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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar id-dgħajjes illi jintużaw għar-
rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali huwa li tiġi riveduta direttiva adottata fl-1994 – id-
Direttiva 94/25/KE – li stipulat standards bażiċi tas-sikurezza għall-inġenji tal-ilma mqiegħda 
fis-suq. Id-Direttiva 94/25/KE diġà ġiet emendata mid-Direttiva 2003/44/KE, li introduċiet 
sett ta' valuri ta' limitu għall-emissjonijiet tal-egżost u l-livelli tal-istorbju għall-inġenji tal-
ilma.  Din il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni timponi limiti tal-emissjonijiet aktar riġidi li 
jirriflettu l-progress teknoloġiku tal-magni tal-baħar illi jintużaw għar-rikreazzjoni; din se 
jkollha l-effett li tarmonizza l-limiti mad-dinja kollha u, b'mod partikolari, tagħmilhom 
konformi mal-limiti imposti mill-Istati Uniti. Is-settur tad-dgħajjes li jintużaw għar-
rikreazzjoni għandu impatt limitat fuq l-ambjent, minħabba n-numru żgħir ta' inġenji tal-ilma 
meta mqabbel mal-vetturi bil-muturi in ġenerali u l-fatt li huma jintużaw biss għal ftit xhur 
fis-sena.

Id-direttiva tistipula livelli massimi tal-emissjonijiet tal-egżost għal sustanzi niġġiesa bħal 
partikulati, ossidi tan-nitroġenu u idrokarburi. Hi ma tindirizzax is-CO2.

Qabel ma ġie finalizzat l-abbozz tad-direttiva, il-Kummissjoni għamlet konsultazzjonijiet 
wiesgħa ma' partijiet interessati: l-industriji nawtiċi, il-produtturi tal-magni, l-assoċjazzjonijiet 
nawtiċi u l-Istati Membri. Kien hemm kunsens ġenerali fost il-partijiet interessati kollha dwar 
il-proposta. L-abbozz tad-direttiva tistipula regoli ġodda għal settur li jimpjega 270 000 
persuna u jinkludi 37 000 negozju. Is-settur nawtiku jikkonsisti primarjament minn SMEs (li 
jammontaw għal 95% tan-negozji kkonċernati). Għalhekk il-Kummissjoni kienet attenta li 
tqis b'mod partikolari l-SMEs fis-settur tal-inġenji u l-magni tal-baħar li jintużaw għar-
rikreazzjoni, filwaqt li qieset li ċerti produtturi ta' magni b'volum żgħir ifornu biss lis-suq 
Ewropew. Sa mill-2007, is-settur ġie serjament affettwat mill-kriżi ekonomika, bil-bejgħ 
totali ta' inġenji illi jintużaw għar-rikreazzjoni li naqas bin-nofs.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, u b'mod partikolari jappoġġa l-objettiv tagħha 
li tarmonizza l-leġiżlazzjoni eżistenti. Huwa importanti ħafna li jiġi żgurat li d-direttiva l-
ġdida, filwaqt li jiġu ssikkati xi dispożizzjonijiet biex jikkonformaw mal-kriterji ambjentali, 
tgħin biex titħeġġeġ il-kompetittività tas-settur billi jiġi konformi mas-setturi l-aktar avvanzati 
tas-suq fil-livell dinji. Dan għandu jippermetti lill-industrija li tegħleb il-kompetizzjoni iebsa 
mill-Istati Uniti u lill-Unjoni Ewropea li jkollha rwol ewlieni fis-settur.

Element ewlieni wieħed tad-direttiva huwa li jiġi permess perjodu tranżitorju li jippermetti 
lill-produtturi jadattaw għar-rekwiżiti l-ġodda tal-emissjonijiet. Ir-rapporteur jilqa' l-estensjoni 
tal-perjodu tranżitorju għal tliet snin għall-produtturi ta' magni b'daqs żgħir u medju li 
jqiegħdu fis-suq tal-UE magni fuq barra taħt 15-il kW. Fil-każ tat-tniġġis tal-istorbju, 
madankollu, ma hemm propost l-ebda bidla għall-valuri ta' limitu attwali għax l-emissjonijiet 
tal-istorbju jirrelataw mhux biss għall-istorbju tal-magni, imma wkoll għall-kundizzjonijiet 
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ambjentali esterni: dawn iż-żewġ fatturi jagħmluha diffiċli ħafna li jiġu emendati r-regoli 
eżistenti.

Ir-rapporteur tagħkom jemmen bis-sħiħ li l-emissjonijiet tal-istorbju għandhom ikunu 
kkontrollati fil-livell lokali minn miżuri li jissikkaw ir-restrizzjonijiet tal-veloċità. Il-livelli 
tal-istorbju huma kkorrelati mill-qrib mal-imġiba tal-utenti tal-inġenji tal-baħar u l-konformità 
mar-regoli li japplikaw għall-użu rikreattiv ta' tali inġenji. Ir-rapporteur tagħkom jistieden lill-
Kummissjoni biex teżamina, fil-ħames snin li ġejjin, il-fattibilità ta' stadju ulterjuri biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-magni tal-baħar filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi u 
inkluża l-problema tat-tixrid tal-fjuwil fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni. Finalment, ir-rapporteur 
tagħkom iqis li l-proposta għandha tkun adottata bħala kwistjoni tal-akbar urġenza biex jiġi 
żgurat li d-direttiva tiġi trasposta u implimentata mill-Istati Membri kemm jista' jkun malajr.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni rapporti tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafi 2a u 2b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn ħames snin 
wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 57(1), u filwaqt 
li titqies kwalunkwe inizjattiva tas-swieq 
ewlenin, il-Kummissjoni għandha tressaq 
rapport dwar:
- il-fattibilità teknika li jitnaqqsu b'mod 
ulterjuri l-emissjonijiet tal-magni tal-
baħar illi jintużaw għar-rikreazzjoni, 
filwaqt li titqies il-kosteffettività tat-
teknoloġiji u l-bżonn li jkun hemm qbil 
mal-valuri globalment armonizzati għas-
settur; kif ukoll
- il-bżonn li jitnaqqas it-tixrid tal-fjuwil.
Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat, jekk 
ikun il-każ, minn proposta leġiżlattiva 
għal dak il-għan.

Or. en
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