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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-manufatturi 
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-manufatturi ta' magni u ta' makkinarju biex jinżammu l-kompetittività u l-impjiegi u fl-



PA\833183MT.doc 5/5 PE450.581v01-00

MT

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.
Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, ir-Rapporteur tirrakkomanda li l-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, jipproponi l-
approvazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

******

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, jipproponi l-approvazzjoni tal-proposta 
tal-Kummissjoni.


