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*** 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 id-dgħajjes 
illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0456),

– 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 
(C7-0212/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-8 ta' Diċembru 
20111,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2012),

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
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jixraq ukoll li jkun hemm 
definizzjonijiet ta' "inġenju tal-ilma mibni 
għall-użu personali" u ta' "importatur 
privat" li huma speċifiċi għal dan is-settur 
sabiex jiffaċilitaw il-fehim u l-

(8) Jixraq ukoll li jkun hemm 
definizzjonijiet ta' "inġenju tal-ilma mibni 
għall-użu personali" u ta' "importatur 
privat" li huma speċifiċi għal dan is-settur 
sabiex jiffaċilitaw il-fehim u l-
applikazzjoni uniformi tad-Direttiva.

                                               
1 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0/ Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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applikazzjoni uniformi tad-Direttiva. Huwa neċessarju li tiġi estiża d-
definizzjoni attwali ta' "magni ta' 
propulsjoni" biex tkopri wkoll is-
soluzzjonijiet ta' propulsjoni innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu introdotti bidliet għad-definizzjoni ta' "magni ta' propulsjoni" li 
jirriżultaw mill-introduzzjoni ta' sistemi ibridi ġodda u sistemi oħrajn li jistgħu jitressqu fis-
suq fil-futur.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-alternattivi biex ikomplu jitnaqqsu 
l-limiti għall-emissjonijiet tal-egżost tal-
magni tal-baħar li jintużaw għar-
rikreazzjoni ġew ivvalutati fir-Rapport 
dwar il-Possibilitajiet ta' aktar titjib fil-
karatteristiċi ambjentali tal-magni tal-baħar 
illi jintużaw għar-rikreazzjoni, imressaq 
skont l-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2003/44/KE, li temenda d-
Direttiva 94/25/KE li għandha x’taqsam 
mad-dgħajjes li jintużaw għar-
rikreazzjoni19. Dan ir-rapport ikkonkluda li 
huwa xieraq li jkun hemm limiti aktar 
stretti minn dawk stabbiliti fid-
Direttiva 2003/44/KE. Dawn il-limiti 
għandhom jiġu stabbiliti f'livell li jirrifletti 
l-iżvilupp tekniku ta' teknoloġiji tal-magni 
tal-baħar u li jippermetti żvilupp lejn l-
armonizzazzjoni ta' limiti għall-
emissjonijiet tal-egżost madwar id-dinja 
kollha. Il-limiti tas-CO, madankollu, 
għandhom jiżdiedu sabiex jippermettu li 
jkun hemm tnaqqis sinifikanti ta' 
inkwinanti tal-arja oħra filwaqt li jiżguraw 
li l-kosti tal-konformità għall-industrija 
jibqgħu proporzjonati.

(21) L-alternattivi biex ikomplu jitnaqqsu 
l-limiti għall-emissjonijiet tal-egżost tal-
magni tal-baħar li jintużaw għar-
rikreazzjoni ġew ivvalutati fir-Rapport 
dwar il-possibilitajiet ta' aktar titjib fil-
karatteristiċi ambjentali tal-magni tal-baħar 
illi jintużaw għar-rikreazzjoni, imressaq 
skont l-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2003/44/KE, li temenda d-
Direttiva 94/25/KE li għandha x’taqsam 
mad-dgħajjes li jintużaw għar-
rikreazzjoni19. Dan ir-rapport ikkonkluda li 
huwa xieraq li jkun hemm limiti aktar 
stretti minn dawk stabbiliti fid-
Direttiva 2003/44/KE. Dawn il-limiti 
għandhom jiġu stabbiliti f'livell li jirrifletti 
l-iżvilupp tekniku ta' teknoloġiji tal-magni 
tal-baħar u li jippermetti żvilupp lejn l-
armonizzazzjoni ta' limiti għall-
emissjonijiet tal-egżost madwar id-dinja 
kollha. Il-limiti tas-CO, madankollu, 
għandhom jiżdiedu sabiex jippermettu li 
jkun hemm tnaqqis sinifikanti ta' 
inkwinanti tal-arja oħra filwaqt li jiżguraw 
li l-kosti tal-konformità għall-industrija 
jibqgħu proporzjonati. Il-limiti tas-CO kif 
proposti huma parti minn strateġija biex 
jintlaħaq it-tnaqqis l-aktar riġidu tal-
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emissjonijiet globali, biex tiġi riflessa l-
fattibilità teknoloġika u tintlaħaq l-aktar 
implimentazzjoni mgħaġġla possibbli 
filwaqt li jiġi żgurat li l-impatt 
soċjoekonomiku fuq dan is-settur 
ekonomiku jkun aċċettabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għamlet konsultazzjonijiet estensivi qabel ma jiġu determinati l-limiti tal-
emissjoni tal-egżost li jidhru fil-proposta tagħha, li huma aċċettati b'mod wiesa' mill-partijiet 
interessati ewlenin kollha bħala l-aħjar kompromess biex jiġi mminimizzat it-tniġġis.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Huwa, barra minn hekk, importanti 
li jiġi ċċarat li stallazzjonijiet ibridi 
paralleli jridu jikkonformaw ma' din id-
Direttiva filwaqt li ibridi tat-tip li jużaw 
magna li tiċċarġja għall-batteriji ma 
jridux. Kif meħtieġ, magni fi 
stallazzjonijiet ta' propulsjoni ibridi se 
jkollhom bżonn jikkonformaw mal-limiti 
tal-emissjoni tal-egżost stipulati f'din id-
Direttiva, kif inhu xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara liema magni jridu jissodisfaw il-limiti tal-emissjoni tal-egżost u liema 
ma jridux. Ibridi tat-tip jinkludu magna li tiċċarġja, ħażna kbira ta' batteriji, u magna 
elettrika marbuta ma' xaft bl-iskrun. Ladarba l-magna li tiċċarġja mhijiex marbuta max-xaft, 
ibridu tat-tip mhuwiex klassifikat bħala magna ta' propulsjoni u dawn il-ġeneraturi mhumiex 
koperti mir-rekwiżiti tal-emissjoni tal-egżost ta' din id-Direttiva.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandhom jintużaw iċ-ċikli tat-test 
għall-magni f'applikazzjonijiet tal-baħar 
deskritti fl-istandard ISO rilevanti, skont il-
fjuwil u l-kategorija ta' qawwa tagħhom.

(22) Għandhom jintużaw iċ-ċikli tat-test 
għall-magni f'applikazzjonijiet tal-baħar 
deskritti fl-istandard ISO rilevanti, skont il-
fjuwil u l-kategorija ta' qawwa tagħhom.
Barra minn hekk, ladarba l-
istallazzjonijiet tal-propulsjoni ibrida 
għandhom karatteristiċi differenti mill-
magni standard tal-kombustjoni interna, 
għandu jiġi żviluppat ċiklu ta' ttestjar 
għall-istallazzjonijiet tal-qawwa ibrida 
marina biex jirrifletti dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandha bżonn l-ebda spjegazzjoni.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà, id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma 
għandhomx jaffettwaw id-dritt tal-Istati 
Membri li jistabilixxu tali rekwiżiti li huma 
jqisu meħtieġa għan-navigazzjoni f'ċerti 
ilmijiet għall-iskop tal-ħarsien tal-ambjent, 
tal-istruttura tal-passaġġi tal-ilma, u l-
assigurazzjoni tas-sikurezza fil-passaġġi 
tal-ilma, sakemm dawk id-dispożizzjonijiet 
ma jkunux jeħtieġu modifika għall-inġenju 
tal-ilma li tkun konformi ma' din id-
Direttiva.

(26) Skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà, id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma 
għandhomx jaffettwaw id-dritt tal-Istati 
Membri li jistabbilixxu tali rekwiżiti li 
huma jqisu meħtieġa għan-navigazzjoni 
f'ċerti ilmijiet għall-iskop tal-ħarsien tal-
ambjent, tal-istruttura tal-passaġġi tal-ilma, 
u l-assigurazzjoni tas-sikurezza fil-passaġġi 
tal-ilma, sakemm dawk id-dispożizzjonijiet 
ma jkunux jeħtieġu modifika għall-inġenju 
tal-ilma li tkun konformi ma' din id-
Direttiva u li jkunu ġġustifikati u 
proporzjonati għall-objettiv li jrid 
jintlaħaq..

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandha bżonn l-ebda spjegazzjoni
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Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jitqies il-progress tal-għarfien 
tekniku u evidenza xjentifika ġdida, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar it-Tħaddim tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni biex temenda t-Taqsima 2 
tal-Parti B u t-Taqsima 1 tal-Parti C tal-
Anness I, ħlief fil-każ ta' modifiki diretti 
jew indiretti fil-valuri għall-emissjoni tal-
ħsejjes u fil-valuri tal-proporzjon Froude u 
P/D, u l-Annessi V, VII u IX. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, inkluż fuq il-
livell espert.

(39) Sabiex jitqies il-progress tal-għarfien 
tekniku u evidenza xjentifika ġdida, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar it-Tħaddim tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni biex temenda t-Taqsima 2 
tal-Parti B u t-Taqsima 1 tal-Parti C tal-
Anness I, ħlief fil-każ ta' modifiki diretti 
jew indiretti fil-valuri għall-emissjoni tal-
ħsejjes u fil-valuri tal-proporzjon Froude u 
P/D, biex jiġu inklużi ċikli ta' ttestjar għal 
magni ibridi, biex jiddaħħlu l-fjuwils 
għall-ittestjar imħallta mal-bijofjuwil fit-
tabella tal-fjuwils għall-ittestjar ladarba 
dawn il-fjuwils għall-ittestjar ikunu 
internazzjonalment aċċettati u biex jiġu 
emendati l-Annessi V, VII u IX. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, inkluż fuq il-
livell espert.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-bidliet neċessarji li jirriżultaw minn taħlitiet ġodda tal-bijofjuwil u l-
introduzzjoni ta' sistemi ibridi.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-fatt li l-istess inġenji tal-ilma jistgħu 
jintużaw għall-kiri jew għat-taħriġ fl-użu 
tad-dgħajjes għar-rikreazzjoni ma għandux 
iżommhom milli jkunu koperti minn din 

3. Inġenji tal-ilma użati wkoll għall-kiri 
jew għat-taħriġ fl-użu tad-dgħajjes għar-
rikreazzjoni għandhom ikunu koperti 
minn din id-Direttiva.
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id-Direttiva meta jitqiegħdu fis-suq tal-
Unjoni għal finijiet ta' rikreazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Linji Gwida RCD tal-2008 jiddikjaraw li inġenji rekreattivi mikrija huma koperti mid-
Direttiva, kif inhuma l-inġenji rekreattivi użati għal taħriġ fl-użu tad-dgħajjes għar-
rikreazzjoni. Din il-kjarifika tiżgura interpretazzjoni komuni mal-Istati Membri kollha li 
barra minn hekk għandha relevanza partikolari għall-applikazzjoni tal-konvenzjoni IMO 
MARPOL.

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "inġenji għar-rikreazzjoni" tfisser 
kwalunkwe dgħajsa ta' kwalunkwe tip 
maħsuba għal finijiet ta' sports u 
divertiment, li l-buq tagħha jkun twil bejn 
2,5 m u 24 m, imkejjel skont l-istandard 
armonizzat, irrispettivament mill-mezzi ta' 
propulsjoni;

2. "inġenji għar-rikreazzjoni" tfisser 
kwalunkwe inġenju tal-ilma ta' 
kwalunkwe tip maħsuba għal finijiet ta' 
sports u divertiment, li l-buq tagħha jkun 
twil bejn 2,5 m u 24 m, imkejjel skont l-
istandard armonizzat, irrispettivament mill-
mezzi ta' propulsjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda definizzjoni ta' "dgħajsa" f'din il-proposta għal Direttiva. Din l-emenda 
taġġusta d-definizzjoni ta' "inġenju rekreattiv" kif suppost.

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "inġenji tal-ilma personali" tfisser
inġenji tal-ilma maħsuba għal finijiet ta' 
sports u divertiment b'tul ta' inqas minn
4 m li jużaw magna ta' kombustjoni interna 
li għandha pompa bil-ġett tal-ilma bħala s-
sors ta' propulsjoni primarju tagħha u 

3. "inġenji tal-ilma personali" tfisser
dgħajjes inqas minn 4 m fit-tul li jużaw 
magna ta' kombustjoni interna li għandha 
pompa bil-ġett tal-ilma bħala s-sors ta' 
propulsjoni primarju tagħha u maħsuba 
biex titħaddem minn persuna jew persuni 
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maħsuba biex titħaddem minn persuna jew 
persuni bilqiegħda, bilwieqfa jew 
għarkopptejhom fuq il-buq, minflok 
ġewwa fih;

bilqiegħda, bilwieqfa jew għarkopptejhom 
fuq il-buq, minflok ġewwa fih;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tbiddel id-definizzjoni proposta ma' dik fid-Direttiva 2003/44/KE li hija d-definizzjoni 
internazzjonali li tinkludi l-istandard ISO relevanti.

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "magna ta' propulsjoni" tfisser 
kwalunkwe magna ta' kombustjoni interna, 
li taqbad bl-ispark jew bil-kompressjoni, 
użata għal finijiet ta' propulsjoni;

5. "magna ta' propulsjoni" tfisser 
kwalunkwe magna ta' kombustjoni interna, 
li taqbad bl-ispark jew bil-kompressjoni, 
użata direttament jew indirettament għal 
finijiet ta' propulsjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li kull tip ta' stallazzjoni ibrida trid tikkonforma mar-rekwiżiti tal-
emissjoni tal-egżost tal-Anness I.B.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. "konverżjoni kbira tal-inġenju" tfisser 
konverżjoni ta' inġenju tal-ilma li tbiddel 
il-mezz ta' propulsjoni tal-inġenju tal-ilma, 
tinvolvi modifika kbira tal-magna, jew 
tbiddel l-inġenju tal-ilma sa tali punt li dan 
jitqies inġenju tal-ilma ġdid;

7. "konverżjoni kbira tal-inġenju" tfisser 
konverżjoni ta' inġenju tal-ilma li tbiddel 
il-mezz ta' propulsjoni tal-inġenju tal-ilma, 
tinvolvi modifika kbira tal-magna, jew 
tbiddel l-inġenju tal-ilma sa tali punt li jiġu 
affettwati r-rekwiżiti essenzjali tas-
sikurezza u tal-ambjent, stipulati f'din id-
Direttiva, li japplikaw;



PE480.885v01-00 12/32 PR\891766MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Konverżjoni kbira tal-inġenju' tibbenefika minn definizzjoni aktar preċiża għax it-test 
oriġinali huwa miftuħ għall-interpretazzjoni. 'Modifika kbira tal-magna' hija definita f'din id-
Direttiva u l-kliem użat huwa bbilanċjat b'attenzjoni ħalli jiġi evitat li kwalunkwe bidla għall-
attributi tal-magni tikkwalifika b'mod mhux intenzjonat bħala konverżjoni ewlenija.

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligi ta' importaturi privati Obbligi ta' importaturi privati fejn tapplika 
valutazzjoni ta' wara l-kostruzzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titlu oriġinali tal-Artikolu 12 jaf iqarraq għax mhuwiex ċar li t-tliet paragrafi kollha 
jirrelataw għall-Valutazzjoni ta' wara l-Kostruzzjoni. Jekk it-titlu ma jispeċifikax dan, allura 
dan l-Artikolu japplika għall-importazzjonijiet privati kollha, irrelevanti jekk l-importatur qed 
jimporta dgħajsa li teħtieġ PCA jew jekk l-importatur qed jimporta dgħajsa li diġà għandha 
marka CE.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-inġenji tal-ilma u l-komponenti li 
jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali 
korrispondenti stabbiliti fl-Anness I;

(a) l-inġenji tal-ilma, u l-komponenti
msemmija fl-Anness II, li jitqiesu li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali 
korrispondenti stabbiliti fl-Anness I;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata l-interpretazzjoni ħażina għall-komponenti, il-marka CE hija relevanti għal 
dawk il-komponenti li huma elenkati fl-Anness II.
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Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) magni interni u magni li jinsaqu mill-
poppa mingħajr egżost integrat li jitqiesu li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-emissjonijiet 
tal-egżost stabbiliti fil-Partijiet B u C tal-
Anness I.

(d) magni interni u magni li jinsaqu mill-
poppa mingħajr egżost integrat li jitqiesu li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-emissjonijiet 
tal-egżost stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness C jikkonċerna valuri ta' limitu tal-emissjonijiet u mhuwiex applikabbli hawnhekk. 
Il-marka CE għal magni interni u magni li jinsaqu mill-poppa mingħajr egżost integrat tkopri 
biss l-emissjonijiet tal-egżost u mhux l-istorbju għax it-testijiet tal-istorbju għal dawn it-tipi 
ta' magni jsiru (u jridu jsiru) mill-bennej tad-dgħajjes ladarba l-magna tiġi mgħammra fil-
buq.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt b – punt ii – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– fejn ikun hemm konformità mal-
istandards armonizzati marbuta mal-
punti 3.2 u 3.3 tal-Parti A tal-Anness I: Il-
modulu A1 (kontroll intern tal-
produzzjoni flimkien ma' ttestjar 
b'superviżjoni tal-prodott), il-modulu B
(eżaminazzjoni tat-tip tal-UE) flimkien 
mal-modulu C, D, E jew F, il-modulu G 
(konformità abbażi tal-verifika tal-unità);
jew il-modulu H. (konformità abbażi ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità sħiħa);

– fejn ikun hemm konformità mal-
istandards armonizzati marbuta mal-
punti 3.2 u 3.3 tal-Parti A tal-Anness I: il-
modulu B (eżaminazzjoni tat-tip tal-UE) 
flimkien mal-modulu C, D, E jew F, il-
modulu G (konformità abbażi tal-verifika 
tal-unità); jew il-modulu H. (konformità 
abbażi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità sħiħa);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' ddaħħal fit-test ta' din id-Direttiva regoli li ilhom fis-seħħ mill-1994. 
Mhuwiex xieraq li l-inġenji tal-ilma tal-Kategorija C 'il fuq minn 12m jbaħħru fl-ilma meta d-
disinn ma jkunx ġie kkontrollat minn korp notifikat. L-ittestjar propost minn din l-emenda 
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tiddupplika l-ittestjar għall-istabilità u l-kapaċità li jżommu f'wiċċ l-ilma imma jinkludi 
ttestjar addizzjonali xieraq.

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tip ta' produzzjoni msemmi fil-Modulu B 
jista' jkopri diversi verżjonijiet tal-prodott 
b'kundizzjoni li d-differenzi bejn il-
verżjonijiet ma jaffettwawx il-livell ta' 
sikurezza u r-rekwiżiti l-oħra rigward il-
prestazzjoni tal-prodott.

It-tip ta' produzzjoni msemmi fil-Modulu B 
jista' jkopri diversi verżjonijiet tal-prodott 
b'kundizzjoni li:

a) d-differenzi bejn il-verżjonijiet ma 
jaffettwawx il-livell ta' sikurezza u r-
rekwiżiti l-oħra rigward il-prestazzjoni tal-
prodott; kif ukoll

b) il-verżjonijiet ta' prodott huma 
msemmija fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip 
tal-UE korrispondenti permezz ta' emendi 
għaċ-ċertifikat oriġinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jaf jiġri li dak il-prodott huwa mqiegħed fis-suq b'tip differenti ta' disinn barra dak iddikjarat 
fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-UE. Dan iwassal għal konfużjoni dwar jekk il-prodott 
huwiex kopert miċ-ċertifikat jew le. Din l-emenda tagħlaq din il-possibilità minn fejn wieħed 
jista' jaħrab.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) punt 2.3.1 ta' Parti B tal-Anness I, 
biex jiġu inklużi ċ-ċikli ta' ttestjar għal 
magni tal-propulsjoni ibridi;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' magni tal-propulsjoni ibridi jeħtieġu l-iżvilupp ta' ċikli ta' ttestjar speċifiċi 
għal tali teknoloġiji. Din l-emenda tipproponi li żżid, taħt is-setgħat iddelegati tal-
Kummissjoni, ċikli ta' ttestjar ibridi ladarba jkun hemm qbil internazzjonali dwar tali ċikli ta' 
ttestjar.

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) punt 2.5 ta' Parti B tal-Anness I, biex 
jiġu inklużi fjuwils għall-ittestjar imħallta 
mal-bijofjuwil, fejn kien hemm qbil dwar 
ir-rekwiżiti għal fjuwils għall-ittestjar 
internazzjonali komuni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni globali tal-bijofjuwils fi fjuwils standard jeħtieġu l-iżvilupp ta' fjuwils għall-
ittestjar simili. Din l-emenda tipproponi li żżid, taħt is-setgħat iddelegati tal-Kummissjoni, 
fjuwils għall-ittestjar imħallta mal-bijofjuwil ladarba jkun hemm qbil internazzjonali dwar 
sett komuni ta' tali fjuwils għall-ittestjar.

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn ...* u filwaqt li 
titqies kwalunkwe inizjattiva ewlenija tas-
suq, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar il-fattibilità teknika li 
jitnaqqsu aktar l-emissjonijiet ta' magni 
tal-baħar li jintużaw għar-rikreazzjoni 
filwaqt li titqies il-kosteffettività ta' 
teknoloġiji u l-bżonn li jkun hemm qbil 
mal-valuri globalment armonizzati għas-
settur. Dak ir-rapport għandu, jekk ikun 
il-każ, jiġi akkumpanjat minn proposta 
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leġiżlattiva għal dak il-għan.
__________________

* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data 
ħames snin wara d-data msemmija fit-
tieni paragrafu tal-Artikolu 57(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li titqies l-introduzzjoni ta' stadju tal-emissjonijiet futuri (Stadju 3). 
Il-kliem użat fl-ewwel klawsola jiżgura approċċ flessibbli mill-Kummissjoni biex jiġi żgurat li 
jipparteċipaw kmieni f'kwalunkwe inizjattiva mill-Aġenzija tal-Protezzjoni Ambjentali tal-
Istati Uniti dwar regoli ġodda għal magni tal-baħar SI (petrol) u CI (diżil) li jintużaw għar-
rikreazzjoni.

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ma għandhomx ifixklu 
d-disponibbiltà fis-suq jew il-bidu ta' 
servizz ta' prodotti koperti mid-
Direttiva 94/25/KE li huma konformi ma' 
dik id-Direttiva u li tqiegħdu fis-suq jew 
bdew is-servizz tagħhom qabel il-
[jj/xx/ssss](sena wara d-data msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 57).

1. Membri ma għandhomx ifixklu d-
disponibbiltà fis-suq jew il-bidu ta' servizz 
ta' prodotti koperti mid-Direttiva 94/25/KE 
li huma konformi ma' dik id-Direttiva u li 
tqiegħdu fis-suq jew bdew is-servizz 
tagħhom qabel ...*.

__________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tal-
applikazzjoni kif imsemmi fit-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 57(1), jew fil-
31 Diċembru 2014, skont liema jiġi l-
ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparti għal magni fuq barra SI (petrol li jaqbad bi spark) koperti minn dispożizzjoni speċjali 
stipulata fl-Artikolu 58.2, il-produtturi tal-magni ta' tipi oħra ta' magni se jkunu kapaċi 
jikkonformaw mad-Direttiva minn tmiem l-2014, għalhekk din l-emenda tipproponi li l-
konformità bikrija tiddaħħal fid-Direttiva.
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Emenda 21
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 1 – tabella – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kategorija tad-disinn Kategorija tad-disinn
A – ’Fl-Oċean’ A

B – ’Fil-Baħar Miftuħ’ B
C – ’Qrib ix-xatt’ C

D – ’Fl-ilmijiet imkenna’ D

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tinqara flimkien mal-kategoriji tad-disinn emendati hawn taħt. Din l-emenda tiddikjara 
l-limiti massimi għall-kategorija A tad-disinn kemm għal forza tar-riħ kif ukoll għall-għoli 
tal-mewġ (konsistenti ma' dawk fl-istandard). Il-kategorija A tad-disinn teskludi 
"kundizzjonijiet abnormali", madankollu l-Gwida tal-Applikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea 
biss tagħti eżempji ta' x'jikkostitwixxi tali kundizzjonijiet. Inġenji li jintużaw għar-rikreazzjoni 
b'tul sa 24m ma jistgħux jiġu soġġetti għal kundizzjonijiet aktar ebsin minn dawk iddikjarati 
f'din l-emenda.

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 1 – tabella – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Forza tar-riħ (Skala Beaufort) Forza tar-riħ (Skala Beaufort)

aktar minn 8 sa u li jinkludi 10
sa u li jinkludi 8 sa u li jinkludi 8

sa u li jinkludi 6 sa u li jinkludi 6
sa u li jinkludi 4 sa u li jinkludi 4

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tinqara flimkien mal-kategoriji tad-disinn emendati hawn taħt. Din l-emenda tiddikjara 
l-limiti massimi għall-kategorija A tad-disinn kemm għal forza tar-riħ kif ukoll għall-għoli 
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tal-mewġa (konsistenti ma' dawk fl-istandard). Il-kategorija A tad-disinn teskludi 
"kundizzjonijiet abnormali", madankollu l-Gwida tal-Applikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea 
biss tagħti eżempji ta' x'jikkostitwixxi tali kundizzjonijiet. Inġenji li jintużaw għar-rikreazzjoni 
b'tul sa 24m ma jistgħux jiġu soġġetti għal kundizzjonijiet aktar ebsin minn dawk iddikjarati 
f'din l-emenda.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 1 – tabella – kolonna 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-għoli sinifikanti tal-mewġ (H /3, metri) Il-għoli sinifikanti tal-mewġ (H /3, metri)

aktar minn 4 sa u li jinkludi 7
sa u li jinkludi 4 sa u li jinkludi 4 

sa u li jinkludi 2 sa u li jinkludi 2 
sa u li jinkludi 0,3 sa u li jinkludi 0,5

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tinqara flimkien mal-kategoriji tad-disinn emendati hawn taħt. Din l-emenda tiddikjara 
l-limiti massimi għall-kategorija A tad-disinn kemm għal forza tar-riħ kif ukoll għall-għoli 
tal-mewġa (konsistenti ma' dawk fl-istandard). Il-kategorija A tad-disinn teskludi 
"kundizzjonijiet abnormali", madankollu l-Gwida tal-Applikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea 
biss tagħti eżempji ta' x'jikkostitwixxi tali kundizzjonijiet. Inġenji li jintużaw għar-rikreazzjoni 
b'tul sa 24m ma jistgħux jiġu soġġetti għal kundizzjonijiet aktar ebsin minn dawk iddikjarati 
f'din l-emenda.

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 1 – paragrafu 1 – punt A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A. FL-OCEAN: Maħsub għal vjaġġi estiżi
fejn il-kundizzjonijiet jistgħu jaqbżu r-riħ 
forza 8 (skala Beaufort) u għoli sinifikanti 
tal-mewġ ta' 4 m u aktar imma esklużi 
kundizzjonijiet anormali, u dgħajjes fil-
biċċa l-kbira awtosuffiċjenti.

A. Inġenju li jintuża għar-rikreazzjoni li 
jingħata l-kategorija A tad-disinn huwa 
meqjus li magħmul biex jopera f'irjiħat 
ta' forza Beaufort 10 jew inqas u l-għoli 
tal-mewġ assoċjat, u li jiflaħ għal
kundizzjonijiet aktar ħorox. Tali 
kundizzjonijiet jistgħu jkunu preżenti 
waqt vjaġġi estiżi, per eżempju fl-oċeani, 
jew qrib ix-xatt meta ma jkunx hemm 
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ilqugħ mir-riħ u l-mewġ għal ħafna mijiet
ta' mili nawtiċi. L-irjieħ huma meqjusa li 
jonfħu sa 28m/s.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja d-definizzjoni tal-kategorija tad-disinn tad-dgħajjes skont it-termini 
użati mill-istandard EN ISO 12217 armonizzat u li huma jew se jkunu msemmija f'serje ta' 
standards armonizzati relatati għal inġenji żgħar (eż. EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 
11812, 14946, eċċ.). Hija żżomm il-kategorija A tad-disinn eżistenti imma tħassar iż-żona u t-
tip ta' navigazzjoni għax il-kundizzjonijiet li għandhom bżonn jitqiesu mill-utent huma l-forza 
tar-riħ u l-għoli tal-mewġ.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 1 – paragrafu 1 – punt B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. FIL-BAĦAR MIFTUĦ: Iddisinjati 
għal vjaġġi xi ftit 'il bogħod mill-kosta
fejn jista' jkun hemm kundizzjonjiet tar-
riħ, sa u li tinkludi, forza 8 u għoli 
sinifikattiv tal-mewġ sa u li jinkludi 4m.

B. Inġenju li jintuża għar-rikreazzjoni li 
jingħata l-kategorija B tad-disinn huwa 
meqjus li magħmul għal mewġ b'għoli 
sinifikanti sa 4m u b'riħ ta' forza 8 
Beaufort jew inqas. Tali kundizzjonijiet 
jistgħu jkunu preżenti waqt vjaġġi fil-
baħar miftuħ ta' tul suffiċjenti jew ma' 
kosti fejn l-ilqugħ jaf mhux dejjem ikun 
immedjatament disponibbli. Tali 
kundizzjonijiet jafu wkoll ikunu preżenti 
f'ibħra interni ta' daqs suffiċjenti biex jiġi 
ġġenerat l-għoli tal-mewġ. L-irjieħ huma 
meqjusa li jonfħu sa 21m/s.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja d-definizzjoni tal-kategorija tad-disinn tad-dgħajjes skont it-termini 
użati mill-istandard EN ISO 12217 armonizzat u li huma jew se jkunu msemmija f'serje ta' 
standards armonizzati relatati għal inġenji żgħar (eż. EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 
11812, 14946, eċċ.). Hija żżomm il-kategorija B tad-disinn eżistenti imma tħassar iż-żona u t-
tip ta' navigazzjoni għax il-kundizzjonijiet li għandhom bżonn jitqiesu mill-utent huma l-forza 
tar-riħ u l-għoli tal-mewġ.
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Emenda 26
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 1 – paragrafu 1 – punt C

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C. QRIB IX-XATT: Iddisinjati għal vjaġġi
f'ilmijiet qrib il-kosta, f'bajjiet kbar, 
f'estwarji, f'lagi u fi xmajjar fejn jista' 
jkun hemm kundizzjonijiet tar-riħ, sa u li 
tinkludi, forza 6 u għoli sinifikattiv tal-
mewġ sa li jinkludi 2 m.

C. Inġenju tal-baħar li jingħata l-
kategorija C tad-disinn huwa meqjus li 
magħmul għal mewġ b'għoli sa 2m u b'riħ 
tipiku kontinwu ta' forza 6 Beaufort jew 
inqas. Tali kundizzjonijiet jafu wkoll 
ikunu preżenti f'ibħra interni esposti, 
f'estwarji, u f'ilmijiet kostali 
b'kundizzjonijiet ta' temp moderat. L-
irjieħ huma meqjusa li jonfħu sa 17m/s.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja d-definizzjoni tal-kategorija tad-disinn tad-dgħajjes skont it-termini 
użati mill-istandard EN ISO 12217 armonizzat u li huma jew se jkunu msemmija f'serje ta' 
standards armonizzati relatati għal inġenji żgħar (eż. EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 
11812, 14946, eċċ.). Hija żżomm il-kategorija C tad-disinn eżistenti imma tħassar iż-żona u t-
tip ta' navigazzjoni għax il-kundizzjonijiet li għandhom bżonn jitqiesu mill-utent huma l-forza 
tar-riħ u l-għoli tal-mewġ.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 1 – paragrafu 1 – punt D

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. FL-ILMIJIET IMKENNA: Iddisinjati
għal vjaġġi f'ilmijiet kostali kennija, bajjiet 
żgħar, lagi żgħar, xmajjar u kanali fejn 
jista' jkun hemm kundizzjonijiet tar-riħ, 
sa u li jinkludu, forza 4 u għoli sinifikanti 
tal-mewġ sa u li jinkludi 0,3 m, b'mewġ 
okkażjonali ta' għoli massimu ta' 0,5 m, 
pereżempju minn dgħajjes oħra li jkunu 
għaddejjin.

D. Inġenju tal-baħar li jingħata l-
kategorija D tad-disinn huwa meqjus li 
magħmul għal mewġ b'għoli sinifikanti sa 
0,2m u b'mewġ okkażjonali b'għoli ta' 
0,5m u b'riħ tipiku kontinwu ta' forza 4 
Beaufort jew inqas. Tali kundizzjonijiet 
jafu wkoll ikunu preżenti f'ibħra interni 
imkenna, u f'ilmijiet kostali b'temp sabiħ.
L-irjieħ huma meqjusa li jonfħu sa 13m/s.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja d-definizzjoni tal-kategorija tad-disinn tad-dgħajjes skont it-termini 
użati mill-istandard EN ISO 12217 armonizzat u li huma jew se jkunu msemmija f'serje ta' 
standards armonizzati relatati għal inġenji żgħar (eż. EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 
11812, 14946, eċċ.). Hija żżomm il-kategorija D tad-disinn eżistenti imma tħassar iż-żona u t-
tip ta' navigazzjoni għax il-kundizzjonijiet li għandhom bżonn jitqiesu mill-utent huma l-forza 
tar-riħ u l-għoli tal-mewġ.

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dgħajjes li jintużaw għar-rikreazzjoni
f'kull Kategorija għandhom jiġu ddisinjati 
u jinbnew sabiex jifilħu dawn il-parametri 
fir-rigward tal-istabbilità, u l-kapaċità li 
jżommu f'wiċċ l-ilma, u rekwiżiti 
essenzjali oħra rilevanti elenkati fl-
Anness I, u li jkollhom karatteristiċi tajbin 
tal-immaniġġjar.

L-inġenji tal-baħar f'kull Kategorija 
għandhom jiġu ddisinjati u jinbnew sabiex 
jifilħu dawn il-parametri fir-rigward tal-
istabbilità, u l-kapaċità li jżommu f'wiċċ l-
ilma, u rekwiżiti essenzjali oħra rilevanti 
elenkati fl-Anness I, u li jkollhom
karatteristiċi tajbin tal-immaniġġjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-"kategoriji tad-disinn tad-dgħajjes" għandhom japplikaw ukoll għal "inġenji tal-baħar 
personali" u mhux biss għal "dgħajjes li jintużaw għar-rikreazzjoni" billi jirreferu għad-
definizzjoni ta' "inġenju tal-baħar" fl-Artikolu 3, punt 1 li tinkludi kwalunkwe inġenju li 
jintuża għar-rikreazzjoni kif ukoll l-inġenji tal-baħar personali.

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 2 – paragrafu 2.1 – paragrafu 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) il-pajjiż tal-manifattura, (30) il-post fejn jinsab il-pajjiż tal-
manifattur,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ittejjeb it-traċċabilità, din l-emenda tiċċara li l-post tal-uffiċċju prinċipali legali tal-
produttur għandu bżonn jidher fl-14-il numru ta' identifikazzjoni flimkien mal-kodiċi tal-
produttur (MIC) (ara punt 29). Ir-rapporteur qies ukoll is-sistema tas-settur tal-karozzi, imma 
din mhijiex xierqa għax in-Numri ta' Identifikazzjoni tal-Vettura magħmula minn kodiċi tal-
produttur u kodiċi tal-impjant ikunu jeħtieġu bidla fis-sistema internazzjonali stabbilita għan-
numri ta' identifikazzjoni tal-inġenji tal-ilma.

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' importazzjoni privata, id-
dettalji tal-kuntatt u r-
rakkomandazzjonijiet imsemmija fil-
punti (a), (d) u (e) għandhom jinkludu 
dawk tal-korp innotifikat li jkun wettaq il-
valutazzjoni tal-konformità.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit mhuwiex bżonnjuż għax in-Numru ta' Identifikazzjoni tal-Inġenju (CIN) diġà 
juri l-identità tal-Korp Notifikat allura t-traċċabilità hija diġà prevista u l-Korp Notifikat 
dejjem iżomm rapporti dwar il-konformità.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti A – punt 2 – punt 2.2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2a. Il-plakka tal-importatur
Kull inġenju tal-ilma għandu jġorr plakka 
mwaħħla b'mod permanenti li tkun 
separata min-numru tal-identifikazzjoni 
tal-buq, li tinkludi isem l-importatur, l-
isem kummerċjali reġistrat jew il-marka 
kummerċjali reġistrata, u l-indirizz sħiħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tal-informazzjoni tal-Artikolu 9 paragrafu 3 fir-rigward tad-dettalji tal-importatur 
huma sodisfatti bl-aħjar mod billi tiġi inkluża din l-informazzjoni fuq "plakka tal-importatur" 
u din l-emenda tirrepeti d-dettalji ta' x'informazzjoni għandu jkollha din il-plakka.

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 3 – punt 3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-inġenju tal-ilma għandu jinbena b'mod li 
jiġi żgurat li għandu karatteristiċi tal-
kapaċità li żżomm f'wiċċ l-ilma skont il-
kategorija tad-disinn tiegħu skont il-
punt 1.1, u t-tagħbija massima 
rakkomandata mill-manifattur skont it-
Taqsima 3.6. Kull inġenju abitabbli li 
jkollu aktar minn buq wieħed għandu jkun 
iddisinjat sabiex ma jkunx suxxettibbli li 
jinqaleb jew ikun jista' jibqa' f'wiċċ l-ilma 
jekk jinqaleb.

L-inġenju tal-ilma għandu jinbena b'mod li 
jiġi żgurat li għandu karatteristiċi tal-
kapaċità li żżomm f'wiċċ l-ilma skont il-
kategorija tad-disinn tiegħu skont il-
punt 1.1, u t-tagħbija massima 
rakkomandata mill-manifattur skont it-
Taqsima 3.6. L-inġenju abitabbli li jkollu 
aktar minn buq wieħed li huwa 
suxxettibbli li jinqaleb il-buq għandu jkun 
iddisinjat b'tali mod li jkun jista' jibqa' 
f'wiċċ l-ilma jekk jinqaleb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi n-nozzjoni ta' riskju li jinqaleb li jvarja ħafna minn inġenju għal 
ieħor.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti A – punt 3 – punt 3.7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-inġenji tal-ilma kollha tal-kategoriji A u 
B, u l-inġenji tal-ilma tal-kategoriji C u D 
itwal minn sitt metri għandu jkollhom 
wieħed jew aktar postijiet għall-istivar ta' 
ċattra tas-salvataġġ (ċattri tas-salvataġġ) 
kbira biżżejjed biex tesa' n-numru ta' 
persuni rakkomandat mill-manifattur li d-
dgħajsa tkun ġiet iddisinjata ġġorr. Il-
post(ijiet) tal-istivar għandu(hom) jkun(u) 

L-inġenji kollha tal-kategoriji A u B li 
jintużaw għar-rikreazzjoni, u l-inġenji tal-
kategoriji C u D li jintużaw għar-
rikreazzjoni itwal minn sitt metri għandu 
jkollhom wieħed jew aktar postijiet għall-
istivar ta' ċattra tas-salvataġġ (ċattri tas-
salvataġġ) kbira biżżejjed biex tesa' n-
numru ta' persuni rakkomandat mill-
manifattur li d-dgħajsa tkun ġiet iddisinjata 
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dejjem aċċessibbli fil-pront. ġġorr. Il-post(ijiet) tal-istivar għandu(hom) 
jkun(u) dejjem aċċessibbli fil-pront.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hija prattika xejn li inġenju tal-baħar personali jiġi mgħammar b'ċattra/i tas-salvataġġ 
jew li jkollu post(ijiet) tal-istivar.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti A – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazji tat-tankijiet tal-petrol għandhom 
ikunu ventilati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssemmi r-rekwiżit tal-ventilazzjoni biex jiġu evitati l-iżbalji fit-traspożizzjoni. 
Terġa' ddaħħal il-kliem tad-Direttiva 1994/25 imma tillimita r-rekwiżit għall-ispazji tat-
tankijiet tal-petrol biss għax ma hemm l-ebda kwistjoni ta' sikurezza bil-fjuwil tad-diżil li jkun 
jirrikjedi ventilazzjoni.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti A – punt 5 – punt 5.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni lill-provvista 
tal-protezzjoni kontra t-tagħbija żejda u x-
short circuits fiċ-ċirkuwiti elettiriċi kollha 
li jistgħu jittieħdu minn batteriji, minbarra 
ċ-ċirkuwiti li jqabbdu l-magna.

Għandha tingħata attenzjoni lill-provvista 
tal-protezzjoni adegwata kontra t-tagħbija 
żejda u x-short circuits fiċ-ċirkuwiti 
elettiriċi kollha li jistgħu jittieħdu minn 
batteriji, minbarra ċ-ċirkuwiti li jqabbdu l-
magna. Iċ-ċirkuwiti ta' propulsjoni 
elettriċi għandhom ikunu ddisinjati u 
mgħammra biex jevitaw kwalunkwe 
interazzjoni mhux mixtieqa maċ-ċirkuwiti 
l-oħrajn kollha. L-istallazzjoni għandha 
tiżgura li t-tagħmir li jaħżen l-enerġija 
elettrika ma jaqbiżx il-limiti ta' 
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temperaturi massimi rakkomandati mill-
produttur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-istallazzjonijiet ta' propulsjoni ibridi ma jkunux iżolati minn ċirkuwiti oħrajn, jistgħu 
jintroduċu riskji ġodda għad-dgħajsa f'termini ta' tisħin żejjed tal-batteriji b'riżultati 
potenzjalment katastrofiċi u żidiet f'daqqa ta' voltaġġ mill-mutur elettriku ibridu b'saħħtu billi 
jibblukkaw it-tagħmir elettroniku kollu fuq id-dgħajsa inkluż il-kontrolli tal-magna. Il-virgola 
qabel il-kliem "minn batteriji" biex tiġi evitata kwalunkwe interpretazzjoni ħażina.

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti A – punt 5 – punt 5.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun hemm ventilazzjoni sabiex 
ma jakkumulawx il-gassijiet li jistgħu 
joħorġu mill batteriji. Il-batteriji għandhom 
ikunu mwaħħla sod u protetti mid-dħul tal-
ilma.

Għandu jkun hemm ventilazzjoni sabiex 
ma jakkumulawx il-gassijiet li jistgħu 
joħorġu. Il-batteriji għandhom ikunu 
mwaħħla sod u protetti mid-dħul tal-ilma.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti A – punt 5 – punt 5.5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-inġenji tal-ilma kollha li jkollhom is-
sistema tal-gass installata b'mod 
permanenti għandhom ikollhom spazju 
magħluq fejn jinżammu ċ-ċilindri tal-gass 
kollha. L-ispazju għandu jkun separat mill-
kwartieri fejn joqgħodu n-nies, għandu 
jkun aċċessibbli minn barra biss u jkun 
ivventilat lejn in-naħa ta' barra sabiex il-
gass li jnixxi jista' jinżel barra mid-dgħajsa.

L-inġenji tal-ilma kollha li jkollhom is-
sistema tal-gass installata b'mod 
permanenti għandhom ikollhom spazju 
magħluq fejn jinżammu ċ-ċilindri tal-gass 
kollha. L-ispazju għandu jkun separat mill-
kwartieri fejn joqgħodu n-nies, għandu 
jkun aċċessibbli minn barra biss u jkun 
ivventilat lejn in-naħa ta' barra sabiex il-
gass li jnixxi jista' jinżel barra mid-dgħajsa.
Kull sistema permanenti tal-gass għandha 
tiġi ttestjata wara li tiġi installata.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tiċċara r-rekwiżit tas-sikurezza li jidher fid-Direttiva 1994/25 Anness I A paragrafu 5.5 li 
kien meqjus wisq iddettaljat għal rekwiżit essenzjali f'din il-proposta għal direttiva fil-
prinċipji tal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid. L-ittestjar ta' wara l-istallazzjoni tas-sistema tal-gass 
għandu bżonn ikun espliċitu għax dan hu tħassib ewlieni tas-sikurezza fuq id-dgħajjes. Din l-
emenda tiżgura li l-istallazzjoni sħiħa tal-gass tkun ittestjata u mhux biss l-apparat waħdu.

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti B – punt 2 – punt 2.3 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3. Ċikli ta' prova u fjuwils ta' referenza: 2.3. Ċikli ta' prova:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fjuwils ta' referenza huma koperti f'2.5

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Anness 1 – parti C – punt 1 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ħtiġijiet dettaljati
1a. Il-ħtiġijiet dettaljati għall-ittestjar tal-
livelli tal-emissjonijiet tal-istorbju tal-
inġenju tal-ilma huma stabbiliti fl-
istandard armonizzat rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2003/44/KE tgħid li l-emissjonijiet tal-istorbju huma kkalkulati bi qbil ma' 
testijiet definiti fl-istandard armonizzat. Dan kien tneħħa fil-proposta attwali għax ir-
referenzi speċifiċi kollha għal standards armonizzati kienu tneħħew skont il-prinċipji tal-
Qafas Leġiżlattiv Ġdid. Livell ta' ċertezza għall-użu tal-istandard armonizzat għall-ittestjar 
tal-istorbju huwa definit fl-għażliet modulari fl-Artikolu 23. Madankollu biex jiġi żgurat li l-
istandard armonizzat huwa fil-fatt użat, dan it-test ġie riprodott mill-Anness A 2.1.
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NOTA SPJEGATTIVA

Mezzi ta' kejl ewlenin tal-industrija u l-ambitu intenzjonat

Il-proposta għal direttiva ġdida dwar inġenji li jintużaw għar-rikreazzjoni u inġenji tal-ilma 
personali timmodernizza b'mod sostanzjali r-regoli eżistenti tal-UE dwar ir-rekwiżiti tas-
sikurezza u tal-prestazzjoni ambjentali għal 'inġenji tal-ilma' maħsuba għal attivitajiet ta' użu 
personali, jiġifieri divertiment, attivitajiet ta' sport u taħriġ inkluż meta jkunu mikrija bl-
ekwipaġġ jew mingħajru.

'Inġenji tal-ilma' f'din id-Direttiva tfisser dgħajjes b'tul minn 2.5m sa 24m u tkopri 'inġenji li 
jintużaw għar-rikreazzjoni' (dgħajjes bil-mutur u jottijiet bil-qlugħ inklużi dawk mgħammra 
b'magni interni jew esterni) u 'inġenji tal-ilma personali', essenzjalment l-iskuters tal-ilma, li 
tiċċara li dawn huma issa wkoll koperti mir-regoli.

Distinzjoni importanti li wieħed għandu jżomm f'moħħu, id-Direttiva tapplika għal inġenji tal-
ilma li jintużaw għar-rikreazzjoni u dawk personali kemm jekk huma magħmula għall-użu fuq 
il-baħar jew għal passaġġi fuq l-ilma interni imma ma tikkonċernax dawk il-vetturi magħmula 
u użati għat-trasport tal-passiġġieri kummerċjali (li huma rregolati mid-Direttiva 2009/45/KE 
dwar vapuri tal-passiġġieri u/jew id-Direttiva 2006/87/KE dwar il-bastimenti tal-passaġġi fuq 
l-ilma interni).

Fil-qosor, id-Direttiva tkopri kollox, minn dgħajjes żgħar li jintnefħu b'magna fuq barra li 
wieħed jaf juża f'għadira biex imur jistad għal dawk tat-tip ta' jottijiet kbar bil-mutur li wieħed 
isib fir-"Riviera" Taljana.

Ir-rekwiżiti essenzjali ewlenin li għandhom bżonn jissodisfaw il-bastimenti kkonċernati 
jinkludu l-istabilità u l-flotazzjoni, is-sikurezza tal-magni u dik elettrika, l-emissjonijiet tal-
egżost u tal-istorbju. L-elementi prinċipali tal-proposta huma:

1) Eżerċizzju ta' modernizzazzjoni biex ir-regoli eżistenti jiġu allinjati mal-prinċipji tal-Qafas 
Leġiżlattiv Ġdid (QLĠ). Barra minn hekk, se tiżdied klawsola ġenerali tas-sikurezza, li tfisser 
li prodotti koperti minn din id-Direttiva jistgħu jitqiegħdu biss fis-suq jekk ir-rekwiżiti tas-
sikurezza ġenerali tal-annessi tad-Direttiva jkunu sodisfatti.

2) Kjarifika ulterjuri dwar l-ambitu u d-definizzjonijiet

3) Allinjament ma' standards armonizzati (ara aktar 'l isfel)

4) Il-limiti tal-emissjonijiet tal-istorbju jinżammu, bil-possibilità li l-miżuri nazzjonali jmorru 
lil hinn f'żoni ġeografikament sensittivi (b'mod tipiku r-regolamenti dwar il-veloċità jew id-
distanzi minimi mill-kosta).

5) L-istallazzjoni obbligatorja ta' tankijiet għal raġunijiet ta' ħżin jew sistemi għat-trattament 
tal-ilma fuq l-inġenji tal-ilma mgħammra b'toilets għall-ħarsien ambjentali tal-baħar aħjar.
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6) Regoli dwar valutazzjonijiet ta' wara l-kostruzzjoni li jitwettqu minn kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika fil-Komunità li tqiegħed il-prodott kopert mid-Direttiva fis-suq f'każijiet 
fejn la l-produttur u lanqas ir-rappreżentanti awtorizzati tagħha ma jissodisfaw ir-
responsabilità għall-evalwazzjoni tal-konformità tal-prodott. Din tkompli mir-regoli eżistenti 
imma issa l-inġenji tal-ilma personali se jkunu espliċitament koperti; l-istatus u l-obbligi tal-
importaturi privati issa wkoll se jkunu ċċarati.

7) Fir-rigward tal-obbligi biex titwaħħal it-tikketta KE, din issa se testendi għall-magni kollha 
interni u li jinsaqu mill-poppa mingħajr egżost integrat.

8) Regoli aġġornati dwar l-emissjonijiet tal-egżost u tal-istorbju (ara aktar 'l isfel).

9) Regoli ġodda dwar ir-rappurtar. Fi żmien 5 snin, l-Istati Membri tal-UE jridu jirrapportaw 
lill-Kummissjoni dwar l-infurzar tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

10) Allinjament mar-regoli orizzontali dwar l-akkreditazzjoni, it-tikketti KE, is-sorveljanza 
tas-suq u l-kontroll tal-prodotti mqiegħda fis-suq fl-UE.

11) Introduzzjoni ta' proċeduri aktar flessibbli tal-valutazzjoni tal-konformità.

Il-Kummissjoni Ewropea kellha konsultazzjonijiet estensivi mal-partijiet interessati ewlenin 
inklużi l-Istati Membri, il-korpi notifikati, l-industrija Ewropea tad-dgħajjes (iddominata bil-
kbir mill-SMEs), il-produtturi tal-magni, u l-assoċjazzjonijiet tad-dgħajjes (utenti).

Fil-preparazzjoni ta' dan l-Abbozz ta' Rapport, ir-Rapporteur tagħkom qies l-opinjonijiet 
f'sens wiesa' tal-partijiet ewlenin u jidher li hemm kunsens ġenerali li l-proposta tal-
Kummissjoni hija bbilanċjata sew. Dan jispjega wkoll għaliex ir-Rapporteur tagħkom 
ippropona biss numru limitat ta' aġġustamenti u kjarifiki essenzjalment tekniċi f'dan l-Abbozz 
ta' Rapport.

Ir-Rapporteur tagħkom iffoka l-emendi tiegħu fuq l-aġġustament tad-definizzjonijiet biex isiru 
aktar preċiżi, u fuq l-iċċarar tal-ambitu ta' applikazzjoni preċiż ta' numru ta' dispożizzjonijiet 
speċifiċi. Barra minn hekk, ir-Rapporteur tagħkom fittex li jiċċara r-responsabilitajiet tal-
importatur fir-rigward tal-Valutazzjoni ta' Wara l-Kostruzzjoni; huwa introduċa proposti biex 
titjieb it-traċċabilità tal-prodott, biex jiġi speċifikat fejn hi neċessarja t-tikketta KE, u huwa 
żgura wkoll li jinżammu l-kontrolli eżistenti mill-Korpi Notifikati għal bastimenti akbar li 
potenzjalment jistgħu joħorġu fl-ibħra. Ir-Rapporteur tagħkom qies ukoll bżonnjuż li jiġi 
provdut aktar dettall dwar l-applikazzjoni eżatta ta' numru ta' rekwiżiti importanti tas-
sikurezza (flotazzjoni, elettriku, gass, u ventilazzjoni tat-tank tal-fjuwil).

Ir-Rapporteur tagħkom iddeċieda wkoll li jressaq sistema aġġornata li tiddefinixxi l-kategoriji 
tad-disinn tad-dgħajjes li tneħħi r-rabta eżistenti bejn il-kategorija tad-disinn u l-użu 
intenzjonat skont il-post ġeografiku (per eżempju xi ftit 'il bogħod mill-kosta jew ilmijiet 
imkenna) biex minflok jibqgħu bħala ż-żewġ parametri ewlenin, il-forza tar-riħ u l-għoli tal-
mewġ, li huwa aktar preċiż u xieraq. Din il-bidla suġġerita tirrifletti aktar it-termini użati fl-
istandard armonizzat internazzjonali rilevanti. Ir-Rapporteur madankollu għandu riżervi dwar 
dan jekk il-proposta tispiċċa tkun għalja wisq biex il-produtturi jadattaw rwieħhom għaliha.
Ir-Rapporteur tagħkom se jqis li jitlob lill-kollegi l-MPE għall-approvazzjoni biex tiġi 
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kkumissjonata Valutazzjoni tal-Impatt Limitat tal-Kumitat IMCO qabel ma jinżammu jew 
jiġu rtirati dawn l-emendi, għax dawn il-bidliet suġġeriti lis-sistema ma kinux koperti fil-
valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni li takkumpanja l-proposta.

Allinjament globali

Il-proposta tal-Kummissjoni tallinja l-UE mal-aħħar regolamenti tal-Aġenzija tal-Protezzjoni 
Ambjentali tal-Istati Uniti kemm għall-magni SI kif ukoll dawk CI. Dan ifisser li l-Istati Uniti, 
il-Kanada, l-UE u l-Ġappun se jkollhom limiti komuni tal-emissjonijiet tal-magni tal-baħar li 
jintużaw għar-rikreazzjoni li għandu jipprovdi motivazzjoni qawwija għal ġurisdizzjonijiet 
oħrajn bħall-Awstralja - li qed tqis li tirregola dan is-settur - biex jadottaw dan l-approċċ.

Is-settur tal-magni tal-baħar li jintużaw għar-rikreazzjoni huwa żgħir. Anki l-akbar segment 
tal-magni (magni fuq barra), kellu biss bejgħ globali totali fl-2009 ta' 457,000 biċċa mifruxin 
fost 105 kumpaniji tal-magni. Il-ġenerazzjoni l-ġdida ta' inġenji tal-ilma personali bil-magni 
fuq barra u l-magni CI tad-diżil li jużaw post trattament bi żviluppi u spejjeż tal-manifattura 
għoljin ħafna se jitolbu approċċ globali biex wieħed ikun jista' jaffordjahom. Il-proposta tal-
Kummissjoni tibda dan il-proċess u l-Emenda 19 hija maħsuba biex tiżgura dan l-approċċ 
globali jinżamm fl-istadju li jmiss tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-egżost.

Emissjonijiet tal-egżost

Huwa meqjus f'sens wiesa' li dan is-settur għandu impatt limitat fuq l-ambjent minħabba n-
numru baxx ta' inġenji tal-ilma fiċ-ċirkolazzjoni meta mqabbel mal-vetturi l-oħra bil-magni, 
flimkien mal-volumi dejjem jonqsu ta' bejgħ sa mill-2007 (niżlu bin-nofs) u l-użu limitat għal 
kull siegħa fis-sena. F'dan il-kuntest, is-settur tal-manifattura ressaq kunsiderazzjonijiet 
ambjentali safejn huwa possibbli bit-teknoloġiji applikati attwali u appoġġja l-
implimentazzjoni l-aktar bikrija possibbli bi spiża aċċettabbli għall-industrija. Ir-Rapporteur 
jaqbel mal-konklużjoni tal-Kummissjoni fil-Valutazzjoni tal-Impatt tagħha li l-limiti proposti 
għall-emissjonijiet tal-egżost jirriflettu l-aktar tnaqqis riġidu imma fattibbli fiż-żmien mogħti.  

Il-proposta tintroduċi tnaqqis fil-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet tas-CO għal ċerti kategoriji 
ta' magni li jaqbdu bl-ispark interni u li jinsaqu mill-poppa u l-ebda bidla għall-magni diżil li 
f'kwalunkwe każ jipproduċu livelli baxxi tas-CO. Tnaqqis aktar sinifikanti tat-tliet inkwinanti 
(HC, NOx u CO) tal-magni SI huwa biss possibbli permezz ta' gass tal-egżost ta' wara t-
trattament li jintroduċi t-teknoloġija tal-katalist 'three-way', imma li sfortunatament għadha 
mhijiex żviluppata biżżejjed fuq magni tal-inġenji tal-ilma fuq barra u personali. Bħalissa 
hemm restrizzjonijiet fiżiċi u l-investiment meħtieġ mhuwiex finanzjarjament aċċessibbli 
għall-industrija.

Il-proposta tnaqqas l-emissjonijiet globali ta' HC u NOx għal magni tal-inġenji tal-ilma fuq 
barra u personali b'tal-anqas 25% imma biex jintlaħaq dan jitlob żieda fis-CO. Jinstab 
kompromess dirett ta' kombustjoni hawnhekk. Jekk l-emissjonijiet HC u NOx jitnaqqsu, dan 
ifisser żieda fl-emissjonijiet CO. Ir-Rapporteur iħeġġeġ lill-kollegi l-MPE biex iqisu dan u 
jappoġġjaw il-proposti tal-Kummissjoni dwar dan il-punt ewlieni tal-emissjonijiet ambjentali.

Ir-Rapporteur innota madankollu l-isforzi tal-industrija biex tikkonforma mar-rekwiżiti tal-
emissjonijiet imsemmija qabel u jappoġġja t-taqsir tal-perjodu tranżitorju oriġinarjament 
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propost mill-Kummissjoni, u jeżistu regoli effiċjenti mfassla għal tmiem l-2014 għall-
maġġoranza tal-magni (ara Emenda 20). Il-perjodu tranżitorju itwal se jkun illimitat għal 
magni fuq barra li jaqbdu bl-ispark plug (SI) b'qawwa taħt il-15-il kilowatt u li huma prodotti 
mill-SMEs biss, fejn hemm bżonn ta' aktar żmien, ara l-proposta tal-Kummissjoni Artikolu 58 
paragrafu 2.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur tagħkom ressaq emenda li tħeġġeġ l-użu tal-bijofjuwils, u 
ppropona wkoll li l-Kummissjoni tinvestiga fi żmien 5 snin, il-possibilità li toħroġ stadju 
ulterjuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-magni.

Emissjonijiet tal-istorbju

Id-diskussjonijiet preliminari fil-Kumitat jissuġġerixxu li l-MPE se jħarsu aktar fid-dettall lejn
il-livelli tal-emissjonijiet tal-istorbju ambjentali. Dwar dan il-punt, ir-Rapporteur tagħkom 
jixtieq li l-kollegi jżommu f'moħħhom ir-restrizzjonijiet fiżiċi fir-rigward ta' kwalunkwe titjib 
fuq ir-rekwiżiti proposti mill-Kummissjoni f'konsultazzjoni mal-partijiet interessati.

Skont l-isfond, wara ttestjar estensiv tal-istorbju min-naħa tal-industrija fuq id-dgħajjes, 
inġabar sett ta' data komprensiva dwar l-istorbju tad-dgħajjes biex jiġu żviluppati kemm il-
valuri ta' limitu tad-Direttiva kif ukoll standard ISO ta' ttestjar. Ir-riżultati kienu kkonfermati 
b'mod indipendenti minn proġett FP6. L-irmunkar ta' speedboat tipiku ta' 5.5m b'veloċità ta' 
70km/h wera li l-istorbju li joħroġ mill-buq fl-ilma = 72db b'distanza ta' 25m mill-mikrofonu.
Il-produtturi tal-magni qablu li l-magni tagħhom ma għandhomx ikunu aktar storbjużi mill-
buq tad-dgħajsa u saru ċerti tibdiliet fid-disinn biex ma jinqabiżx dan il-limitu. Kif meħtieġ, l-
istorbju tal-buq u tal-magna ta' 72db kull wieħed, jingħaqad f'valur ta' 75db li huwa r-rekwiżit 
stipulat fid-Direttiva. Ġew żviluppati valuri aktar baxxi għal dgħajjes u magni iżgħar u kien 
neċessarju li jiġu permessi b'mod addizzjonali 3db għall-istallazzjonijiet ta' magni multipli.

Illum il-metodu tal-ittestjar huwa stipulat fi standard armonizzat EN ISO 14509 Parti 1. Il-
limiti stipulati f'din il-proposta jirrappreżentaw x'jista' jintlaħaq bid-disinn attwali tad-
dgħajjes. Hija l-pożizzjoni tar-Rapporteur tagħkom li l-istorbju tal-magni ma jista' jagħmel l-
ebda kontribut sinifikanti ulterjuri biex jitnaqqas aktar l-istorbju tad-dgħajsa. Per eżempju, 
jekk mira biex jitnaqqas aktar l-istorbju tal-magna hija proposta bħala 10db (li ma tistax 
tintlaħaq), din tnaqqas biss il-livelli globali tal-istorbju tad-dgħajsa b'3db. Hija l-konklużjoni
tar-Rapporteur tagħkom li kwalunkwe miżura riġida b'mod sinifikanti fuq l-istorbju tkun 
teħtieġ disinnjar mill-ġdid tad-dgħajsa sħiħa li jkollu impatt negattiv fuq l-ispazju għall-
akkomodazzjoni u aktar importanti fuq is-sikurezza (is-saħħa tal-buq, l-istabilità tad-dgħajsa u 
kemm tkun tajba d-dgħajsa għat-tbaħħir). 

Finalment, ladarba d-dgħajjes, fil-parti l-kbira tagħhom, ma jimxux fuq wiċċ ċatt, il-mewġ 
huwa komponent ewlieni tal-istorbju tad-dgħajjes meta dan jagħmel impatt mal-buq. L-
istorbju jaf ikun problema għal għadajjar iżgħar jew kalmi jew ċerti xmajjar u kanali, imma 
jidher b'mod ċar li mhux fil-maġġoranza tas-sitwazzjonijiet tal-ħajja reali. Il-perċezzjoni 
pubblika taf ukoll tiġi affettwata mill-ħafna dgħajjes fl-ilma li ħarġu qabel l-introduzzjoni tal-
limiti tal-istorbju tal-UE. Barra minn hekk, l-istorbju huwa prinċipalment marbut mal-imġiba 
tal-utent aktar milli t-teknoloġija, għalhekk l-istorbju xorta waħda huwa l-aħjar li jitnaqqas 
billi jkun hemm limiti tal-veloċità u għassa xierqa. Ir-Rapporteur tagħkom jixtieq jagħti parir 
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lill-kollegi l-MPE biex ma jemendawx il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-emissjonijiet tal-
istorbju.


