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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 dwar li temenda d-
Direttiva 2000/25/KE għal dak li jirrigwarda l-applikazzjoni tal-istadji tal-emissjonijiet 
għal tratturi b'karreġġjata dejqa [dojoq]
(COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0001),

– 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 
(C7-0018/2011),

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7-0000/2011),

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

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

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Attwalment ma teżisti l-ebda 
soluzzjoni teknika għat-teknoloġija ta' 
ilment għall-Istadju IV, li hi kompatibbli 
mal-ħtiġijiet tal-NTT. Għalhekk għandu 
jitwettaq rieżami tekniku qabel il-31 ta' 
Diċembru 2014 u għandu jitqies ukoll 
perjodu transizzjonali ulterjuri għall-
Istadju IV, fejn meħtieġ.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni jirrikonoxxi biċ-ċar li attwalment ma teżisti l-ebda 
soluzzjoni disponibbli, anke fil-livell ta' kunċett dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp, biex jintlaħqu r-
rekwiżiti tal-Istadju IV, filwaqt li tinżamm il-funzjonalità tagħhom. Il-proċess ta' integrazzjoni 
ta' teknoloġiji differenti ta' wara t-trattament f'korp wieħed għadu għaddej anke f'każ ta' 
vetturi ta' merkanzija tqal li jilħqu kriterji simili qabel l-Istadju IV. Meta jitqiesu l-inċertezzi 
attwali, tenħtieġ verifika ulterjuri tal-fattibilità teknika tal-Istadju IV għall-NTT.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt -1 (ġdid)
Direttiva 2000/25/KE:
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 2000/25/KE għandha tiġi 
emendata kif ġej:

-1. Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 2a

Il-Kummissjoni għandha, sal-31 ta' 
Diċembru, tqis d-disponibilità tat-
teknoloġija li hi kapaċi tilħaq ir-rekwiżiti 
tal-Istadju IV u li hi kompatibbli mal-
ħtiġijiet tal-kategoriji T2, C2 u T4.1, u 
għandha tippreżenta proposti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fejn 
meħtieġ."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data proposta hi biżżejjeb biex tqis l-iżviluppi possibbli f'teknoloġiji ta' wara t-trattament 
liser ikunu disponibbli għall-Istadju IV u għall-Euro VI. L-istudju għandu jikkonferma l-
fattibilità tal-Istadju IV, jew, b'alternattiva, tipproponi perjodu ta' transizzjoni ulterjuri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Id-Direttiva 2000/25/KE tittratta magni li jitqabbdu bil-kompressjoni (compression ignition), 
b’qawwa bejn it-18 kW u l-560 kW intiżi biex jitpoġġew fi tratturi għall-agrikoltura u għall-
foresterija. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-limiti għall-emissjonijiet tal-monossidu tal-
karbonju, l-ossidi tan-nitroġenu, l-idrokarburi u l-partikolati. Għad-diversi stadji, id-Direttiva 
tistabbilixxi valuri għal limiti ta’ emissjonijiet dejjem aktar baxxi, li jikkorrispondu mad-dati 
previsti għall-adattament tal-livelli massimi li joħorġu mill-egżost u tal-partikolat. L-istadji li 
ġejjin u li diġà ġew iffissati huma msemmija Stadju IIIB (li jibda fl-1 ta' Jannar 2011) u l-
Istadju IV (li jibda fl-1 ta' Jannar 2014)..

Il-limiti ta' emissjonijiet ta' gassijiet ta' egżost fi tratturi għall-agrikoltura u għall-foresterija 
nbidlu fl-2005. Meta daħlet fis-seħħ il-bidla, ir-rekwiżiti stipulati għall-magni ta' makkinarju 
mobbli mhux tat-triq (NRMM) (imsemmija fid-Direttiva 97/68/KE, kif emendata mid-
Direttiva 2004/26/KE), ġew applikati bis-sħiħ għall-magni ta' tratturi għall-agrikoltura 
mingħajr valutazzjoni ta' impatt speċifika rigward il-fattibilità teknika li tagħmel dan. 
Madankollu l-Artikolu 4(8) tad-direttiva jimponi obbligu li jitwettaq studju ta' fattibilità qabel 
mar-rekwiżiti tal-Istadju IIIB u l-Istadju IV jsiru obbligatorji. Tul dawn l-aħħar 40 sena fl-
Ewropa, ġew żviluppati t-tratturi speċjalizzati biex iwettqu proċeduri ta' koltivazzjoni 
automatika għal uċuħ tar-raba' partikolari għal raba' b'ċerti elementi partikolari, bħal imsaġar, 
dwieli eċċ, partikolarment fl-Ewropa Ċentrali u tan-Nofsinhar. Peress li r-rekwiżiti operattivi 
konċernati japplikaw biss għall-uċuħ tar-raba' koltivati fl-Ewropa, dawn it-tratturi b'użu 
speċifiku huma immanifatturati biss għas-suq Ewropew. Skont id-Direttiva Qafas 2003/37/KE 
dwar it-tratturi għall-agrikoltura u għall-foresterija, it-tratturi użati għall-koltivazzjoni ta' uċuħ 
tar-raba' ta' dan it-tip huma kklassifikati bħala kategorija T2, C2 u T4.1 taħt l-isem ġeneriku 
ta' "tratturi b'karreġġjata dejqa".

Ir-rekwiżiti stretti stipulati għall-Istadji IIIB u IV jinkludu l-installazzjoni fil-kompartiment 
tal-magna ta' sistemi ta' wara t-trattament li jokkupaw spazju kbir ħafna meta mqabbel mad-
daqs tal-kompartiment tal-magna nnifisha. Barra minn hekk, il-possibiltà tal-installazzjoni ta' 
dawn is-sistemi hi ristretta, bil-qawwi, mir-rekwiżiti operattivi tal-magna. Għaliex filwaqt li l-
istess tip ta' magni jintużaw  kemm għat-tratturi b'karreġġjata dejqa u wkoll għal tratturi oħra, 
teżisti differenza waħda ewlenija: id-daqs żgħir tal-kompartiment tal-magna, u l-ispazju 
ristrett ta' madwarha.  Il-manifatturi tat-tratturi ma jistgħux jinstallaw magni mgħammra 
b'sistemi ta' wara t-trattament filwaqt li fl-istess ħin jiżguraw li l-vetturi jilħqu r-rekwiżiti 
operattivi, f'termini ta' daqs u manuvrabilità, li huma elementi essenzjali fit-tfassil ta' dawn il-
vetturi.

Dawn ukoll kienu l-konklużjonijiet ta' studji differenti kkommissjonati mill-Kummissjoni, li 
rrakkomandaw, jew li t-tratturi b'karreġġjata dejqa jiġu eżentati kompletament mill-obbligu li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Istadju IIB u l-Istadju IV, jew inkella li l-obbligu ta' 
konformità jiġi pospost għal mill-anqas ħames snin.
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Il-proposta tal-Kummissjoni

Il-proposta li temenda d-Direttiva 2000/25/KE tippostponi bi tliet snin l-obbligu ta' 
konformità mar-rekwiżiti tal-Istadju IIIB u tal-Istadju IV għal tratturi f'kategoriji T2, C2 u 
T4.1.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jappoġġja bis-sħiħ il-politika tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u jappoġġja d-
Direttiva 2000/25/KE. Madankollu, studji indipendenti u d-dejta miġbura mill-Kummissjoni 
juru li jenħtieġ aktar żmien biex il-manifatturi jingħataw iċ-ċans li jiżviluppaw sistemi 
konformi mal-Istadju IIIB.

Ir-rapporteur għalhekk jilqa'  l-proposta tal-Kummissjoni li tippostponi bi tliet snin id-data tal-
introduzzjoni tal-Istadju IIIB u tal-Istadju IV għal tratturi fil-kategoriji T2, T4.1, C2.
Barra minn hekk, tajjeb li jiġi nnutat li l-istudji li ppreċedew it-tfassil ta' din il-proposta ma 
jindikawx biċ-ċertezza meħtieġa li t-tratturi b'karreġjata dejqa huma kapaċi jwettqu, fiż-żmien 
dovut, ir-rekwiżiti speċifikati għall-Istadju IV. F'dan il-każ ir-rapporteur jikkunsidra li 
jenħtieġ jitħalla biżżejjed żmien biex titwettaq valutazzjoni aktar dettaljata tal-fattibilità tal-
Istadju IV wara li t-teknoloġija tkun wettqet progress adegwat f'dak il-qasam, u jipproponi 
aktar bidliet għar-rekwiżiti jew għall-iskadenzi stipulati għall-Istadju IV, fejn meħtieġ.

Peress li l-Istadju IIIB jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012, ir-rapporteur jikkunsidra li hemm 
ħtieġa urġenti ħafna biex il-proposta tiġi adottata u biex tiġi żgurata t-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni tagħha mill-Istati Membri, malajr kemm jista' jkun.


