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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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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 97/68/KE rigward id-dispożizzjonijiet għal magni introdotti fis-suq skont l-
iskema tal-flessibbiltà
(COM(2010)0362  – C7-0171/2010  – 2010/0195(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0362),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0171/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-27 ta' 
Diċembru 20101,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7–0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Japprova d-dikjarazzjoni tiegħu li tinsab annessa ma’ din ir-riżoluzzjoni;

3. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li
temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-reviżjoni tad-Direttiva 97/68/KE 
bħalissa qed tiġi ppreparata fil-
Kummissjoni, u dan ifisser li nistgħu 

                                               
1 ĠU C... Għadha mhux ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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nistennew li jsir rieżami aktar komprensiv 
tad-Direttiva fi żmien 12-il xahar. Ir-
reviżjoni tad-Direttiva 97/86/KE b'din id-
Direttiva għandha tittratta kwistjonijiet 
b'mod usa' biex nevitaw leġiżlazzjoni li 
tillapazza u possibbilment tagħmel il-
ħsara. Ikun preferibbli jekk il-
Kummissjoni ġġib 'il quddiem ir-reviżjoni 
komprensiva ppjanata mill-aktar fis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha COM(2010)362 dwar direttiva li temenda d-
Direttiva 97/68/KE relattivament tard, minħabba li l-miżuri li Kummissjoni tixtieq iddaħħal 
diġà daħlu fis-seħħ mill-1 ta' Jannar 2011 'il quddiem. Minħabba li hemm is-sogru li l-
proposta tal-Kummissjoni, bl-aktar mod importanti, toħloq preċedent xejn mixtieq għat-
tidgħif tal-leġiżlazzjoni ambjentali u standards maqbula u minħabba li r-reviżjoni tad-
Direttiva 97/68/KE kollha diġa tinsab għaddejja, il-kwistjonijiet għandhom u jistgħu jiġu 
ttrattati b'mod aktar komprensiv.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-istandards speċifiċi tal-
emissjonijiet għall-ferroviji fir-reviżjoni 
tad-Direttiva 97/68/KE għandhom ikunu 
armonizzati mal-istandards EPA tal-
Amerika ta' Fuq biex tiġi żgurata d-
disponibbiltà ta' magni bi prezzijiet 
raġonevoli li jikkonformaw mal-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stipulati; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suq għal magni kbar tat-trazzjjoni tal-ferroviji fl-Ewropa huwa relattivament żgħir meta 
mqabbel mal-produzzjoni tal-massa ta' magni awtomottivi li ġeneralment jintużaw 
f'applikazzjonijiet NRMM mhux relatati mal-ferroviji. Il-maġġoranza tas-swieq li stabbilixxew 
standards armonizzawhom ma' dawk tal-EPA tal-Amerika ta' Fuq. Sfortunatament, bħalissa 
m'hemm l-ebda armonizzazzjoni bejn l-EPA u l-limiti NRMM tal-Istadju IIIB, jiġifieri hemm 
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inċentiv limitat għal dawn il-manufatturi biex jiżviluppaw magni speċifikament għas-suq 
Ewropew li huwa ħafna iżgħar. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-tranżizzjoni għall-Istadju IIIB 
tinvolvi bidla fit-teknoloġija li teħtieġ 
spejjeż sinifikattivi tal-implimentazzjoni 
għat-tfassil mill-ġdid tal-magni u għall-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet tekniċi avvanzati.
It-tranżizzjoni sseħħ fl-istess ħin meta l-
industrija tiffaċċja diffikultajiet 
ekonomiċi severi.

(2) It-tranżizzjoni għall-Istadju IIIB 
tinvolvi bidla fit-teknoloġija li teħtieġ 
spejjeż sinifikattivi tal-implimentazzjoni 
għat-tfassil mill-ġdid tal-magni u għall-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet tekniċi avvanzati.
Il-manufatturi żgħar u ta' daqs medju 
jafu jkollhom diffikultà jġarrbu dawn l-
ispejjeż, minħabba li għandhom spejjeż ta' 
konformità relattivament ogħla.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Matul it-tranżizzjoni mill-Istadju IIIA 
sal-Istadju IIIB, il-perċentwali tan-numru 
ta' magni użati għall-applikazzjoni barra 
mill-propulsjoni ta’ vetturi li jimxu fuq 
linji tal-ferroviji u lokomottivi introdotti 
fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà, 
għandha tiżdied mill-20 % għall-50 % tal-
bejgħ annwali tal-manifatturi tat-tagħmir 
b'magni f'dik il-kategorija. In-numru 
massimu ta' magni li jistgħu jkunu 
introdotti fis-suq skont l-iskema tal-
flessibbiltà għandu jkun addatta kif 
xieraq.

(5) Matul it-tranżizzjoni mill-Istadju IIIA 
sal-Istadju IIIB, in-numru massimu ta' 
magni li jistgħu jkunu introdotti fis-suq 
skont l-iskema tal-flessibbiltà m'għandux 
jaqbeż il-valuri li jinsabu fit-tabella fl-
Anness XIII, punt 1.2.2.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli applikabbli għall-iskema tal-
flessibbiltà għandhom ikunu addattati biex 
jestendu l-applikazzjoni ta' dik l-iskema 
f'magni għall-użu propulsjoni ta’ vetturi li 
jimxu fuq linji tal-ferroviji u lokomottivi.

(6) Ir-regoli applikabbli għall-iskema tal-
flessibbiltà għandhom ikunu addattati biex 
jestendu l-applikazzjoni ta' dik l-iskema 
b'mod strettament limitat f'magni għall-
użu fil-propulsjoni ta’ lokomottivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Vetturi ferrovjarji konformi mal-istandard IIIB diġà jeżistu, u s-soluzzjonijiet tal-magni 
jeżistu. il-vetturi ferrovjarji fil-parti l-kbira "jissellfu" l-magni minn vetturi tqal, li għalihom 
diġà jeżistu soluzzjonijiet IIIB. B'hekk, il-vetturi ferrovjarji għandhom jitħallew barra mill-
iskema ta' flessibbiltà, kif leġiżlat bid-Direttiva 2004/26/KE.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fis-siti tal-kostruzzjoni, il-ħaddiema 
huma permanentement esposti għal 
emissjonijiet minn makkinarju tal-bini u 
għaldaqstant ħaqqhom jingħataw l-aqwa 
protezzjoni possibbli.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) (7) Il-miżuri previsti fid-Direttiva 
jirriflettu diffikultà ffaċċjata mis-settur tal-
manifattura. Għalhekk għandhom ikunu 
ristretti għat-tranżizzjoni mill-Istadju IIIA 
għall-Istadju IIIB u jiskadu sal-
31 ta' Diċembru 2013 l-aktar tard.

(7) Il-miżuri previsti fid-Direttiva jirriflettu 
diffikultà ffaċċjata
mis-settur tal-manifattura. Għalhekk 
għandhom ikunu ristretti għat-tranżizzjoni 
mill-Istadju IIIA għall-Istadju IIIB.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-istadju IIIB hija mqassma fi klassijiet tas-saħħa tal-magna u d-dati tal-
introduzzjoni għall-istadju IV huma diġà ffissati fid-direttiva (jibdew mill-2014) il-limitu 
addizzjonali skont is-sena kalendarja mhijiex meħtieġa u toħloq inċertezza dwar kif għandha 
tiġi kkalkulata l-flessibilità għaż-żmien li baqa’. It-tneħħija tal-iskadenza addizzjonali 
tippermetti wkoll lill-kumpaniji individwali li jagħmlu użu mill-flessibilità miżjuda skont is-
sitwazzjoni speċifika tal-kumpanija.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt - 1 (ġdid)
Direttiva 97/68/KE
Artikolu 2 - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fl-Artikolu 2, l-inċiż li ġej għandu 
jiżdied qabel l-ewwel inċiż:
- is-settur tal-kostruzzjoni għandu jfisser 
l-attivitajiet fuq is-sit relatati mal-
kostruzzjoni ta’ bini residenzjali, 
industrijali, pubbliku u għall-uffiċċji, 
xogħlijiet tal-inġinerija ċivili u tal-
infrastruttura, kif ukoll il-preparazzjoni 
tas-siti tal-bini u x-xogħlijiet ta’ 
demolizzjoni,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija bżonnjuża għall-esklużjoni tas-settur tal-kostruzzjoni mill-iskema tal-
flessibilità.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 97/68/KE
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6. Magni tat-tkebbis bil-kompressjoni 
għall-użu apparti milli tal-propulsjoni tal-
braken tal-kanali interni jistgħu jitqiegħdu 
fis-suq permezz ta' skema flessibbli skont 
il-proċedura msemmija fl-Anness XIII 
b'żieda mal-paragrafi minn 1 sa 5.

"6. Magni tat-tkebbis bil-kompressjoni 
għall-użu apparti milli tal-propulsjoni tal-
vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u 
braken tal-kanali interni u fis-settur tal-
kostruzzjoni jistgħu jitqiegħdu fis-suq 
permezz ta' skema flessibbli skont il-
proċedura msemmija fl-Anness XIII 
b'żieda mal-paragrafi minn 1 sa 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji konformi ma’ IIIB u l-apparat tal-kostruzzjoni diġà 
jeżistu, u s-soluzzjonijiet tal-magna jinsabu hemm.  Il-vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji 
huma l-aktar magni “li jissellfu” minn vetturi ta' xogħol tqil, li għalihom jeżistu s-
soluzzjonijiet IIIB. Ħafna mill-apparat tal-kostruzzjoni fis-suq huwa diġà konformi mal-IIIB. 
B’konsegwenza, iż-żewġ gruppi ta’ magni għandhom jitħallew barra mill-iskema tal-
flessibilità, kif ġie leġiżlat fid-Direttiva 2004/26/KE.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt a
Direttiva 97/68/KE
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"7. L-Istati Membri għandhom jippermettu "7. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
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t-tqegħid fis-suq tal-magni, kif definit fit-
Taqsima 1 tal-Anness I taħt A(i), A(ii), 
A(iv) u A(v), skont l-iskema tal-flessibbiltà 
bi qbil mad-dispożizzjonijiet fl-
Anness XIII.

t-tqegħid fis-suq tal-magni, barra dawk il-
magni użati fis-settur tal-kostruzzjoni, kif 
definit fit-Taqsima 1 tal-Anness I taħt A(i), 
A(ii) u A(v), skont l-iskema tal-flessibbiltà 
bi qbil mad-dispożizzjonijiet fl-
Anness XIII.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 - punt b
Direttiva 97/68/KE
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"8. L-iskema tal-flessibbiltà, bi qbil mad-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 1.2 tal-
Anness XIII, għandha tapplika biss għat-
tranżizzjoni mill-Istadju IIIA għall-
Istadju IIIB u tiskadi fil-
31 ta' Diċembru 2013."

"8. L-iskema tal-flessibbiltà, bi qbil mad-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 1.2 tal-
Anness XIII, għandha tapplika biss għat-
tranżizzjoni mill-Istadju IIIA għall-
Istadju IIIB."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-istadju IIIB hija mqassma fi klassijiet tas-saħħa tal-magna u d-dati tal-
introduzzjoni għall-istadju IV huma diġà ffissati fid-direttiva (jibdew mill-2014) il-limitu 
addizzjonali skont is-sena kalendarja mhijiex meħtieġa u toħloq inċertezza dwar kif għandha 
tiġi kkalkulata l-flessibilità għaż-żmien li baqa’. It-tneħħija tal-iskadenza addizzjonali 
tippermetti wkoll lill-kumpaniji individwali li jagħmlu użu mill-flessibilità miżjuda skont is-
sitwazzjoni speċifika tal-kumpanija.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness
Direttiva 97/68/KE
Anness XIII – punt 1.2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-perjodu ta' tranżizzjoni bejn l-
Istadju IIIA u l-Istadju IIIB, bl-eċċezzjoni 
ta' magni għall-użu fil-propulsjoni ta' 
vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u 
lokomottivi, l-OEM li jixtieq jagħmel użu 
mill-iskema tal-flessibbiltà għandu jitlob 
permess minn kwalunkwe awtorità tal-
approvazzjoni biex jixtri mill-fornituri tal-
magni tiegħu, il-kwantitajiet tal-magni fit-
Taqsimiet 1.2.1. u 1.2.2., li ma 
jikkonformawx mill-valuri tal-limitu tal-
emissjonijiet kurrenti iżda approvati sal-
istadju preċedenti l-aktar qrib tal-limiti tal-
emissjonijiet.

Matul il-perjodu ta' tranżizzjoni bejn l-
Istadju IIIA u l-Istadju IIIB, bl-eċċezzjoni 
ta' magni għall-użu fil-propulsjoni ta' 
vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u 
lokomottivi, l-OEM li jixtieq jagħmel użu 
mill-iskema tal-flessibbiltà għandu jitlob 
permess minn kwalunkwe awtorità tal-
approvazzjoni biex jixtri mill-fornituri tal-
magni tiegħu, il-kwantitajiet tal-magni fit-
Taqsima 1.2.2., li ma jikkonformawx mill-
valuri tal-limitu tal-emissjonijiet kurrenti 
iżda approvati sal-istadju preċedenti l-aktar 
qrib tal-limiti tal-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-miżura straordinarja biex tiġi estiża l-flessibilità għandha tkun strettament limitata 
għas-settur tal-SME, fejn il-konformità taf taffaċċja diffikultajiet biex tikkonforma minħabba 
spejjeż relattivament ogħla. 

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness
Direttiva 97/68/KE
Anness XIII - punt 1.2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.1. In-numru ta' magni introdotti fis-
suq skont l-iskema ta' flessibbiltà għandu, 
f'kull kategorija tal-magni, ma jaqbiżx il-
50 % tal-bejgħ annwali tal-OEM tat-
tagħmir b'magni f'dik il-kategorija ta' 
magni (ikkalkulati bħala medja tal-bejgħ 
tal-aħħar snin fis-suq tal-UE). Fejn OEM 
ikun daħħal tagħmir fis-suq tal-UE għal 
perjodu ta' inqas minn ħames snin il-
medja li se tkun ikkalkulata tkun ibbażata 
fuq il-perjodu li fih l-OEM daħħal it-
tagħmir fis-suq fl-UE.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-miżura straordinarja biex tiġi estiża l-flessibilità għandha tkun strettament limitata 
għas-settur tal-SME, fejn il-konformità taf taffaċċja diffikultajiet biex tikkonforma minħabba 
spejjeż relattivament ogħla tal-konformità u taf taffaċċja diffikultajiet biex tikkonforma mal-
istandards III B il-ġodda.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness
Direttiva 97/68/KE
Anness XIII - punt 1.2.2 – formulazzjoni introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.2. Bħala għażla alternattiva għat-
Taqsima 1.2.1., l-OEM jista' jitlob permess 
għall-fornituri tal-magni tiegħu biex 
jintroduċu fis-suq numru fiss skont l-
iskema ta' flessibbiltà. In-numru ta' magni 
f'kull kategorija ta' magni ma għandux 
jaqbeż 
il-valuri li ġejjin:

1.2.2. Bħala għażla alternattiva għat-
Taqsima 1.1.1., l-OEM jista' jitlob permess 
għall-fornituri tal-magni tiegħu biex 
jintroduċu fis-suq numru fiss skont l-
iskema ta' flessibbiltà. In-numru ta' magni 
f'kull kategorija ta' magni ma għandux 
jaqbeż 
il-valuri li ġejjin:

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness
Id-Direttiva 1997/68/KE
Anness XIII - punt 1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3 Fir-rigward tal-magni għall-użu fil-
propulsjoni ta' vetturi li jimxu fuq linji 
tal-ferroviji, l-iskema tal-flessibbiltà kif 
definita fit-Taqsima 1.1.1. għandha 
tapplika mill-perjodu ta' tranżizzjoni bejn 
l-Istadju IIIA u l-Istadju IIIB.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji konformi ma’ IIIB, u s-soluzzjonijiet tal-magna jinsabu 
hemm.  Il-vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji huma l-aktar magni “li jissellfu” minn vetturi 
ta' xogħol tqil, li għalihom jeżistu s-soluzzjonijiet IIIB. B’hekk, il-vetturi li jimxu fuq linji tal-
ferroviji għandhom jitħallew barra mill-iskema tal-flessibilità, kif ġie leġiżlat fid-Direttiva 
2004/26/KE.

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness
Direttiva 97/68/KE
Anness XIII - punt 1.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4 Fir-rigward tal-magni għall-użu fil-
propulsjoni ta' lokomottivi, matul il-
perjodu ta' tranżizzjoni bejn l-Istadju IIIA u 
l-Istadju IIIB l-OEM jista' jitlob permess 
għall-fornituri tal-magni tiegħu biex 
jintroduċu fis-suq massimu ta' 12-il magna
għall-użu tal-propulsjoni tal-lokomottivi 
skont l-iskema ta' flessibbiltà.

1.4 Fir-rigward tal-magni għall-użu fil-
propulsjoni ta' lokomottivi, matul il-
perjodu ta' tranżizzjoni bejn l-Istadju IIIA u 
l-Istadju IIIB l-OEM jista' jitlob permess 
għall-fornituri tal-magni tiegħu biex 
jintroduċu fis-suq massimu ta' 20 magna
għall-użu tal-propulsjoni tal-lokomottivi 
skont l-iskema ta' flessibbiltà, li minnhom 
in-numru totali għandu jiġi ddisinjat 
b’mod li jkun jista’ jopera fuq netwerk 
tal-ferrovija tar-Renju Unit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal swieq speċjalizzati żgħar, in-nuqqas ta’ disponibilità tal-lokomottivi użati b’mod ewlieni 
għat-trasport ta’ trasferiment u tagħbija jaf ikollha effett li jfixkel fuq is-settur tal-ferroviji.

NOTA SPJEGATTIVA

L-emissjonijiet tal-egżost massimi tal-ossidu tal-karbonju (CO), l-idrokarburi (HC), l-ossidji 
tan-nitroġenu (NOx) u l-partikolati (PM) minn magni tad-diżil installati f'makkinarju mobbli 
mhux tat-triq huma rregolati fid-Direttiva 97/68/KE. Ir-reviżjoni 2004 tad-
Direttiva (2004/26/KE) introduċiet il-limiti ta' emissjonijiet attwali tal-IIIA, u waqqfet il-
valuri tal-iskadenzi u tal-limiti għall-istadju li ġej tal-IIIB. L-applikazzjoni ta’ dawn il-limiti 
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aktar riġidi se tibda b’mod progressiv minn Jannar 2011 'il quddiem, skont il-kategorija tas-
saħħa tal-magna. Makkinarju kopert mid-direttiva jinkludi tipi varji ta’ makkinarju bbażat fuq 
l-art intenzjonat għal per eżempju l-kostruzzjoni, il-forestrija u l-agrikoltura. Id-direttiva 
tapplika wkoll għal-lokomottivi, il-vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u braken tal-kanali 
interni.

Id-direttiva tkopri varjetà kbira ta’ produtturi tal-makkinarju (bejn wieħed u ieħor 1500 
kumpanija), li ħafna minnhom ma jipproduċux il-magni użati f’dawn l-inġenji. Il-magni huma 
prodotti minn ftit kumpaniji kbar biss.

Id-Direttiva 2004 introduċiet ukoll l-hekk imsejħa l-iskema tal-flessibbiltà biex tiffaċilita t-
tranżizzjoni bejn l-istadji differenti għall-produtturi. L-iskema tal-flessibbiltà tippermetti lill-
produtturi li jintroduċi fis-suq, matul il-perjodu bejn iż-żewġ stadji suċċessivi tal-valuri tal-
limitu tal-emissjonijiet tal-egżost, numru limitat ta' inġenji li jkunu ffittjati b'magni li jibqgħu 
jikkonformaw mal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost tal-istadju preċedenti. Il-limitu huwa jew 
20% tal-bejgħ annwali tal-produttur – dan jiġi kkalkulat fuq il-medja ta’ 5 snin tal-bejgħ 
globali tal-produttur – jew numru fiss ta’ inġenji. L-għażla ta’ numru fiss ġiet iddisinnjata 
għal produtturi iżgħar. L-iskema tal-flessibilità tkopri l-makkinarju agrikolu, tal-forestrija u 
tal-kostruzzjoni, filwaqt li l-lokomottivi, il-vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u l-braken tal-
kanali interni mhumi8ex inklużi fl-iskema.

Id-direttiva NRMM tifforma parti importanti mil-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, u l-
kontribut tagħha biex tilħaq b’mod speċjali t-tnaqqis tal-emissjonijiet immirati huwa 
konsiderevoli. L-emissjonijiet PM u NOx jiffurmaw it-tniġġis tal-arja ewlieni mis-settur. L-
emissjonijiet tal-PM stmati mill-NRMM fl-UE27 huma ta’ 7% (meta mqabbla mat-13% mit-
trasport tat-toroq); u mill-emissjonijiet kollha tan-NOx fl-UE27, 16% huma prodotti mis-
settur NRMM (meta mqabbla mal-42% mis-settur tat-toroq). 

Il-proposta tal-Kummissjoni

Il-proposta attwali mill-Kummissjoni tfittex li tkabbar l-iskema tal-flessibilità. 

L-ewwel nett, il-Kummissjoni qed tipproponi li żżid il-persentaġġ mill-20% attwali għal 50%. 
Anki n-numri fissi huma mmodifikati kif inhu xieraq. 

It-tieni nett, il-Kummissjoni qed tipproponi li tinkludi l-magni użati għall-propulsjoni ta’ 
vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u lokomottivi fl-iskema tal-flessibilità. Għal-lokomottivi 
– minħabba n-numru relattivament żgħir tas-suq – il-Kummissjoni tipproponi li tkun permessa 
l-flessibilità għal 12-il lokomottiv. Għal vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji, il-proposta hija 
li tiġi permessa flessibilità ta’ 20%. 

Dawn il-miżuri ta’ flessibilità miżjuda huma proposti li jiskadu fil-31 ta’ Diċembru 2013.

Il-ġustifikazzjoni mogħtija mill-Kummissjoni għall-proposta hija bbażata fil-parti l-kbira 
tagħha fuq il-kriżi ekonomika. Mill-ħarifa 2008 'il quddiem, ħafna mill-industrija bbażata fuq 
l-UE li tipproduċi makkinarju mobbli mhux tat-triq ġiet affettwata mill-kriżi, u speċjalment is-
setturi tal-kostruzzjoni u tal-agrikoltura soffrew minn tnaqqis kbir fil-bejgħ. Il-Kummissjoni 
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targumenta li l-ispejjeż tal-konformità meħtieġa biex jilħqu l-istadju l-ġdid IIIB huma għoljin 
wisq għal industrija milquta sew mill-kriżi. 

Il-Kummissjoni tiddikjara wkoll in-nuqqas ta’ soluzzjonijiet tekniċi biex jiġu konformi l-
magni IIIB bħala ġustifikazzjoni għal flessibilità miżjuda għax il-produtturi ma jistgħux 
jibdew jiddisinnjaw mill-ġdid il-figura tal-inġenju qabel ma’ jkollhom il-magna li tkun 
konformi. Il-Kummissjoni tqis dan bħala l-akbar raġuni għad-diffikultajiet li jaffaċċjaw il-
produtturi tal-lokomottivi biex jikkonformaw.

Il-Kummissjoni qed tersaq ’il quddiem tard ħafna b’din il-proposta, bl-ewwel stadju tal-limiti 
tal-emissjonijiet li jiġi applikat sa minn Jannar 2011 'il quddiem. 

Billi l-Kummissjoni qed tipprepara wkoll reviżjoni tad-Direttiva 97/68/KE sħiħa, ir-
rapporteur tagħkom jipproponi li titressaq din ir-reviżjoni u ma jsirx qbil dwar leġiżlazzjoni 
frammentarja li tkun ta’ dannu.

Il-proposta tar-rapporteur

Ir-rapporteur iqis li hemm problemi numrużi eżistenti bil-proposta tal-Kummissjoni. L-akbar 
kwistjoni hija tal-prinċipju, għax il-proposta tirriskja b’mod serju li twaqqaf preċedent 
perikoluż biex tiddgħajjef il-leġiżlazzjoni ambjentali bbażata fuq indikazzjonijiet ekonomiċi 
ġeneriċi. 

Jekk din il-proposta tiġi adottata, anki l-prinċipju għat-tħeġġiġ tal-konformità u l-premju 
għall-ewwel utenti jiġi miksur.  Id-direttiva daħlet fis-seħħ fl-2004, li tagħti lill-industrija 
biżżejjed żmien biex timxi fid-direzzjoni stipulata fiha. Il-kumpaniji li ma kkonformawx ma’ 
dan il-perjodu ta’żmien m’għandhomx jiġu ppremjati għan-nuqqas ta’ azzjoni; lanqas 
m’għandhom jiġu kkastigati l-kumpaniji li għamlu xogħlhom li jaġixxu fil-ħin.

Għalkemm hija proposta relattivament limitata, id-direzzjoni stipulata fiha rigward l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali li kien hemm qbil dwarha hija serjament 
diskutibbli. Il-leġiżlazzjoni għandha tipprovdi ċertezza għall-industrija li jkun hemm 
kundizzjonijiet ugwali fil-livelli u l-atturi kollha li jobdu r-regoli - prinċipju miksur minn din 
il-proposta. 

Is-saħħa u l-ambjent

Il-limiti tal-emissjonijiet stipulati fid-Direttiva huma għall-PM madwar 90% u għall-NOx 
madwar 30% anqas fl-istadju IIIB milli fl-istadju IIIA. Il-Kummissjoni tikkalkula fl-
evalwazzjoni ta’ impatt tagħha li, billi jitqies li l-produtturi kollha se jużaw il-persentaġġ sħiħ 
tal-flessibilità fl-ewwel sena, jekk il-flessibilità tiżdied minn 20% għal 50%, l-emissjonijiet se 
jiżdiedu għall-ewwel sena b’madwar 0.3%.

Din l-istima madankollu ma tqisx l-impatt fuq tul ta’ żmien twil tad-deċiżjoni. It-tul medju 
tal-ħajja tal-makkinarju msemmi huwa relattivament twil: għall-magni ta’ kostruzzjoni dan 
huwa madwar 16-il sena jew 10.000 siegħa1, u għal-lokomottivi anki itwal. B’hekk, l-effetti 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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dannużi ta’ flessibilità miżjuda se jkomplu possibilment għal deċennji.

Ta’ min wieħed iqis li numru kbir ta’ stati membri għandhom id-diffikultajiet biex 
jikkonformaw mad-direttivi li jwaqqfu standards għall-kwalità tal-arja, b’mod partikolari d-
direttivi tal-Kwalità tal-Arja u tal-Limiti tal-Emissjonijiet Nazzjonali. Per eżempju, il-
previżjonijiet tal-IIASA għar-rapport NEC iqisu li s-sehem tal-NRMM tal-emissjonijiet 
globali tan-NOx jafu jogħlew sa 20% sal-2020. It-trattament tal-emissjonijiet fis-sors huwa ta’ 
importanza kbira biex jintlaħqu standards tal-kwalità tal-arja, u li jirtabu r-rekwiżiti għal 
wieħed mill-aktar sorsi importanti m’għandux jiġi trattat b’mod ħafif.

Barra minn hekk, l-istima globali ma tqisx l-effett lokali tal-emissjonijiet imsemmija. Ħafna 
drabi, l-NRMM jaħdmu f’ambjenti urbani jew semi-urbani, u qrib il-ħaddiema. L-istudji juru 
li meta dawn l-emissjonijiet ta’ dannu jinqatgħu, isir ħafna tfaddil fl-ispejjeż tas-saħħa, ħaġa li 
hemm bżonn titqies meta jiġu kkalkulati l-ispejjeż tal-miżuri bħal dawk proposti hawnhekk.

Fil-kalkolu tat-tfaddil possibbli mill-flessibilità miżjuda, il-Kummissjoni ma tqisx din ir-
relazzjoni kumplessa bejn is-saħħa, l-ambjent u standards tal-emissjonijiet aktar riġidi.  Fejn l-
industrija taf tgawdi mill-qligħ ekonomiku, l-ispejjeż esterni qegħdin fil-fatt jintefgħu fuq is-
soċjetà fl-intier tagħha.

F’dan ir-rigward, il-każ tas-settur tal-kostruzzjoni huwa illustrattiv: kuljum ħafna mijiet ta’ 
eluf ta’ ħaddiema fl-UE huma esposti għal emissjonijiet fis-siti tal-bini. Huwa interessanti li 
joħroġ studju dwar il-konsegwenzi dwar is-sistemi tas-saħħa tagħhom u tagħna. 

Stimi ekonomiċi

Il-kriżi ekonomika hija realtà, imma hemm diġà sinjali ta’ rkupru. Hekk kif il-bejgħ qed 
jirpilja, il-kunċett fundamentali għall-proposta tal-Kummissjoni qed tonqos. Għal ftit mill-
akbar produtturi, li d-data hija aktar disponibbli għalihom, il-bejgħ jidher li huwa inqas meta 
mqabbel mas-snin li jistgħu jissejħu speċita splużjoni ekonomika għall-industrija – in-numri 
attwali tal-bejgħ huma madankollu mhux ħafna inqas meta mqabbla mas-snin ta’ qabel l-
isplużjoni ekonomika. Kollox ma’ kollox, billi l-leġiżlazzjoni u l-valuri tal-limitu għall-istadju 
l-ġdid IIIB ilhom imwaqqfin sa mill-2004, segwiti minn numru ta’ snin b’saħħithom għall-
industrija, min isostni li qed jonqsu r-riżorsi għall-iżvilupp qed jitlef mill-importanza tiegħu. 

Ta’ min jiġi nnotat li l-Kummissjoni ma tistax tippreżenta xi stimi tal-proporzjon tal-industrija 
li għaddej minn diffikultajiet biex jikkonforma.

Meta titkabbar l-istampa, hemm ukoll kumpaniji li qed jitilfu mill-flessibilità miżjuda li 
għandhom jitqiesu wkoll: fl-Ewropa hemm ħafna kumpaniji kbar u iżgħar li jipproduċu 
sistemi ta’ wara t-trattament u filters tal-partiċelli. Għal dawn il-kumpaniji, il-leġiżlazzjoni li 
twaqqaf standards tal-emissjonijiet aktar riġidi hija biss ta’ benefiċċju. 

Ir-rapporteur tagħkom jixtieq jikkuntesta wkoll l-idea tal-Kummissjoni li l-produtturi jkunu 
qed jitilfu mill-kompetittività tagħhom jekk ikollhom bżonn jikkonformaw ma’ leġiżlazzjoni 
ambjentali aktar riġida. Innovazzjonijiet ħodor u teknoloġiji b’emissjonijiet baxxi jistgħu 
jikbru biss bl-għajnuna ta’ qafas leġiżlattiv li joffri appoġġ. Biex jintlaħqu l-miri tal-UE2020 
u biex ikun permess li jkun hemm ċaqliq fid-direzzjoni ta' soċjetà b'karbonju baxx, iridu 
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jittieħdu l-passi ’l quddiem u mhux lura. 

Madankollu, billi s-sitwazzjoni tista’ tkun speċjalment diffiċli għall-produtturi ta’ daqs żgħir u 
medju li għalihom l-ispejjeż tal-konformità huma relattivament ogħla, ir-rapporteur 
jissuġġerixxi li tikber il-flessibilità speċifika għall-SME, jiġifieri jiżdiedu n-numri fissi 
mniżżla fit-tabella tal-Artikolu 1.2.2. tal-Anness XIII kif ġie suġġerit mill-Kummissjoni.

Dan għandu jippermetti lill-SME li jnaqqsu l-isforzi massimi tal-R&D u spejjeż oħrajn għad-
disinnjar mill-ġdid filwaqt li tiġi offruta l-possibilità li dawn l-ispejjeż jiġu applikati fuq 
perjodu ta’ żmien estiż.

Fil-każ tal-lokomottivi, ir-rapporteur jirrikonoxxi d-diffikultajiet tas-settur li jrid jikkonforma 
għax vera numru limitat biss ta’ produtturi joffri lokomottivi konformi mal-IIIB, u billi hemm 
diffikultajiet serji biex jiġu ffittjati b’mod retroattiv magni tal-IIIB ġodda u akbar fl-istrutturi 
ta’ lokomottivi eqdem. Madankollu, billi s-suq huwa relattivament limitat, għax diġà jeżistu 
soluzzjonijiet konformi mal-IIIB u billi t-tifsira tal-flessibilità hija li tingħata biss possibilità 
limitata li jintużaw il-magni mill-istadju bikri, ir-rapporteur jissuġġerixxi li jinżamm in-numri 
ta’ lokomottivi inklużi fil-flessibilità fl-20, kif issuġġerit mill-Kummissjoni. 

Flimkien ma’ dan, billi l-progress f’soluzzjonijiet konformi mal-IIIB li qed jiżviluppaw jidher 
li sar partikolarment bil-mod għal-lokomottivi, ir-rapporteur jidhirlu li l-Kummissjoni 
għandha tagħti attenzjoni partikolari lil dan is-settur, u tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
dwar l-iżviluppi. 

Barra minn hekk, billi se tasal ir-reviżjoni tad-Direttiva 97/68/KE , ir-rapporteur qed 
jissuġġerixxi lill-Kummissjoni li tieħu approċċ li jħares 'il quddiem lejn l-istadji l-ġodda 
possibbli għal-lokomottivi, u li jsir sforz miftiehem biex ir-rekwiżiti jkunu jaqblu mal-
leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti korrispondenti.


