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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sinteżi tal-proposta tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 97/68/KE (makkinarju mobbli mhux tat-triq) tirregolamenta l-limitu massimu tal-
emissjonijiet tal-egżost tal-ossidu tal-karbonju (CO), l-idrokarburi (HC), l-ossidi tan-
nitroġenu (NOx) partikolati (PM) minn magni tad-diżil installati f'makkinarju tal-bini, l-
agrikoltura u l-forestrija, vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u lokomottivi, braken tal-kanali 
interni, magni b'veloċità kostanti u magni żgħar tal-petrol użati f'tipi differenti ta' makkinarju.

Bħalissa l-valuri tal-limitu (Stadju III A) se jiġu sostitwiti b'limiti aktar stretti tal-Istadju III B 
progressivament mill-1 ta' Jannar 2011. Il-perjodu tal-approvazzoni tat-tip għal dawn il-magni 
beda mill-1 ta' Jannar 2010. Hija affettwata diversità kbira tal-produzzjoni tal-makkinarju 
(madwar 1 500 kumpanija fl-UE).
Skema ta' flessibbiltà
Id-Direttiva 2004/26/KE introduċiet l-hekk imsejħa l-iskema tal-flessibbiltà biex tiffaċilita t-
tranżizzjoni bejn l-istadji differenti ta' emissjonijiet. L-iskema tal-flessibbiltà tippermetti lill-
Manifatturi ta' Apparat Oriġinali (OEM) li jintroduċi fis-suq, matul il-perjodu bejn iż-żewġ 
stadji suċċessivi tal-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet tal-egżost, numru limitat ta' makkinarji 
mobbli mhux tat-triq li jkunu ffittjati b'magni li jibqgħu jikkonformaw mal-limiti tal-
emissjonijiet tal-egżost tal-istadju preċedenti. L-iskema tal-flessibbiltà tapplika għal magni 
tat-tkebbis bil-kompressjoni (diżil) użati fil-bini, il-makkinarju agrikolu u forestali, is-settijiet 
tal-ġeneratur u l-pompi li jużaw il-magni ta' veloċità kostanti, iżda mhux il-lokomottivi, il-
vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u l-braken tal-kanali interni. Tippermetti lill-OEM li jew 
jintroduċi fis-suq (1) għal kull kategorija ta' magna ta' qawwa numru limitat ta' magni li ma 
jaqbiżx l-20 % tal-bejgħ annwali tal-OEM tal-makkinarju jew (2) numru fiss ta' magni. It-tieni 
għażla hija intiża għal intrapriżi iżgħar li jipproduċu volumi iżgħar ta' magni.

Aspetti ekonomiċi u kompetittività
L-ispejjeż ta' konformità li jridu jlaħħqu magħhom il-manifatturi mal-limiti l-ġodda ta' 
emissjonijiet huma sinifikattivi. Dawn l-ispejjeż jinkludu, pereżempju, l-ispejjeż tar-riċerka u 
l-iżvilupp, l-ispejjeż tat-tfassil mill-ġdid tat-tagħmir, wara l-ispejjeż tal-għodda ta' trattament, 
l-ispejjeż tad-dokumentazzjoni u l-ittikkettjar, eċċ. Barra minn hekk, l-industrija tal-UE li 
tipproduċi makkinarju mobbli mhux tat-triq intlaqtet ħażin u mingħajr ma kien mistenni mill-
krizi finanzjarja u ekonomika, partikolarment it-tagħmir tal-bini u l-makkinarju tal-agrikoltura 
kienu affettwati bil-qawwa. It-tnaqqis konsiderevoli fil-bejgħ (ta' 42 % fl-2009)) ikkawża 
tnaqqis kbir fid-dħul u fil-kapital disponibbli biex jiffinanzjaw ir-riċerka u l-iżvilupp tat-
teknoloġija neċessarji għall-makkinarju b'magni konformi mal-Istadju III B fil-kategoriji 
kollha ta' qawwa u l-applikazzjonijiet fil-limiti taż-żmien fid-Direttiva 97/68/KE. Dawn iċ-
ċirkostanzi qegħdin b'mod partikolari jolqtu lill-intrapriżi iżgħar ta' OEM.

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u mal-lokomottivi l-
Kummissjoni kkonkludiet, wara konsultazzjonijiet ma' esperti, li wħud mill-manifatturi ta' 
magni għamlu progress biex żviluppaw magni konformi mat-III B għal-lokomottivi filwaqt l-
OEMs mhux se jkunu kompletament lesti biex jintroduċu l-lokomottivi konformi mat-IIIB 
fis-suq sal-1 ta' Jannar 2012 kif previst fid-Direttiva 97/68/KE. Id-direttiva ma fihiex 
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dispożizzjonijiet għal Stadju III B għal braken tal-kanali interni, għaldaqstant m'hemmx 
bżonn li jiġihom applikat ir-reġim tal-flessibbiltà.
Fuq livell dinji, l-UE, l-Istati Uniti, l-Kanada u sa ċertu punt il-Ġappun biss għandhom 
ambizzjonijiet simili fir-rigward tal-leġiżlazzjoni dwar l-emissjonijiet minn magni għas-settur 
tal-makkinarju mobbli mhux tat-triq. Apparti mill-UE, il-miżuri ta' flessibbiltà ddaħħlu wkoll 
fl-Istati Uniti u fil-Kanada u huwa preżunt li jipprovdu aktar flessibbiltà għall-manifatturi 
meta mqabbla mas-sistema attwalment fis-seħħ fl-UE.

F'żoni ġeografiċi importanti oħra, bħaċ-Ċina, l-Indja, ir-Russja jew l-Amerika Latina, dawn 
ir-rekwiżiti ma jeżistux. B'riżultat ta' dan, il-produtturi tal-UE ta' makkinarju mobbli mhux 
tat-triq għandhom jissieltu ma' kompetizzjoni inġusta tal-produtturi minn pajjiżi terzi billi l-
miżuri ta' kontroll għall-importazzjoni ta' makkinarju fl-Unjoni Ewropea mhumiex effiċjenti.

Aspetti ambjentali
Is-sustanzi ewlenin li jniġġsu l-arja mis-settur għat-tniġġis tal-arja kumplessiv huma 
rappreżentati mill-partikolati u mill-emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu. Skont l-istima tal-
impatt tal-Kummissjoni, l-emissjonijiet stmati ta' PM10 mis-settur tal-makkinarju mobbli 
mhux tat-triq għall-UE27 huma 7 % meta mqabbla ma' 13 % mit-trasport tat-triq. F'termini ta' 
emissjonijiet ta' NOx, is-settur tal-makkinarju mobbli mhux tat-triq huwa responsabbli minn 
16 % tal-emissjonijiet NOx kollha fl-UE27 filwaqt li s-settur tat-triq jikkontribwixxi għal 
42 % tal-emissjonijiet ta' NOx.

L-emissjonijiet mill-magni tat-tkebbis bil-kompressjoni (diżil) tal-makkinarju mobbli 
kumplessiv mhux tat-triq fl-ewwel sena se jiżdiedu taħt il-flessibbiltà proposta ta' 50 % 
b'0.3 % meta mqabbla mal-skema attwali ta' 20 %. Ta' min jinnota li l-emenda tipprevedi biss 
perjodu itwal ta' introduzzjoni progressiva għal-limiti stretti l-ġodda fir-rigward tal-
emissjonijiet. Il-livell ta' dawn il-limiti jibqa' invarjat. Fl-aħħar nett, għandu jitqies li l-
emissjonijiet naqsu minħabba tnaqqis konsiderevoli fil-bejgħ ikkawżat mill-kriżi ekonomika.

Għaldaqstant il-Kummissjoni tipproponi:
1) Żieda fil-perċentwali tan-numru ta' magni użati għall-applikazzjoni f'makkinarju bbażat 

fuq l-art, introdott fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà f'kull kategorija ta' magna minn 
20 % sa 50 % tal-bejgħ annwali tal-OEMs tat-tagħmir u adattament tan-numru massimu 
ta' magni li jistgħu jkunu introdotti fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà bħala għażla 
alternattiva, fil-perjodu bejn l-Istadju III A tal-emissjonijiet sal-Istadju III B tal-
emissjonijiet.

2) Inklużjoni ta' magni użati għall-produzzjoni ta' vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji u ta' 
lokomottivi fl-iskema ta' flessibbiltà

3) Dawn il-miżuri għandhom jispiċċaw fil-31 ta' Diċembru 2013.

L-opinjoni tar-rapporteur
Ir-Rapporteur tqis li huwa neċessarju li jiġu salvagwardati kemm l-iżvilupp kif ukoll il-
kompetittività tal-industrija fuq naħa u l-ħarsien tal-ambjent min-naħa l-oħra. F'dan ir-
rigward, ir-Rapporteur temmen li l-emenda proposta għad-Direttiva 97/68/KE hija proposta 
bbilanċjata bil-għan li ttaffi, sal-aħjar punt possibbli, l-impatti tal-kriżi ekonomika attwali 
għall-manifatturi ta' magni u ta' makkinarju biex jinżammu l-kompetittività u l-impjiegi u fl-
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istess waqt jiġu kemm jista' jkun limitati l-impatti ambjentali negattivi li jinbtu minn 
sostituzzjoni aktar tard ta' numru definit ta' magni eżistenti li għadhom ma jikkonformawx 
mal-limitu ta' emissjonijiet aktar strett il-ġdid.
Kontemporanjament, ir-Rapporteur tixtieq tiġbed l-attenzjoni lejn il-kwistjoni tal-
kompetizzjoni ġusta fis-suq dinji u l-projbizzjoni ta' importazzjonijiet ta' makkinarju mhux 
ekoloġiku fl-UE. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni għandha tkun mistiedna tipprovdi 
informazzjoni dwar il-mod kif tippjana li tiggarantixxi li l-produtturi mhux tal-UE 
jikkonformaw mar-regoli tal-UE dwar l-emissjonijiet minn magni fis-settur tal-makkinarju 
mobbli mhux tat-triq.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 u jiskadu sal-
31 ta' Diċembru 2013 l-aktar tard. Filwaqt 
li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi speċjali 
tan-netwerk tar-Renju Unit kif ukoll il-
ħin u l-ispejjeż addizzjonali għall-iżvilupp 
ta' soluzzjonijiet għall-Istadju IIIB, id-
data ta' skadenza għar-Renju Unit 
għandha tkun il-31 ta' Diċembru 2015.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tad-Direttiva, hekk kif hija abbozzata attwalment, ma tikkunsidrax la r-
restrizzjonijiet imposti mill-ispeċifiċitajiet tal-kejl u l-piż tan-netwerk ferrovjarju jew ir-
restrizzjonijiet imposti mis-suq żgħir u speċjalizzat li jeżisti għal dawn it-tipi ta' magni. Dan 
jista' jwassal għar-riskju tat-tnaqqis fit-tagħbija ferrovjarja u l-prevenzjoni ta' azzjoni ta' 
trasferiment mit-triq għall-ferrovija, waħda mill-prijoritajiet tal-politika tat-trasport tal-UE.

Emenda 2
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt -a a (ġdid) 
Direttiva 97/68/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1a – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) F'paragrafu 1a, it-tieni 
subparagrafu jitħassar.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt -a a (ġdid) 
Direttiva 97/68/KE
Artikolu 10 – paragrafi 1 b, 1 c u 1 d (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) Għandhom jiżdiedu l-paragrafi li 
ġejjin:
"1b. Magna ta' sostituzzjoni li għandha 
tiġi installata fil-vagun tal-ferrovija, 
trainset jew lokomottivi oriġinarjament 
mgħammra b'magna li ma tilħaqx il-limiti 
tal-Istadju III A jew li tilħaq biss il-limiti 
tal-Istadju III A, bħala minimu, tkun 
konformi mal-valuri tal-limiti ddefiniti fl-
Istadju III A. Għal tali magni, l-
Artikolu 9 (3g), (3i) u (4a) ma 
għandhomx japplikaw.
1c. Permezz ta' deroga, l-Istati Membri 
jistgħu jawtorizzaw il-produzzjoni u l-
muntaġġ tal-magni ta' sostituzzjoni li 
mhumiex konformi mar-rekwiżiti ta' 
Stadju III A, f'dawn il-każijiet:
i) għat-tiġdid jew l-aġġornament tal-
vetturi li jimxu fuq linji tal-ferroviji, trejn 
jew lokomottiva, meta l-applikazzjoni tar-
rekwiżiti ta’ Stadju III A jżid id-
diffikultajiet tekniċi importanti f'termini 
ta' wisa' bejn il-binarji, tagħbija fuq il-
fus, id-disinn tal-bodi/xażì jew is-sistemi 
ta’ kontroll tal-magna/i għall-
operazzjonijiet multipli u, bħala 
konsegwenza, tiġi kompromessa l-
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vijabilità ekinomika tal-proġett;
ii) fejn, b'segwitu għall-inċident ta' vetturi 
li jimxu fuq linji tal-ferroviji, trejn jew 
lokomottiva jew ħsara katastrofika tal-
magna/i tagħha, l-applikazzjoni tar-
rekwiżiti tal-Istadju III A jwasslu għal 
diffikultajiet tekniċi importanti u, bħala 
konsegwenza, tiġi kompromessa t-tiswija 
effettiva tal-vettura li timxi fuq linji tal-
ferroviji, tat-trejn jew tal-lokomottiva bil-
ħsara;
Għat-tali magni, l-Artikolu 9 (3g), (3i) u 
(4a) ma għandhomx japplikaw.
Fejn tingħata deroga, l-Istat Membru li 
jingħata d-deroga għandu, fi żmien sitt 
xhur, jipprovdi kemm lill-Kummissjoni u 
lill-awtoritajiet kompetenti ta' Stati 
Membri oħra b'dokument, kemm fil-
format tal-karta kif ukoll f'dak 
elettroniku, li jistabbilixxi:
— in-numru ta' referenza uniku tad-
deroga hekk kif jidher fuq it-tabella 
mwaħħla ma kull magna li għaliha 
jirreferi,
— in-natura tad-deroga, inkluża d-
deskrizzjoni tal-livelli ta' emissjoni meta 
mqabbel mal-limiti tal-Istadju IIIA u 
dettalji tad-dispożizzjonijiet alternattivi li 
se jiġu applikati,
– ġustifikazzjoni dettaljata għall-għoti 
tad-deroga, inklużi d-diffikultajiet tekniċi 
ewlenin, bil-konsegwenzi ambjentali u 
ekonomiċi, u deskrizzjoni tal-isforzi li 
saru fid-disinn sabiex ikun simili għar-
rekwiżiti tal-Istadju III A, u jekk ikun 
hemm il-ħtieġa, evoluzzjoni probabbli tal-
flotta u miżuri operattivi,
— in-numru ta' magni suġġetti għad-
deroga,
— informazzjoni dwar il-manifattur u 
dwar it-tipi u n-numri tas-serje tal-magni 
suġġetti għad-deroga,
— informazzjoni tas-serje ta' vetturi tal-
ferrovija li magħhom se jitwaħħlu l-
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magni flimkien maż-żoni operattivi 
tagħhom,
— kwalunkwe informazzjoni oħra li tgħin 
tiġġustifika t-talba għal deroga
1d. Għall-magni li ħarġu fis-suq skont il-
paragrafi 1a u 1b u 1c, it-test 'MAGNA 
TA' SOSTITUZZJONI' għandu jitwaħħal 
ma' tabella fuq il-magna jew imdaħħal 
fil-manwal tal-użu."

Ġustifikazzjoni

"Minħabba li l-ispazju disponibbli fil-maġġoranza tal-vetturi aktar antiki mhuwiex biżżejjed 
biex jinkludi magni konformi ma' Stadju III B tal-istess forza, il-possibbiltà tas-sostituzzjoni 
ta' magni ta' qabel l-Istadju III A u l-Istadju III A li ġew installati f'vetturi antiki li kellhom 
magni konformi ma' Stadju III A se tippermetti l-industrija sabiex timxi 'l quddiem lejn l-
istandards tal-emissjonijiet aktar nodfa tal-Istadju III A. Fi ftit każijiet, id-derogi għall-
installazzjoni ta' magni tal-Istadju IIIA se tkun meħtieġa wkoll minħabba l-limiti tal-wisa' 
bejn il-binarji, it-tagħbija fuq il-fus u d-disinn tal-vetturi. L-industrija taqbel li kwalunkwe tali 
deroga għandha ssir taħt kontrolli u limiti rigorużi ħafna u b'ġustifikazzjonijiet dettaljati."

Emenda 4

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 u tiskadi fil-
31 ta' Diċembru 2013." Permezz ta' 
deroga, għal-lokomottivi li huma kapaċi 
joperaw fuq il-ferroviji tan-Netwerk tar-
Renju Unit, l-iskema ta' flessibbiltà 
għandha tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2015.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tad-Direttiva, hekk kif hija abbozzata attwalment, ma tikkunsidrax la r-
restrizzjonijiet imposti mill-ispeċifiċitajiet tal-kejl u l-piż tan-netwerk ferrovjarju jew ir-
restrizzjonijiet imposti mis-suq żgħir u speċjalizzat li jeżisti għal dawn it-tipi ta' magni. Dan 
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jista' jwassal għar-riskju tat-tnaqqis fit-tagħbija ferrovjarja u l-prevenzjoni ta' azzjoni ta' 
trasferiment mit-triq għall-ferrovija, waħda mill-prijoritajiet tal-politika tat-trasport tal-UE.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness 
Direttiva 97/68/KE
Anness XIII – taqsima 1 – punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. Bl-eċċezzjoni tal-perjodu ta' 
tranżizzjoni bejn l-Istadju IIIA u l-Istadju 
IIIB, OEM li jixtieq jagħmel użu mill-
iskema tal-flessibbiltà għandhom jitolbu 
permess minn kwalunkwe awtorità biex 
jixtri mill-fornituri tal-magni tiegħu, il-
kwantitajiet tal-magni fit-Taqsimiet 1.1.1. 
u 1.1.2., li ma jikkonformawx mill-valuri 
tal-limitu tal-emissjonijiet kurrenti iżda 
approvati sal-istadju preċedenti l-aktar qrib 
tal-limiti tal-emissjonijiet. 

1.1. Bl-eċċezzjoni tal-perjodu ta' 
tranżizzjoni bejn l-Istadju IIIA u l-
Istadju IIIB, OEM li jixtieq jagħmel użu 
mill-iskema tal-flessibbiltà għandu jitlob, u 
jirċievi mingħajr dewmien mhux meħtieġ,
permess minn kwalunkwe awtorità biex 
jixtri mill-fornituri tal-magni tiegħu, il-
kwantitajiet tal-magni fit-Taqsimiet 1.1.1. 
u 1.1.2., li ma jikkonformawx mill-valuri 
tal-limitu tal-emissjonijiet kurrenti iżda 
approvati sal-istadju preċedenti l-aktar qrib 
tal-limiti tal-emissjonijiet.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness 
Direttiva 97/68/KE
Anness XIII – taqsima 1 – punt 1.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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' 40 magna 
għall-użu tal-propulsjoni tal-lokomottivi 
skont l-iskema ta' flessibbiltà.

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi tal-lokomottivi la jiddisinjaw u lanqas jibnu huma stess magni diżil iżda 
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jixtruhom mill-fornituri. Madankollu l-fornituri attwalment ma joffrux għat-tipi kollha ta' 
lokomottivi magni konformi mal-Istadju IIIB. Il-magni konformi mal-Istadju IIIB jibdew isiru 
disponibbli biss għall-ogħla segment ta' qawwa. Madankollu, l-ebda magna mhija fis-suq 
għall-varji tipi ta' lokomottivi, u l-informazzjoni għadha insuffiċjenti għall-manifatturi tal-
lokomottivi biex ikunu jistgħu jadattaw id-disinn tagħhom għall-magni potenzjalment ġodda. 
Din is-sitwazzjoni se tippersisti sal-2012 u wara. Jekk ma jkunx hawn dawn il-magni, il-
manifatturi ma jistgħux joffru lokomottivi u dan jaf ikollu konsegwenzi negattivi għall-ftuħ 
tas-suq ferrovjarju, is-sostituzzjoni tal-vetturi ferrovjarji u jista' jissarraf f'bidla modali mill-
ferrovija għat-triq. Fil-kundizzjonijiet tal-proposta attwali, l-indisponibbiltà ta' magni se 
twassal għal tħarbit tal-fluss tal-ordnijiet u jqiegħed f'riskju l-vijabbiltà ekonomika ta' dawn 
il-manifatturi ta' daqs medju li diġà ntlaqtu severament mill-kriżi ekonomika. Il-produzzjoni 
annwali tipika ta' wieħed minn dawn il-manifatturi tkun tvarja minn 50 sa 100 lokomottiva. 
Dawn il-lokomottivi jinbiegħu lil suq frammentat ferm filwaqt li jissodisfaw ħafna esiġenzi u 
talbiet differenti. B'total ta' erbgħin lokomottiva fl-iskema ta' flessibbiltà, għall-perjodu ta' 
tranżizzjoni ta' sentejn (2012-2013) il-manifatturi se jkun forsi jistgħu jkomplu l-produzzjoni 
tal-firxa varja ta' lokomottivi tagħhom u jissodisfaw d-domanda tas-suq. In-numru 40 kien 
oriġinarjament propost mir-rappreżentanti Franċiżi u Britanniċi fil-grupp ta' esperti (GEME) 
li jgħin lill-Kummissjoni.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 97/68/KE
Anness XIII – taqsima 1 – punt 1.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7. L-OEM għandu jipprovdi lil 
kwalunkwe awtorità tal-approvazzjoni tat-
tip fl-Istati Membri li tagħmel talba, b'kull 
informazzjoni li dik l-awtorità tal-
approvazzjoni tat-tip tkun teħtieġ sabiex 
tikkonferma li kwalunkwe magna meqjusa 
li hija, jew li hija ttikkettjata li hija, bħala li 
tpoġġiet fis-suq skont skema ta' flessibbiltà 
tkun iddikjarata jew ttikkettjata b’dan il-
mod b'mod xieraq.

1.7. L-OEM għandu jipprovdi lil 
kwalunkwe awtorità tal-approvazzjoni tat-
tip fl-Istati Membri li tagħmel talba, b'kull 
informazzjoni li dik l-awtorità tal-
approvazzjoni tat-tip tkun teħtieġ sabiex 
tivverifika u tikkonferma li kwalunkwe 
magna meqjusa li hija, jew li hija 
ttikkettjata li hija, bħala li tpoġġiet fis-suq 
skont skema ta' flessibbiltà tkun iddikjarata 
jew ttikkettjata b'dan il-mod b’mod xieraq.
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