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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal reviżjoni tad-Direttiva dwar id-Dgħajjes illi 
jintużaw għar-Rikreazzjoni (94/25/KE) (RCD) tfittex li ttejjeb ir-rendiment ambjentali tad-
dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali billi tqis ir-reviżjoni tal-
limiti għall-emissjonijiet tal-egżost minn magni tal-baħar u l-limiti tal-istorbju u billi 
timmodernizza sostanzjalment ir-rekwiżiti tas-sikurezza eżistenti. L-objettiv addizzjonali tal-
inizjattiva huwa li jiġu żgurati kundizzjonijiet regolatorji ugwali mas-sħab kummerċjali 
ewlenin tal-UE u t-tħaddim bla xkiel tas-suq intern għall-inġenji tal-ilma. Hija tkopri dgħajjes 
bil-mutur, dgħajjes bil-qlugħ, inġenji tal-ilma personali (jet skis), il-magni u l-komponenti 
tagħhom li mhumiex użati għal raġunijiet kummerċjali. Il-leġiżlazzjoni l-ġdida hija mistennija 
tidħol fis-seħħ sa nofs l-2015. 

Emissjonijiet tal-egżost

Bit-twaqqif ta' limiti aktar riġidi għall-NOx u l-idrokarburi (HC), id-Direttiva riveduta 
tikkonforma l-emissjonijiet tal-egżost ta' magni tal-baħar li jintużaw għar-rikreazzjoni mar-
regoli tal-Istati Uniti, li huma aktar riġidi. L-istess limiti tal-emissjonijiet għas-swieq tal-UE u 
l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Ġappun, jiffrankaw il-kostijiet għall-manifatturi tal-UE fir-rigward 
tal-iżvilupp, il-manifattura u ċ-ċertifikazzjoni tal-linji tal-prodotti tagħhom. Ir-rapporteur 
tagħkom jaqbel mal-Kummissjoni u r-rapporteur tal-kumitat ewlieni dwar dawn li ġejjin: Il-
limiti proposti għall-emissjonijiet tal-egżost jirriflettu l-aktar tnaqqis riġidu imma fattibbli fiż-
żmien mogħti. Tnaqqis aktar sinifikanti tat-tliet inkwinanti (HC, NOx u CO) fil-magni SI 
huwa biss possibbli permezz tal-post-trattament tal-gass tal-egżost li jintroduċi t-teknoloġija 
tal-katalist 'three-way'. Madankollu, it-teknoloġija meħtieġa għadha mhijiex żviluppata b'mod 
suffiċjenti u tkun teħtieġ investiment li bħalissa mhuwiex finanzjarjament aċċessibbli għall-
industrija. Barra minn hekk, ir-rapporteur tagħkom jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni għal 
perjodu tranżitorju ta' 3 snin għall-manifatturi kollha tal-magni u 3 snin addizzjonali għall-
impriżi żgħar u medji li jimmanifatturaw magni SI li jitpoġġew fuq barra ta' dgħajsa b'saħħa 
tal-magna < 15 kW sabiex jiġi żgurat telf minimu f'sens ekonomiku u soċjali. 

Il-proposta tal-Kummissjoni għal rekwiżit ġdid biex tiddaħħal installazzjoni obbligatorja ta' 
tankijiet kontenituri jew sistemi għat-trattament tal-ilma fuq id-dgħajjes trid tintlaqa' għall-ġid 
tal-protezzjoni ambjentali fir-rigward tal-prevenzjoni tat-tfigħ ta' dranaġġ fil-baħar. 

Emissjonijiet tal-istorbju

Ir-rapporteur tagħkom jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex jinżammu l-limiti attwali 
għall-emissjonijiet tal-istorbju għax kwalunkwe tnaqqis ulterjuri jkun jeħtieġ li l-magni jiġu 
ddisinjati mill-ġdid b'mod sinifikanti. Wieħed irid iżomm f'moħħu li l-istorbju li joħroġ mid-
dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni huwa affettwat minn numru ta' fatturi bħal ma huma l-
magna, il-buq, il-konċentrazzjoni ta' dgħajjes, il-veloċità, l-imġiba tas-sewwieq, il-ġeografija 
u l-kundizzjonijiet tat-temp. Huwa għalhekk li d-Direttiva tippermetti li jittieħdu miżuri 
nazzjonali sabiex jiġu ffissati limiti aktar riġidi bħal ma huma l-limiti tal-veloċità, id-distanza 
minima mix-xatt jew il-projbizzjoni fuq dgħajjes f'żoni speċifiċi. Ir-rapporteur tagħkom iqis li 
skambju ta' opinjonijiet dwar l-aħjar prattiki fost l-Istati Membri jħeġġeġ il-proporzjonalità 
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tad-dispożizzjonijiet nazzjonali relevanti u jgħin biex jittieħdu miżuri xierqa. F'dan il-kuntest, 
ir-rapporteur tagħkom jirreferi għal ħafna kawżi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
(b'mod partikolari dwar il-kawżi C-142/05 u C-433/05). L-emendi Nru 2 u 5 għandhom l-
għan li jistiednu lill-Kummissjoni tiffaċilita dan il-proċess.

Rekwiżiti tas-sikurezza

Ir-Rapporteur tagħkom jisħaq fuq l-importanza tal-klawżola l-ġdida tas-sikurezza ġenerali li 
toffri l-bażi legali biex tneħħi mis-suq inġenji tal-baħar mhux sikuri jekk il-prodott ma 
jissodisfax ir-rekwiżiti tas-sikurezza tad-Direttiva jew jekk il-prodott jirrappreżenta, f'termini 
ġenerali, periklu għas-sikurezza u s-saħħa tal-persuni, għall-proprjetà jew għall-ambjent. 

Ir-rapporteur tagħkom jilqa' obbligi aktar riġidi għall-manifatturi, l-importaturi u d-distributuri 
biex jippruvaw il-konformità tal-prodotti tagħhom (per eżempju t-tikketta KE) permezz ta' 
proċeduri xierqa għall-valutazzjoni tal-konformità. Billi l-maġġoranza tad-dgħajjes importati 
b'mod privat huma importati minn pajjiżi terzi, huwa pożittiv il-fatt li l-importaturi privati 
jkunu issa inklużi b'mod espliċitu taħt l-obbligi tad-Direttiva tal-Valutazzjoni ta' Wara l-
Kostruzzjoni. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li dawn id-dgħajjes jikkorrispondu mar-rekwiżiti 
msaħħa ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom bżonn jiżguraw li l-kontrolli adegwati 
u effiċjenti jsiru kemm mal-fruntieri esterni tal-UE kif ukoll ġewwa l-Unjoni nnifisha.

Teknoloġiji ibridi

Ir-Rapporteur tagħkom huwa tal-opinjoni li l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-magni ibridi għall-
inġenji illi jintużaw għar-rikreazzjoni għandu jitqies - fi ħdan id-Direttiva - bħala soluzzjoni 
innovattiva għas-sistemi ta' propulsjoni. L-emendi tar-rapporteur Nri 1, 3, 6 u 7 jiżguraw li s-
soluzzjonijiet ta' propulsjoni innovattivi u ċ-ċikli tal-ittestjar għall-magni ibridi jkunu koperti 
mid-Direttiva.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Transport u t-Turiżmu jitlob lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Għandhom jittieħdu wkoll miżuri 
xierqa fil-ġejjieni biex tinġabar dejta dwar 
l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
(CO2) minn magni fuq dgħajjes li 
jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-
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ilma personali.

Ġustifikazzjoni

L-impatt tal-karbonju ta' sitt miljun dgħajsa li tintuża għar-rikreazzjoni u inġenju tal-ilma 
personali għandu jiġi kkalkulat sabiex l-ewwel tiġi vvalutata l-iskala tal-problema u mbagħad 
tiġi ttrattata. Skont il-Kummissjoni, għad m'hemmx inventarju tal-emissjonijiet tal-karbonju 
mid-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali.

Emenda 2

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-
applikazzjoni uniformi tad-Direttiva.

(8) Jixraq ukoll li jkun hemm 
definizzjonijiet ta' "inġenju tal-ilma mibni 
għall-użu personali" u ta' "importatur 
privat" li jkunu speċifiċi għal dan is-settur 
sabiex jiffaċilitaw il-fehim u l-
applikazzjoni uniformi tad-Direttiva.
Huwa neċessarju li tiġi estiża d-
definizzjoni ta' "magni ta' propulsjoni" 
stipulata fid-Direttiva 94/25/KEE sabiex 
tkopri wkoll is-soluzzjonijiet ta' 
propulsjoni innovattivi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li twessa' d-definizzjoni ta' "magni ta' propulsjoni" għax it-teknoloġiji l-
ġodda tal-magni ibridi, li qed jintużaw attwalment u li jistgħu jespandu fil-futur, ma kinux 
tqiesu f'din id-Direttiva.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Wara li kkunsidra n-natura 
speċifika tan-negozju li jsir mill-SMEs li 
jipproduċu dgħajjes għar-rikreazzjoni u 
inġenji tal-ilma personali, tali SMEs 
għandhom ikunu suġġetti għal forma 
speċjali ta’ appoġġ fid-dawl tal-piż 
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sinifikanti ta’ investiment assoċjat ma’ 
negozju bħal dan.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Meta jqiegħdu prodott kopert minn 
din id-Direttiva fis-suq, l-importaturi 
għandhom jindikaw fuq il-prodott isimhom 
u l-indirizz fejn ikun jista’ jsir kuntatt 
magħhom. Għandhom jiġu previsti xi 
eċċezzjonijiet meta d-daqs jew in-natura ta' 
komponent ma jippermettux din l-
identifikazzjoni.

(15) Meta jqiegħdu prodott kopert minn 
din id-Direttiva fis-suq, l-importaturi 
għandhom jindikaw fuq il-prodott isimhom 
u l-indirizz fejn ikun jista’ jsir kuntatt 
magħhom. Fejn id-daqs jew in-natura ta' 
komponent ma jippermettux din l-
indikazzjoni, l-importaturi għandhom 
jipprovdu dokumentazzjoni xierqa li biha 
ikun jista' jiġi identifikat tali komponent.

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 dawk id-dispożizzjonijiet 
ikunu ġġustifikati u proporzjonati għall-
objettiv li jrid jintlaħaq. Il-Kummissjoni 
għandha tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar 
prattiki bejn l-Istati Membri dwar l-
applikazzjoni tal-Artikolu 5 ta' din id-
Direttiva billi twaqqaf sistema adegwata 
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għal tali skambju.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li skambju ta' opinjonijiet dwar l-aħjar prattiki fost l-Istati 
Membri għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5 jista' jgħin biex jiġu evitati miżuri sproporzjonati u 
għandu jitħeġġeġ mill-Kummissjoni.

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 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta' preparazzjoni tagħha, inkluż dak 
fil-livell ta' esperti.

(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-bijofjuwils 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 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta' preparazzjoni tagħha, inkluż dak 
fil-livell ta' esperti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi s-sistemi ibridi fid-Direttiva li ma kinux tqiesu mill-Kummissjoni 
meta l-proposta għad-Direttiva kienet ġiet iffinalizzata minħabba nuqqas ta' informazzjoni 
f'dak il-mument.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penali li 
japplikaw għall-ksur ta’ din id-Direttiva u 
jiżguraw li jiġu implimentati. Dawn il-
pieni għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u disważivi.

(44) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penali li 
japplikaw għall-ksur ta’ din id-Direttiva u 
jiżguraw li jiġu implimentati minn servizzi 
maħluqa b’mod ċar għal dan l-iskop jew 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 
Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u disważivi, u għandhom 
jiġu applikati mingħajr dewmien mhux 
ġustifikat.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – punt xiii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xiii) inġenji anfibji; (xiii) inġenji anfibji li kapaċi joperaw 
kemm fuq l-ilma u fuq art niexfa;

Emenda 9

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;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda maħsuba biex tiżgura li t-tipi kollha ta' installazzjonijiet ibridi se jkollhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-emissjonijiet tal-egżost tal-Anness I.B għax it-teknoloġija tal-
ibridi ma kinetx tqieset f'din id-Direttiva.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma 
għandhomx iżommu lill-Istati Membri 
milli jadottaw dispożizzjonijiet dwar in-
navigazzjoni f'ċerti ilmijiet bl-għan li 
jitħarsu l-ambjent u l-istruttura tal-passaġġi 
fuq l-ilma, u jiżguraw is-sikurezza tal-
passaġġi fuq l-ilma, bil-kundizzjoni li 
dawk id-dispożizzjonijiet ma jeħtiġux il-
modifika tal-inġenji tal-ilma li 
jikkonformaw ma' din id-Direttiva.

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma 
għandhomx iżommu lill-Istati Membri 
milli jadottaw dispożizzjonijiet dwar in-
navigazzjoni f'ċerti ilmijiet bl-għan li 
jitħarsu l-ambjent, inkluż it-tniġġis tal-
istorbju, l-istruttura tal-passaġġi fuq l-ilma, 
u jiżguraw is-sikurezza tal-passaġġi fuq l-
ilma, bil-kundizzjoni li dawk id-
dispożizzjonijiet ma jeħtiġux il-modifika 
tal-inġenji tal-ilma li jikkonformaw ma' din 
id-Direttiva u li dawk id-dispożizzjonijiet 
ikunu ġustifikati u proporzjonati. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri u twaqqaf sistema adegwata għal 
tali skambju.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li skambju ta' opinjonijiet dwar l-aħjar prattiki fost l-Istati 
Membri għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5 jista' jgħin biex jiġu evitati miżuri sproporzjonati u
għandu jitħeġġeġ mill-Kummissjoni.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li żżid, taħt is-setgħat iddelegati tal-Kummissjoni, ċikli ta' ttestjar 
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ibridi ladarba jkun hemm qbil internazzjonali dwar tali ċikli ta' ttestjar.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 59 għandha tkun konferita għal
perjodu indeterminat ta' żmien mid-data 
speċifikata fl-Artikolu 60.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 49 għandha tkun konferita għal
seba’ snin mid-data speċifikata fl-
Artikolu 60. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport rigward id-delega tas-
setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur 
qabel tmiem il-perjodu ta' seba’ snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
b'mod taċitu għal perjodi ta' tul identiku, 
dment li l-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta' kull perjodu.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt A – punt 2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-inġenju tal-ilma għandu jkun iddisinjat 
sabiex jiminimizza r-riskji li wieħed jaqa' 
għal ġo l-ilma u biex jiffaċilita t-tlugħ lura.

L-inġenju tal-ilma għandu jkun iddisinjat 
sabiex jiminimizza r-riskji li wieħed jaqa' 
għal ġo l-ilma u biex jiffaċilita t-tlugħ lura.
Il-mezzi ta’ tlugħ lura għandhom ikunu 
aċċessibbli jew ikunu jistgħu jintużaw 
minn persuna fl-ilma mingħajr għajnuna 
esterna.

Ġustifikazzjoni

Id-disinn tal-inġenju tal-ilma għandu jippermetti lil dak li jkun li jitla’ lura fuqu mingħajr 
għajnuna, għal raġunijiet ta’ sikurezza, partikolarment f’kundizzjonijiet ta’ ilma kiesaħ. Din 
l-emenda tallinja t-test ukoll ma’ rekwiżiti eżistenti fl-Istati Uniti.
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Emenda 14

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

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 
installati 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' 
temperaturi massimi rakkomandati mill-
produttur. Għandu jkun hemm 
ventilazzjoni sabiex ma jakkumulawx il-
gassijiet esplussivi li jistgħu joħorġu. Il-
batteriji għandhom ikunu mwaħħla fis-sod 
u protetti mid-dħul tal-ilma.

Ġustifikazzjoni

Jekk l-installazzjonijiet 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 li 
jibblukkaw it-tagħmir elettroniku kollu fuq id-dgħajsa inkluż il-kontrolli tal-magna. Fejn it-
tagħmir tar-radju/tas-sikurezza għandu bżonn jibqa' operattiv, ċirkuwit elettriku separat 
huwa bżonnjuż anki jekk jinqata' l-elettriku fiċ-ċirkuwit ta' propulsjoni elettrika.
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