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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Sinteżi tal-proposta tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2000/25/KE tirregola l-limitu massimu tal-emissjonijiet tal-egżost tal-ossidu tal-
karbonju (CO), l-idrokarburi (HC), l-ossidi tan-nitroġenu (NOx) u l-partikolati (PM) minn 
magni tad-diżil installati fi tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija u tikkonforma bis-sħiħ 
mad-Direttiva 97/68/KE dwar l-emissjonijiet ta' makkinarju mobbli mhux tat-triq.

Bħalissa l-limiti tal-valuri (l-Istadju III A) qed jiġu sostitwiti bil-limiti aktar stretti tal-
Istadju III B progressivament mill-1 ta' Jannar 2011. 

Skema ta' flessibbiltà
Id-Direttiva 2005/13/KE introduċiet l-hekk imsejħa skema ta' flessibbiltà biex tiffaċilita t-
tranżizzjoni bejn l-istadji differenti ta' emissjonijiet. L-iskema ta' flessibbiltà tippermetti lill-
produtturi tat-tratturi li jqiegħdu fis-suq, matul il-perjodu bejn iż-żewġ stadji suċċessivi tal-
valuri tal-limitu tal-emissjonijiet tal-egżost, numru limitat ta' tratturi li jkunu ffittjati b'magni 
li jibqgħu jikkonformaw mal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost tal-istadju preċedenti.  
Produttur tat-tratturi huwa intitolat li jqiegħed fis-suq jew (1) għal kull kategorija ta' qawwa 
tal-magna numru limitat ta' tratturi li ma jaqbiżx l-20 % tal-bejgħ annwali tal-produttur, jew 
(2) numru fiss ta' tratturi. It-tieni għażla hija maħsuba biex tintuża minn intrapriżi iżgħar li 
jipproduċu volumi iżgħar ta' tratturi.

Aspetti ekonomiċi 
B'analoġija mas-sitwazzjoni għall-produtturi tal-makkinarju mobbli mhux tat-triq, l-isfida 
teknoloġika għall-produtturi tat-tratturi hija li l-ġenerazzjoni li jmiss ta' magni għandha tikseb 
tnaqqis fl-emissjonijiet tal-PM u tan-Nox kumparabbli ma' dawk mitluba u mnedija għall-
magni u l-vetturi tat-triq (trakkijiet, xarabankijiet, eċċ.). 
Bejn wieħed u ieħor hemm 40 produttur tat-tratturi fl-UE li jipproduċu varjetà wiesgħa ta' 
tratturi li għandhom josservaw il-limiti tal-emissjonijiet stipulati fid-Direttiva, filwaqt li l-
magni jiġu prodotti minn ftit kumpaniji kbar biss (madwar 10 produtturi fl-UE u 20 
kumpanijia madwar id-dinja). L-adattament tal-vetturi jista' jsir biss mill-produtturi tat-tratturi 
wara l-finalizzazzjoni tal-konfigurazzjoni tal-magna, peress li din il-proċedura ta' tfassil mill-
ġdid ma tistax issir b'mod paralleli (ħlief għall-produtturi tat-tratturi li jipproduċu l-magni 
tagħhom stess). 

Il-kompetittività
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 tal-magni għas-settur 
tal-makkinarju mobbli mhux tat-triq u t-tratturi. F'żoni ġeografiċi importanti oħra, bħaċ-Ċina, 
l-Indja, ir-Russja jew l-Amerika Latina, dawn ir-rekwiżiti ma jeżistux jew qegħdin stadji lura. 
Is-suq ġeografiku prinċipali huwa s-suq transatlantiku li jospita l-produtturi elementari tal-
magni u tat-tratturi, imma wkoll il-konsumaturi prinċipali. 
Aspetti ambjentali
Is-sustanzi ewlenin li jniġġsu l-arja mis-settur għat-tniġġis ġenerali tal-arja huma partikolati u 
emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu. Skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, l-
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emissjonijiet stmati tal-PM10 mis-settur tal-makkinarju mobbli mhux tat-triq għall-UE27 
huma 7 % meta mqabbla ma' 13 % għat-trasport tat-triq. Fl-2005, il-kontribut tat-tratturi 
għall-emissjonijiet kollha tal-PM mill-makkinarju mobbli mhux tat-triq kien 43% jew 57 kt 
fis-sena għall-EU15.

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. Fl-2005, il-kontribut tat-tratturi għall-
emissjonijiet kollha tan-NOx mill-makkinarju mobbli mhux tat-triq kien 36% jew 539 kt fis-
sena għall-EU15.

Skont il-Kummissjoni, il-valutazzjoni tal-impatt ta' skema mkabbra ta' flessibilità (50% 
f'paragun mal-20 bħalissa) hija 0.3% tal-emissjonijiet globali (kemm tal-PM kif ukoll tan-
NOx) tal-makkinarju mobbli mhux tat-triq kollu li jintuża fl-ewwel sena. 
Il-Kummissjoni għalhekk tipproponi:
1) Żieda tal-perċentwal tan-numru ta' magni li jitqiegħdu fis-suq skont l-iskema ta' 

flessibilità f'kull kategorija ta' magni minn 20% għal 50% tal-bejgħ annwali tat-tagħmir 
tal-produtturi tat-tratturi, jew

2) bħala għażla alternattiva, adattazzjoni tan-numru massimu ta' magni li jistgħu jitqiegħdu 
fis-suq skont l-iskema ta' flessibilità.

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

Il-perspettiva tar-rapporteur
Ir-rapporteur tqis li hu neċessarju li jiġu salvagwardati kemm l-iżvilupp kif ukoll il-
kompetittività tal-industrija fuq naħa u l-ħarsien tal-ambjent min-naħa l-oħra, filwaqt li 
wieħed jimmira lejn is-salvagwardja tal-iżvilupp ekonomiku tal-industrija tat-tratturi u, fl-
istess ħin, jiġu limitati kemm jista' jkun l-impatti negattivi fuq l-ambjent li jinbtu minn 
sostituzzjoni aktar tard ta' numru definit ta' magni eżistenti li għadhom ma jikkonformawx 
mal-limitu ta' emissjonijiet aktar strett il-ġdid.

Huwa kwestjonabbli, għaliex il-grupp ta' produtturi tat-tratturi tneħħa mill-proposta li 
temenda d-Direttiva 97/68/KE dwar l-emissjonijiet ta' makkinarju mobbli mhux tat-triq u 
huwa trattat b'mod separat meta s-soluzzjoni proposta għat-tratturi, skont il-Kummissjoni, 
tikkonforma bis-sħiħ mad-Direttiva 97/68/KE. Ir-rapporteur tixtieq titlob iktar informazzjoni 
bbażata fuq studji mwettqa separatament għall-produtturi tat-tratturi, iktar milli toqgħod biss 
fuq id-data bbażata fuq valutazzjoni mwettqa għas-settur tal-makkinarju mobbli mhux tat-triq 
b'mod ġenerali, u tapprezza iktar riċerka u studji ta' ħidma mit-terza party sabiex tkun tista' 
tivvaluta fid-dettal l-impatti, kemm għaż-żmien qasir kif ukoll għal dak twil, tal-bidliet 
proposti. 

Fl-istess ħin, ir-rapporteur tixtieq tfakkar li minħabba dewmien fil-ħidmiet preparatorji, il-
Kummissjoni preżentat il-proposta tagħha f'perjodu meta l-limiti ta' emissjonijiet il-ġodda, li 
huma iktar stretti, qed jiddaħħlu progressivament. Din il-ħaġa, b'xi mod jew ieħor, tnaqqas ir-
rilevanza tal-proposta. Għalhekk, ir-rapporteur temmen li għandna niġbdu l-attenzjoni lejn 
reviżjoni iktar komprensiva tad-Direttiva 97/68//KE li għandha tiġi preżentat mill-
Kummissjoni iktar tard din is-sena.   
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Fl-istess ħin, ir-rapporteur tirrikonoxxi speċifikament il-bżonn ta' dispożizzjonijiet ta' 
flessibilità bħal dawn għall-produtturi ta' daqs żgħir u medju sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' 
osservanza mal-istandards il-ġodda. Min-naħa l-oħra, hemm ukoll produtturi li diġà investew 
fir-riċerka u l-iżvilupp u l-proposta m'għandhiex tnaqqas il-kompetittività tagħhom fis-suq.

Minkejja xi tħassib, ir-rapporteur tippreferi tapprova l-proposta tal-Kummissjoni. 

******

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, jiġi mistieden 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.


