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf
2 UNFCCC, Rapport tal-Grupp ta' Ħidma Ad Hoc dwar Aktar Impenji għall-Firmatarji ta' l-Anness I skond il-
Protokoll ta' Kyoto dwar ir-raba' sessjoni li ssoktat, f'Bali mit-13 sal-15 ta' Diċembru 2007, verżjoni avvanzata, 5 
ta' Frar 2008, , p. 5, http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf
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Dan ifisser li għad irid isir ħafna xogħol biex jintlaħaq kompromess bejn l-ewwel qari tal-
Parlament u l-Kunsill. Ir-Rapporteur jaħseb li jeħtieġ li l-emendi prinċipali adottati mill-
Parlament Ewropew fl-ewwel qari jitressqu mill-ġdid. Huwa rikonoxxut li l-ewwel qari tal-
Parlament diġà kien kompromess u li biċċa kbira mill-plenarja, eżempju l-Kumitat għall-
Ambjent, riedet jespandu aktar.

Punti politiċi prinċipali tal-Pożizzjoni Komuni li jeħtieġ li jinbidlu:

1. Kif titwitta t-triq għal ftehim globali

Il-partijiet interessati kollha jaqblu li l-għan finali ta' l-attivitajiet għandu jkun ftehim globali 
sostanzjali dwar it-tnaqqis tal-gassijiet bl-effet ta' serra mill-avjazzjoni. Il-Kunsill għamel 
referenza għal dan fil-Pożizzjoni Komuni tiegħu imma jonqsu elementi prinċipali ta' l-ewwel 
qari tal-Parlament. Huwa ovvju li fil-proċess ta' ftehima globali jridu jiġu inklużi, pass pass, 
pajjiżi u reġjuni kbar oħra. F'dan il-qasam l-iżvilupp fl-Istati Uniti huwa impressjonanti ħafna. 
Il-Kumitat rilevanti tas-Senat ta' l-Istati Uniti għadda l-Att Liberman-Warner fil-5 ta' 
Diċembru 2007. Dan l-att, li għandu l-appoġġ tat-tliet kandidati presidenzjali John Mc-Cain, 
Hillary Clinton u Barack Obama, jistabbilixxi ETS li tinkludi kull mezz ta' trasport, u dan 
ifisser li tinkludi wkoll l-avjazzjoni. L-att huwa pjuttost ambizzjuz, imma huwa msejjes fuq 
metodoloġija differenti minn dik tal-proposta tal-Kummissjoni. Ir-Rapporteur  jemmen li l-
Unjoni Ewropea għandha tidħol f'negozjati ma' l-Istati Uniti. Ovvjament, huwa possibbli li 
tinkiseb skema komuni wara l-elezzjonijiet ta' Novembru. Ukoll, għandhom jiġu msaħħa 
diskussjonijiet ma' pajjiżi terzi biex jiġu inklużi aktar u aktar partijiet. Dan se jżid l-effett 
ambjentali u jillimita aktar u aktar kull tip ta' tfixkil possibbli għall-kompetizzjoni għal-linji 
ta' l-ajru, l-ajruporti u r-reġjuni Ewropej.

2. Il-limitu

Il-Kunsill appoġġja prinċipalment il-proposta tal-Kummissjoni għal limitu massimu ta' 100%. 
Il-Parlament talab limitu  massimu ta' 90% fl-ewwel perjodu. Għat-tieni perjodu l-Kunsill 
inkluda klawżola ta' reviżjoni ħafifa. Il-Parliament jinsisti dwar reviżjoni minn fuq għal isfel 
skond il-mira ta' 20% jew 30% 2020 b'1990 bħala s-sena bażi. Ir-Rapporteur huwa ta' l-
opinjoni li issa jeħtieġ li jiġi speċifikat limitu massimu għall-perjodu wara l-2012. 
Għandujkun konformi mal-livell ta' ambizzjoni inkluż fl-ETS ġenerali wara l-2013. Skond il-
proposta tal-Kummssjoni, mit-23 ta' Jannar dan ifisser tnaqqis ta' 1.74% kull sena, peress li 
dan huwa t-tnaqqis li se jaffrontaw parteċipanti oħra fl-ETS.

Min-naħa l-oħra, hemm dibattitu ġustifikat ħafna dwar l-ambizzjoni tal-proposta tal-Kunsill. 
L-ambizzjoni li l-iskambju ta' l-emmissjonijiet tidher li hija għolja ħafna meta mqabbla ma' l-
ambizzjoni tal-proposta dwar il-qsim ta' l-isforzi. Jidher li huwa mixtieq li ż-żewġ proposti 
jiġu rranġati. Huwa għalhekk li r-Rapporteur jipproponi biss tnaqqis ta' 1.5% kull sena mis-
settur ta' l-avjazzjoni.

Dan, skond l-opinjoni tar-Rapporteur, għandu jinvolvi livell ogħla ta' ambizzjoni fil-
leġiżlazzjoni dwar il-qsim ta' l-isforzi.

3. Irkantar
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Il-Kunsill appoġġja l-allokazzjoni ħielsa ta' 90% tal-kwoti. 10% biss jistgħu jiġu rkantati. Il-
klawżola ta' reviżjoni għal wara l-2012 hija ħafifa ħafna. Skond l-ewwel qari tal-Parlament, l-
avjazzjoni għandha tibda b'irkantar ta' 25% u tibqa' sejra sa livell massimu ta' rkantar li huwa 
obbligat għall-parteċipanti l-oħra fl-ETS.

4. Data tal-bidu

Il-Kunsill u l-Parlament jaqblu li, bil-kontra tal-proposta tal-Kummissjoni, titjiriet 
interkontinentali għandhom ikunu inklużi mill-bidu. Il-Parlament ivvota għas-sena 2011 bħala 
kompromess (il-Kumitat ENVI kien sas-sena 2010). Il-Kunsill irid jippostponi l-iskema sa l-
2012. L-aħħar rapport xjentifiċi jenfasizzaw l-urġenza tal-problema sabiex kull dewmien ikun 
evitat. Huwa għalhekk li r-Rapporteur qed jintroduċi mill-ġdid l-emenda ta' l-ewwel qari.

5. Moltiplikatur

Il-Parlament ivvota favur il-moltiplikatur fl-NOX li għandu jkun fis-seħħ sakemm tiġi adottata 
leġiżlazzjoni speċifika dwar NOX. Bħalissa lanqas hemm abbozz tal-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-leġiżlazzjoni speċifika disponibbli. Huwa għalhekk li l-moltiplikatur 
għandu jkun stabbilit skond l-ewwel qari tal-Parlament.

Huwa importanti wkoll li jiġu sorveljati l-effetti tas-sħab tat-tip cirrus u tiġi indirizzata l-
kwistjoni meta jkun hemm biżżejjed evidenza xjentifika disponibbli.

6. Standards minimi ta' effiċjenza u l-aċċess 

Huwa importanti ħafna għall-Parlament li tiġi evitata situazzjoni fejn il-linji ta' l-ajru jixtru 
permessi minn setturi oħra mingħajr ma jtejbu l-effiċjenza u l-prestazjoni ambjentali tas-settur 
innifsu. Huwa għalhekk li ġew adottati żewġ emendi dwar il-klawżola ta' effiċjenza u l-limiti 
fuq ix-xiri ta' kwoti minn setturi oħra. Il-Kunsill, f'dal-punt, ma kkunsidrax dan imma jidher li 
huwa importanti ħafna għall-kredibilità tal-politika ambjentali ta' l-Unjoni Ewropea.

7. CDM u JI

Il-limitu għas-CDM ġie stabbilit għal 15% mill-Kunsill. Il-pożizzjoni tal-Parlament kienet li 
għandu jkun il-medja tal-partiċipanti l-oħra fl-iskema. Għal wara l-2013, iż-żewġ 
istituzzjonijiet jaqblu li għandha tiġi addattata għar-reviżjoni ġenerali. Irid jiġi diskuss jekk l-
għadd ta' CDM maħsub fl-ETS ġenerali hux biżżejjed biex jindirizza l-ħtiġijiet tal-kumpaniji 
ta' l-avjazzjoni. Irid jiġi diskuss il-mod ta' kif se jiġi assigurat il-prinċipju ta' supplimentarjetà.

8. Piż fil-mument tat-tluq

Il-Parlament ivvota għal emenda li tobbliga li jkun hemm skema differenti (skema ta' 
kumpens) għal ajruplani żgħar (anqas minn 20,000 kilo). Dan prinċipalment biex l-
amministrazzjoni tas-sistema issir iħfef għall-SMEs. Il-Kunsill ma aċċettax din l-emenda 
imma introduċa deroga oħra, dik magħrufa bħala klawżola de minimis li, bejn wieħed u ieħor 
teżenta mill-iskema lil kumpaniji li għandhom anqas minn titjira waħda lejn u barra minn 
ajurport ta' l-UE kuljum. Din id-deroga, parzjalment, għandha effett ieħor. Prinċipalment se 
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teskludi mill-iskema kumpaniji żgħar ta' l-ajru ġejjin minn pajjiżi li qed jiżviluppaw. 
Madankollu, iż-żewġ derogi huma jeffettwaw lill-istess operaturi. Ir-Rapporteur jipproponi li 
jaddatta l-klawżola de minimis proposta mill-Kunsill u jsejjisa fuq l-emmissjonijiet CO2, 
mhux fuq in-numru ta' titjiriet, għaliex huwa l-effett fuq l-ambjent li jgħodd.

9. Reġjuni ultraperiferali

Il-Parlament adotta żewġ emendi biex jindirizza l-ħtiġijiet tar-reġjuni ultraperiferali. Parti 
mid-dħul mill-irkantar għandu jintuża biex tiġi indirizzata kull possibilità ta' problemi fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-allokazzjoni ta' ċertifikati għandha tqis is-sitwazzjoni speċjali 
tagħhom. Il-Kunsill ċaħad dawn iż-żewġ proposti imma minflok introduċa deroga għal xi 
titjiriet bejn ir-reġjuni ultraperiferali. Hemm bżonn li jiġi eżaminat jekk din il-proposta jistax 
toħloq xi problemi fid-dibattitu internazzjonali. Ir-Rapporteur jippreferi jżomm mal-
pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, u dan ifisser: l-ebda deroga imma l-indirizzar tal-
ħtiġijiet fir-reġjuni l-aktar imbiegħda f'dak li jirrigwarda d-distribuzzjoni tad-dħul u l-
allokazzjonijiet ta' kwoti. 

10. Riżerva għat-tkabbir ta' l-imsiebħa l-ġodda

Il-Parlament talab li jkun hemm riżerva għall-imsieħba l-ġodda u riżerva għal-linji ta' l-ajru 
b'rata ta' tkabbir għolja. L-idea ġiet aċċettata mill-Kunsill imma ġiet modifikata b'mod 
sostanzjali. Ir-Rapporteur huwa ta' l-opinjoni li f'dan il-każ il-Pożizzjoni Komuni hija 
aċċettabbli.

11. Id-dħul mill-irkanti

Forsi, l-aktar differenza importanti bejn il-Kunsill u l-Parlament hija l-kwestjoni ta' kif 
għandu jiġi tattat id-dħul mill-irkanti. Il-Parlament appoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li 
tagħmel allokazzjoni ċara tad-dħul u aħna żidna xi punti sostanzjali mal-proposta tal-
Kummissjoni, bħat-tnaqqis tat-taxxi fuq il-mezzi tat-trasport ambjentali u l-investiment fir-
riċerka fit-teknoloġija għal ajruplani li jirrispettaw aktar l-ambjent. Il-Kunsill injora l-emenda 
tal-Parlament u enfasizza b'mod espliċitu li mhux se tiġi aċċettata l-ebda tip ta' allokazzjoni.

Ir-Rapporteur jinsab konxju tad-dimensjoni politika  ta' din il-kwistjoni għall-Ministri tal-
Finanzi.

Min-naħa l-oħra, il-pożizzjoni tal-Parlament hija ġustifikata għal raġunijiet legali u politiċi.

Ir-raġunijiet li ġejjin, jimmotivaw b'mod speċjali lir-Rapporteur biex iressaq mill-ġdid l-
emenda tal-Parlament ta' l-ewwel qari:

I. Jekk il-fondi ġenerati mill-irkant imorru fil-baġits nazzjonali mingħajr xi tip ta' 
allokazzjoni u l-ħtiġijiet ta' pajjiżi terzi, eżempju għall-addattazzjoni, jekk ma 
jiġux indirizzatti jkun politikament aktar diffiċili li jinkiseb appoġġ minn pajjiżi 
terzi fil-politika dwar il-klima tagħna.

II. Jekk ir-riżultat ta' l-iskema huwa biss żieda fid-dħul għall-Ministri tal-Finanzji u 
bla vantaġġ għal dawk iċ-ċittadini li jġibu ruħhom b'mod li jirrispetta l-ambjent, 
eżempju billi jużaw il-karozzi tal-linja jew il-ferrovija minflok l-ajruplan, ikun 
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aktar diffiċili li l-politika tiġi ġustifikata. It-tnaqqis fit-taxxa għal mezzi ta' 
trasport li jirrispettaw l-ambjent għandu jkollu rwol kruċjali biex iċ-ċittadin ikun 
konvint li mhux qed jinġabru l-flus imma qed jiġu appoġġjati attivitajiet 
ambjentali.

III. L-istess loġika tapplika għall-investiment fir-riċerka u fit-teknoloġija għal 
ajruplani li jirrispettaw l-ambjent. Trid tiġi evitata l-impressjoni li l-iskema 
prinċiplament tiġbor  flus għall-Ministri tal-Finanzi u ma tindirizzax il-problema 
vera.
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