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Rapport
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Emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda

Proposta għal regolament (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

_____________________________________________________________

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Sabiex ikun jista' jitwettaq il-Ftehim 
ta' Pariġi, l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
mit-trasport jeħtieġ li jkunu qrib iż-żero 
sal-2050;

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-emissjonijiet ta' gass serra mit-
trakkijiet, mix-xarabankijiet u mill-kowċis, 
jiġifieri l-vetturi heavy-duty, bħalissa 
jirrappreżentaw madwar kwart tat-trasport 
bit-triq fl-Unjoni u huma mistennija li 
jiżdiedu iktar sal-2030. Iridu jiġu introdotti 
miżuri effettivi biex jitrażżnu l-
emissjonijiet minn vetturi heavy-duty biex 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet neċessarju fis-settur tat-

(4) L-emissjonijiet ta' gass serra mit-
trakkijiet, mix-xarabankijiet u mill-kowċis, 
jiġifieri l-vetturi heavy-duty, bħalissa 
jirrappreżentaw madwar kwart tal-
emissjonijiet tat-trasport bit-triq fl-Unjoni 
u, jekk ma tittieħed l-ebda miżura 
addizzjonali, huma mistennija li 
jammontaw għal 30 % tat-total tal-
emissjonijiet tas-CO2 tat-trasport bit-triq 
sal-2030. L-emissjonijiet minn vetturi 
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trasport. heavy-duty ser jiżdiedu b'10 % bejn l-2010 
u l-2030, u bi 17 % bejn l-2010 u l-2050. 
Iridu jiġu introdotti miżuri effettivi biex 
jitrażżnu l-emissjonijiet minn vetturi 
heavy-duty biex jikkontribwixxu għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet neċessarju fis-
settur tat-trasport, u fl-istess ħin tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-industrija u tiġi 
pprovduta informazzjoni lill-operaturi tat-
trasport li tiggwidahom fl-għażliet 
tagħhom. Barra minn hekk, it-tnaqqis fl-
emissjonijiet jista' wkoll jinkiseb billi jiġu 
żviluppati soluzzjonijiet għal inċentivi u 
biex jinħolqu inċentivi għall-
ottimizzazzjoni tat-tagħbija, il-platooning, 
it-taħriġ tas-sewwieqa, it-tiġdid tal-flotta, 
it-tnaqqis tal-konġestjoni u l-investimenti 
fil-manutenzjoni tal-infrastruttura.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2014 
dwar l-Istrateġija għat-Tnaqqis tal-Konsum 
tal-Fjuwil u tal-Emissjonijiet tas-CO2 mill-
Vetturi Heavy Duty13, il-Kummissjoni 
rrikonoxxiet li prerekwiżit għall-
introduzzjoni ta' tali miżuri hu proċedura 
għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-
CO2 u l-konsum tal-fjuwil.

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2014 
dwar l-Istrateġija għat-Tnaqqis tal-Konsum 
tal-Fjuwil u tal-Emissjonijiet tas-CO2 mill-
Vetturi Heavy Duty13, il-Kummissjoni 
rrikonoxxiet li prerekwiżit għall-
introduzzjoni ta' tali miżuri hu proċedura 
għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-
CO2 u l-konsum tal-fjuwil. Fil-Pakkett 
tagħha dwar il-Mobilità tal-2017 bit-titolu 
"L-Ewropa attiva", il-Kummissjoni 
pprevediet proposta għall-istandards 
għall-vetturi heavy-duty fl-ewwel nofs tal-
2018. Il-pubblikazzjoni fil-ħin ta' dik il-
proposta hija kruċjali biex tippermetti l-
adozzjoni rapida ta' tali standards ġodda.

__________________ __________________
13 COM(2014) 285 final. 13 COM(2014) 285 final.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fil-biċċa l-kbira, il-kumpaniji tat-
trasport huma intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju. Barra minn hekk, huma għad 
m'għandhomx aċċess għal informazzjoni 
standardizzata biex jevalwaw it-teknoloġiji 
dwar l-effiċjenza tal-fjuwil jew iqabblu l-
vetturi b'tali mod li jagħmlu deċiżjonijiet 
infurmati sew dwar ix-xiri u jnaqqsu l-
kontijiet tal-fjuwil tagħhom, li jammontaw 
għal aktar minn kwart tal-ispejjeż 
operattivi tagħhom.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-informazzjoni dwar ir-rendiment 
ta' vettura f'termini tal-emissjonijiet tas-
CO2 u l-konsum tal-fjuwil għandhom 
jitpoġġew disponibbli pubblikament biex 
l-operaturi tal-vetturi kollha jkunu jistgħu 
jieħdu deċiżjonijiet infurmati sewwa dwar 
ix-xiri. Il-manifatturi tal-vetturi kollha 
jkunu jistgħu jikkumparaw ir-rendimenti 
tal-vetturi tagħhom ma' dawk ta' għamliet 
differenti. Dan se jżid l-inċentivi għall-
innovazzjoni u għalhekk se jżid il-
kompetittività. Din l-informazzjoni se 
tipprovdi wkoll lil min ifassal il-politika 
fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
b'bażi soda għall-iżvilupp ta' politiki biex 
jippromwovu l-użu ta' iktar vetturi 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Għalhekk, 
huwa xieraq li l-valuri tal-emissjonijiet tas-
CO2 u tal-konsum tal-fjuwil iddeterminati 
għal kull vettura heavy-duty ġdida skont ir-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
[…/…]15 [Ir-referenza t-tajba trid tiġi 
inkluża mill-Uffiċċju tal-

(7) L-informazzjoni dwar ir-rendiment 
ta' vettura f'termini tal-emissjonijiet tas-
CO2 u l-konsum tal-fjuwil jenħtieġ li 
jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
biex l-operaturi tal-vetturi kollha jkunu 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati 
sewwa dwar ix-xiri, filwaqt li jiżguraw l-
ogħla livelli ta' trasparenza. Il-manifatturi 
tal-vetturi kollha jkunu jistgħu 
jikkumparaw ir-rendimenti tal-vetturi 
tagħhom ma' dawk ta' għamliet differenti. 
Dan se jżid l-inċentivi għall-innovazzjoni, 
jixpruna l-iżvilupp ta' vetturi aktar 
effiċjenti fl-enerġija u għalhekk se jżid il-
kompetittività. Din l-informazzjoni se 
tipprovdi wkoll lil min ifassal il-politika 
fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
b'bażi soda għall-iżvilupp ta' politiki biex 
jippromwovu l-użu ta' iktar vetturi 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Għalhekk, 
huwa xieraq li l-valuri tal-emissjonijiet tas-
CO2 u tal-konsum tal-fjuwil iddeterminati 
għal kull vettura heavy-duty ġdida skont ir-
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Pubblikazzjonijiet] huma mmonitorjati, 
rrapportati lill-Kummissjoni u jitpoġġew 
disponibbli għall-pubbliku.

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
[…/…]15 [Ir-referenza t-tajba trid tiġi 
inkluża mill-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet] huma mmonitorjati, 
rrapportati lill-Kummissjoni u jitpoġġew 
disponibbli għall-pubbliku.

_________________ _________________
15Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
[…/…] li jimplimenta r-Regolament (UE) 
Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni 
tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-
fjuwil tal-vetturi heavy-duty u li jemenda 
d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 
(ĠU L…,..,..).

15Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
[…/…] li jimplimenta r-Regolament (UE) 
Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni 
tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-
fjuwil tal-vetturi heavy-duty u li jemenda 
d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 
(ĠU L…,..,..).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex jinkiseb għarfien komplet dwar 
il-konfigurazzjoni tal-flotta ta' vetturi 
heavy-duty fl-Unjoni, dwar l-iżvilupp 
tagħha matul iż-żmien u dwar l-impatt 
potenzjali tal-emissjonijiet tas-CO2, hu 
xieraq li tiġi mmonitorjata u rapportata d-
data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi 
heavy-duty ġodda kollha u tal-karrijiet 
ġodda kollha, inkluż id-data dwar is-
sistemi tal-motopropulsjoni kif ukoll dwar 
il-karozzerija relevanti.

(8) Biex jinkiseb għarfien komplet dwar 
il-konfigurazzjoni tal-flotta ta' vetturi 
heavy-duty fl-Unjoni, dwar l-iżvilupp 
tagħha matul iż-żmien u dwar l-impatt 
potenzjali tal-emissjonijiet tas-CO2, hu 
xieraq li tiġi mmonitorjata u rapportata d-
data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi 
heavy-duty ġodda kollha u tal-karrijiet 
ġodda kollha, inkluż id-data dwar is-
sistemi tal-motopropulsjoni kif ukoll dwar 
il-karozzerija rilevanti. Ir-
responsabbiltajiet speċifiċi għall-
monitoraġġ u r-rapportar tad-data huma 
deskritti fl-Artikoli 4 u 5 rispettivament.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(8a) Huwa meħtieġ li s-sistema ta' 
monitoraġġ u rapportar tkun faċli biex 
tintuża mill-kumpaniji kollha li joperaw 
fis-settur tat-trasport, irrispettivament 
mid-daqs u mir-riżorsi tagħhom.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Id-data dwar l-emissjonijiet tas-CO2 
u l-konsum tal-fjuwil se tkun disponibbli 
għal ċerti vetturi heavy-duty ġodda li huma 
rreġistrati fl-[2019]. Għalhekk, minn dik 
id-data, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom ikunu meħtieġa li 
jipprovdu data dwar ir-reġistrazzjonijiet 
ġodda u l-manifatturi għandhom ikunu 
meħtieġa li jipprovdu d-data teknika 
rigward dawk il-vetturi.

(9) Id-data dwar l-emissjonijiet tas-CO2 
u l-konsum tal-fjuwil se tkun disponibbli 
għal ċerti vetturi heavy-duty ġodda li huma 
rreġistrati fl-[2019]. Għalhekk, minn dik 
id-data, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom ikunu obbligati 
jipprovdu data dwar ir-reġistrazzjonijiet 
ġodda, u l-manifatturi jenħtieġ li jkunu 
obbligati jipprovdu d-data teknika rigward 
dawk il-vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament tal-
Kummissjoni (UE)[…/…] 1a+. 

__________________
1a Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
[…/…] li jimplimenta r-Regolament (UE) 
Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill fir-rigward tad-
determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 
u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi heavy-
duty u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 582/2011 (ĠU L…,..,..).
+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal ir-referenza 
korretta.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġi żgurat li l-operaturi 
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ekonomiċi jkunu jistgħu jippreparaw 
aħjar għat-tibdil regolatorju, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tippubblika, mhux aktar 
tard mit-30 ta' Ġunju 2018, kalendarju 
għall-applikazzjoni ppjanata tas-softwer 
tal-Għodda għall-Kalkolu tal-Konsum tal-
Enerġija tal-Vetturi ("VECTO") żviluppat 
skont ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2017/2400 għal teknoloġiji u 
innovazzjonijiet ewlenin li jnaqqsu l-
emissjonijiet tat-trasport tal-merkanzija 
bit-triq. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
taġġorna wkoll, mingħajr dewmien, il-
proċedura tat-test VECTO stabbilita skont 
ir-Regolament (KE) 595/2009 b'tali mod li 
tinkludi l-kategoriji kollha ta' vetturi 
heavy-duty, inklużi s-sistemi kollha 
alternattivi tal-motopropulsjoni, il-
karrijiet u kwalunkwe tip ġdid ta' fjuwil 
alternattiv li ser jtiqiegħed għad-
dispożizzjoni fuq is-suq, sabiex tkopri l-
firxa wiesgħa ta' vetturi heavy-duty 
possibbli. Għalhekk huwa importanti li l-
Kummissjoni teżamina regolarment l-
ambitu tal-obbligi ta' monitoraġġ u 
rapportar skont dan ir-Regolament u, kif 
xieraq, tippreżenta proposti leġiżlattivi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Huwa meħtieġ li s-sistema ta' 
monitoraġġ u rapportar tkun waħda faċli 
biex tintuża għall-operaturi tat-trasport 
kollha irrispettivament mid-daqs u r-
riżorsi tagħhom. Il-Kummissjoni jenħtieġ 
li tippromwovi b'mod attiv tali sistema 
biex tiżgura li jkollha impatt sinifikattiv 
fuq is-settur u biex tqajjem kuxjenza dwar 
id-disponibbiltà tad-data rrapportata.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Ir-riżultati tal-konformità tal-
ittestjar ta' produzzjoni tal-fajls tal-input 
tal-VECTO jenħtieġ li jkunu wkoll 
immonitorjati u rrapportati lill-
Kummissjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) L-analiżi tal-Kummissjoni tad-data 
trażmessa mill-Istati Membri u l-
manifatturi għas-sena kalendarja 
preċedenti jenħtieġ li tiġi ppreżentata lill-
pubbliku b'mod li turi ċar ir-rendiment 
tal-flotta tal-vetturi heavy-duty tal-Unjoni 
u ta' kull Stat Membru kif ukoll dik ta' 
kull manifattur b'mod komparabbli 
f'termini tal-medja tal-konsum tal-fjuwil 
u l-emissjonijiet tas-CO2, filwaqt li titqies 
kwalunkwe differenza fil-portafoll tal-
prodott tal-manifatturi u l-profil tal-
missjoni ddikjarat.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Huwa importanti li d-data 
mmonitorjata u rapportata tkun robusta u 
affidabbli. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandu jkollha l-mezzi biex tivverifika, u 
fejn ikun hemm bżonn, tikkoreġi d-data 
finali. Għalhekk, il-parametri li jippermettu 
li d-data tkun traċċata u vverifikata b'mod 

(11) Huwa importanti li d-data 
mmonitorjata u rapportata tkun robusta u 
affidabbli. Għalhekk, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li jkollha l-mezzi biex tivverifika, 
u fejn ikun hemm bżonn, tikkoreġi d-data 
finali. Fejn il-verifika mill-Kummissjoni 
dwar il-korrettezza u l-kwalità tad-data 
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adegwat għandhom ikunu previsti fir-
rekwiżiti tal-monitoraġġ.

rrapportata tikxef nuqqas ta' konformità 
intenzjonali jew negliġenti ma' 
kwalunkwe wieħed mir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha timponi multa amministrattiva 
fuq il-manifattur ikkonċernat għall-ksur 
ta' dan ir-Regolament. Il-multa 
amministrattiva jenħtieġ li tkun effettiva, 
proporzjonata u dissważiva. Għalhekk, il-
parametri li jippermettu li d-data tkun 
traċċata u vverifikata b'mod adegwat 
għandhom ikunu previsti fir-rekwiżiti tal-
monitoraġġ. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Skont l-esperjenza miksuba mill-
monitoraġġ u r-rapportar ta' data dwar l-
emissjonijiet tas-CO2 skont ir-Regolament 
(KE) Nru 443/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill għal karozzi tal-
passiġġiera ġodda u r-Regolament (UE) 
Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill17 għal vetturi kummerċjali ħfief 
ġodda, huwa xieraq li r-responsabbiltà 
għall-iskambju ta' data mal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u l-
manifatturi, kif ukoll għall-ġestjoni tal-bażi 
tad-data finali għan-nom tal-Kummissjoni 
tingħata lill-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent. Huwa wkoll xieraq li sa fejn hu 
possibbli, il-proċeduri ta' monitoraġġ u ta' 
rapportar għal vetturi heavy-duty jiġu 
allineati ma' dawk diġà eżistenti għal 
vetturi light-duty.

(12) Skont l-esperjenza miksuba mill-
monitoraġġ u r-rapportar ta' data dwar l-
emissjonijiet tas-CO2 skont ir-Regolament 
(KE) Nru 443/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill għal karozzi tal-
passiġġiera ġodda u r-Regolament (UE) 
Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill17 għal vetturi kummerċjali ħfief 
ġodda, huwa xieraq li r-responsabbiltà 
għall-iskambju ta' data mal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u l-
manifatturi, kif ukoll għall-ġestjoni tal-bażi 
tad-data finali, li jenħtieġ li tkun 
aċċessibbli għall-operaturi tat-trasport u 
l-partijiet terzi mingħajr ħlas u f'format 
riċerkabbli b'mod diġitali, għan-nom tal-
Kummissjoni tingħata lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent. Huwa wkoll 
xieraq li sa fejn hu possibbli, il-proċeduri 
ta' monitoraġġ u ta' rapportar għal vetturi 
heavy-duty jiġu allinjati ma' dawk diġà 
eżistenti għal vetturi light-duty.

__________________ __________________
16 Ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tat-
23 ta' April 2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' 
rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi 

16 Ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tat-
23 ta' April 2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' 
rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi 
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ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-
approċċ integrat tal-Komunità biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn 
vetturi ħfief, ĠU L 140, 5.2.2009, p. 1.

ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-
approċċ integrat tal-Komunità biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn 
vetturi ħfief, ĠU L 140, 5.2.2009, p. 1.

17 Ir-Regolament (KE) Nru 510/2011 tal-
11 ta' Mejju 2011 li jistabbilixxi standards 
ta' rendiment għall-emissjonijiet minn 
karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti 
mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn 
vetturi ħfief, ĠU L 145, 31.5.2011, p. 1.

17 Ir-Regolament (KE) Nru 510/2011 tal-
11 ta' Mejju 2011 li jistabbilixxi standards 
ta' rendiment għall-emissjonijiet minn 
karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti 
mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn 
vetturi ħfief, ĠU L 145, 31.5.2011, p. 1.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fil-Pakkett tagħha dwar il-Mobilità 
tal-2017 bit-titolu "L-Ewropa attiva", il-
Kummissjoni pprevediet proposta għall-
istandards tas-CO2 għall-vetturi heavy-
duty fl-ewwel nofs tal-2018. Il-miri 
ambizzjużi tas-CO2 fir-rigward ta' vetturi 
heavy-duty jenħtieġ li jitqiesu bħala l-
għan aħħari ta' dan il-perkors leġiżlattiv 
u jenħtieġ li jitressqu mill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mit-30 ta' April 2018.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tiżviluppa, mingħajr dewmien, test ta' 
verifika fit-triq, imwettaq mill-manifatturi 
tat-tagħmir oriġinali (OEMs) fuq bażi 
obbligatorja, taħt is-superviżjoni ta' korpi 
indipendenti u akkreditati, sabiex jiġu 
identifikati diskrepanzi li jista' jkun hemm 
bejn il-valuri simulati u reali tas-CO2 ta' 
vettura heavy-duty sħiħa. Jenħtieġ li l-
partijiet terzi indipendenti jitħallew 
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iwettqu ttestjar indipendenti fis-servizzi 
tekniċi jew f'laboratorji akkreditati u 
jkollhom aċċess għad-data meħtieġa. 
Jenħtieġ li r-riżultati ta' tali testijiet jiġu 
mmonitorjati u rrapportati skont dan ir-
Regolament u jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-iskandlu "Dieselgate", b'rabta 
mal-approvazzjoni tal-vetturi light-duty, 
wera l-importanza tar-rwol tal-korpi 
indipendenti għas-superviżjoni tat-testijiet 
ta' verifika li jsiru mill-manifatturi u wera 
wkoll kemm huwa importanti, fl-istess 
waqt, li jiġi żgurat li l-partijiet terzi 
jkollhom il-possibbiltà li jwettqu testijiet 
indipendenti, peress li din is-superviżjoni 
ssaħħaħ it-trasparenza, il-kredibbiltà u ż-
żamma tas-sistemi ta' verifika, 
monitoraġġ u komunikazzjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
dwar il-verifika u l-korrezzjoni tad-data 
mmonitorjata, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħat tal-implimentazzjoni. 
Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18.

imħassar

__________________
18 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti tad-data 
u l-proċedura ta' monitoraġġ u rapportar 
jibqgħu relevanti tul iż-żmien għall-
valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-flotta ta' 
vetturi heavy-duty għall-emissjonijiet tas-
CO2, kif ukoll biex jiġi żgurat li d-
disponibilità tad-data dwar teknoloġiji 
ġodda u avvanzati li jnaqqsu s-CO2, is-
setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat ta' Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendi 
tar-rekwiżiti tad-data u l-proċedura ta' 
monitoraġġ u rapportar stabbilita fl-
Annessi. Huwa ta' importanza partikolari li 
l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 
anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu skont il-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jindirizzaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(14) Biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti tad-data 
u l-proċedura ta' monitoraġġ u rapportar 
jibqgħu relevanti tul iż-żmien għall-
valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-flotta ta' 
vetturi heavy-duty għall-emissjonijiet tas-
CO2, kif ukoll biex jiġi żgurat li d-
disponibilità tad-data dwar teknoloġiji 
ġodda u avvanzati li jnaqqsu s-CO2 u biex 
jiġu żgurati l-verifika u l-korrezzjoni 
xierqa tad-data mmonitorjata u 
rrapportata, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat ta' 
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ 
li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendi tar-rekwiżiti tad-data u 
l-proċedura ta' monitoraġġ u rapportar 
stabbilita fl-Annessi, tat-testijiet ta' 
verifika fit-triq u tal-istabbiliment tal-
verifika u l-miżuri ta' korrezzjoni għad-
data rrapportata mill-Istati Membri u l-
manifatturi skont dan ir-Regolament. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 
anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu skont il-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
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jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jindirizzaw it-tħejjija tal-atti delegati.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jiġi żgurat li l-Kummissjoni jkollha l-mezzi, il-proċeduri u l-miżuri 
xierqa biex twettaq il-kompitu tagħha li tivverifika l-kwalità tad-data mmonitorjata u 
rrapportata u biex tikkorreġihom. Dawn il-miżuri, għalhekk, għandhom jiġu adottati permezz 
ta' atti delegati.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-monitoraġġ u r-rappurtar tal-
emissjonijiet tas-CO2 mill-vetturi heavy-
duty ġodda rreġistrati fl-Unjoni Ewropea u 
l-konsum tal-fjuwil tagħhom.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-monitoraġġ u r-rapportar tal-
emissjonijiet tas-CO2 mill-vetturi heavy-
duty ġodda rreġistrati fl-Unjoni Ewropea u 
l-konsum tal-fjuwil tagħhom u għar-
riżultati tal-konformità tal-ittestjar tal-
produzzjoni tal-fajls tal-input tal-VECTO.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data tal-produzzjoni għandha tkun id-
data tal-firma taċ-ċertifikat ta' konformità 
jew, fejn applikabbli, id-data tal-firma taċ-
ċertifikat ta' approvazzjoni individwali.

Id-data tal-produzzjoni għandha tkun id-
data tas-simulazzjoni rreġistrata fil-fajl ta' 
informazzjoni tal-klijent kif speċifikat fl-
Appendiċi 2 tal-Anness I tar-Regolament 
tal-Kummissjoni (UE) .../...[ĠU: Jekk 
jogħġbok żid in-numru tar-Regolament li 
jinsab fid-dokument Ares (2017)1900557].

Ġustifikazzjoni

Id-data tal-produzzjoni kif propost mill-Kummissjoni sseħħ fi proċess fejn il-manifatturi ftit li 
xejn għandhom kontroll. L-Approvazzjoni Individwali ssir min-negozjanti u mid-distributuri 
fil-mument tar-reġistrazzjoni tal-vettura. Għalhekk, dan jista' jseħħ ħafna żmien wara li l-
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vettura tkun ħalliet il-kontroll tal-manifattur u għalhekk, fiha nnifisha, id-data ma tkunx 
magħrufa mill-manifattur. L-użu tad-data tal-fajl tas-CO2 tal-klijent jikkorrispondi għad-data 
tal-konformità tal-produzzjoni għall-vetturi taħt l-Approvazzjoni tat-Tip tal-Vettura.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-manifatturi għandhom 
jirrapportaw id-data teknika relatata mal-
vetturi heavy-duty li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament Nru [.../...]+.
_____________
+ OJ: Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) […/…] li jimplimenta r-Regolament 
(UE) Nru 595/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-
determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 
u l-konsum tal-fjuwil tal-vetturi heavy-
duty u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 582/2011 (ĠU L…,..,..).

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
reġistru ċentrali għad-data rapportata skont 
l-Artikoli 4 u 5. Ir-Reġistru għandu jkun 
disponibbili pubblikament bl-eċċezzjoni 
tal-entrati tad-data 1, 24, 25, 32, 33, 39 u 
40 speċifikati f'Parti B tal-Anness I.

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
reġistru ċentrali għad-data rapportata skont 
l-Artikoli 4 u 5. Ir-Reġistru għandu jkun 
disponibbili pubblikament bl-eċċezzjoni 
tal-entrati tad-data 1, 21a, 21b, 24, 25, 26a, 
32, 33, 34a, 39, 40, 73a u 73b, speċifikati 
f'Parti B tal-Anness I, li għalihom il-
Kummissjoni għandha tipprovdi aċċess 
għall-partijiet terzi fuq talba u skont ir-
Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.

___________________
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1a Ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni 
għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Komunità tad-disposizzjonijiet tal-
Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
tal-Pubbliku fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali (ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13).

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tagħmel il-
verifiki tagħha stess tal-kwalità tad-data 
rapportata skont l-Artikoli 4 u 5.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-
verifiki tagħha stess tal-korrettezza u tal-
kwalità tad-data rapportata skont l-
Artikoli 4 u 5. Dan il-proċess jista' 
jitwettaq fi djalogu mal-awtoritajiet 
kompetenti u mal-manifatturi u jista' jiġi 
ssupplimentat ukoll b'appoġġ addizzjonali 
minn partijiet terzi.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-Kummissjoni tkun infurmata 
bl-iżbalji fid-data jew bis-saħħa tal-verifika 
tagħha stess, issib diskrepanzi fis-sett tad-
data, hi għandha, fejn xieraq, tieħu l-
miżuri neċessarji biex tikkoreġi d-data 
ppubblikata fir-Reġistru Ċentrali msemmi 
fl-Artikolu 6.

3. Fejn il-Kummissjoni tkun infurmata 
bl-iżbalji fid-data jew bis-saħħa tal-verifika 
tagħha stess, issib diskrepanzi fis-sett tad-
data, hi għandha tieħu l-miżuri neċessarji 
biex tikkoreġi d-data ppubblikata fir-
Reġistru Ċentrali msemmi fl-Artikolu 6. L-
Istati Membri u l-manifatturi għandu 
jkollhom l-opportunità li jikkoreġu 
kwalunkwe żball fi żmien tliet xhur mid-
data tan-notifika tagħhom.
Fejn il-Kummissjoni tistabbilixxi li 
manifattur ikun iffalsifika data 
deliberatament, hija għandha mingħajr 
dewmien titlob lill-awtoritajiet kompetenti 
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jikkoreġu d-data u jieħdu miżuri adegwati 
skont id-Direttiva 2007/46/KE.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn il-verifika mill-Kummissjoni 
dwar il-korrettezza u l-kwalità tad-data 
rrapportata skont l-Artikolu 5 tikxef 
nuqqas ta' konformità intenzjonali jew 
negliġenti ma' kwalunkwe wieħed mir-
rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha timponi multa 
amministrattiva fuq il-manifattur 
ikkonċernat għall-ksur ta' dan ir-
Regolament. Il-multa amministrattiva 
għandha tkun effettiva, proporzjonata u 
dissważiva.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 12 sabiex 
tissupplimenta dan ir-Regolament fir-
rigward ta' nuqqas ta' konformità, il-
kalkolu tal-multi amministrattivi u l-
metodu li permezz tiegħu jinġabru l-multi.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-analiżi għandha tindika, bħala 
minimu, ir-rendiment tal-flotta tal-vetturi 
heavy-duty tal-Unjoni kif ukoll dik ta' kull 
manifattur f'termini tal-medja tal-konsum 
tal-fjuwil u tal-emissjonijiet tas-CO2. Din 
għandha wkoll, fejn disponibbli,tqis id-
data dwar it-teħid ta' teknoloġiji ġodda u 
avvanzati ta' tnaqqis tas-CO2.

2. L-analiżi għandha tindika, bħala 
minimu, ir-rendiment tal-flotta tal-vetturi 
heavy-duty tal-Unjoni, ta' kull Stat 
Membru kif ukoll dik ta' kull manifattur 
b'mod komparabbli f'termini tal-medja tal-
konsum tal-fjuwil u tal-emissjonijiet tas-
CO2, b'kunsiderazzjoni wkoll tad-
differenzi fil-portafoll tal-prodott tal-
manifatturi u l-profil tal-missjoni 
ddikjarat. Din għandha wkoll, fejn 
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disponibbli, tqis id-data dwar it-teħid ta' 
teknoloġiji ġodda u avvanzati ta' tnaqqis 
tas-CO2 u s-sistemi kollha alternattivi tal-
motopropulsjoni. L-analiżi ppubblikata 
mill-Kummissjoni għandha wkoll tqis il-
varjetà wiesgħa ta' profili tal-missjoni 
assoċjati mal-flotta tal-vetturi heavy-duty. 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sa mhux aktar tard mit-
30 ta' Ġunju 2018, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika kalendarju tal-
applikazzjoni ppjanata tal-għodda ta' 
simulazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(1)(a) 
tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2017/2400 (jiġifieri l-
VECTO) għal teknoloġiji u 
innovazzjonijiet ewlenin li jnaqqsu l-
emissjonijiet tat-trasport tal-merkanzija 
bit-triq. 
Il-Kummissjoni għandha teżamina dan ir-
Regolament b'mod regolari u, kif xieraq, 
għandha tressaq proposti leġiżlattivi bil-
għan li testendi l-obbligi ta' monitoraġġ u 
ta' rapportar għal kategoriji kollha ta' 
vetturi heavy-duty, inklużi s-sistemi 
alternattivi kollha tal-motopropulsjoni, il-
karrijiet u kwalunkwe tip ġdid ta' magni 
mħaddma bi fjuwils alternattivi.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
L-istandards tas-CO2 għal vetturi heavy-

duty u test ta' verifika fit-triq
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Sat-30 ta' April 2018, il-Kummissjoni 
għandha, kif xieraq, tressaq proposta 
leġiżlattiva dwar standards għall-
emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-
duty sal-2025, f'konformità mal-miri 
klimatiċi tal-Unjoni Ewropea. 
Il-proposta leġiżlattiva għandha tkun 
akkumpanjata bi studju dwar miżuri oħra 
li jkomplu jnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 
fil-merkanzija bit-triq, inkluż taħriġ għas-
sewwieqa, platooning, is-Sistema 
Modulari Ewropea (EMS), tajers 
b'reżistenza baxxa għat-tidwir u 
konsolidazzjoni tal-merkanzija.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 12 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament. 
Dawn l-atti delegati għandhom 
jistabbilixxu dan li ġej:
(a) test ta' verifika fit-triq għandu 
jitwettaq mill-OEMs fuq bażi obbligatorja, 
taħt is-sorveljanza ta' korp indipendenti u 
akkreditat, li għandu jiġi implimentat sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2020;
(b) partijiet terzi indipendenti 
għandhom jitħallew iwettqu ttestjar 
indipendenti fis-servizzi tekniċi u 
f'laboratorji akkreditati; 
(c) it-test u r-riżultati tiegħu għandhom 
ikunu mmonitorjati u rrapportati 
f'konformità ma dan ir-Regolament, u l-
Kummissjoni għandha tiżgura li, fuq 
talba, ir-riżultati jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni ta' partijiet terzi; u
(d) il-Kummissjoni għandha, fuq bażi 
tar-Rapporti tal-Istati Membri, kull sena 
tirrapporta kwalunkwe diskrepanza bejn 
it-test fit-triq u l-konsum tal-fjuwil fid-
dinja reali. 

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għoti tas-setgħat ta' implimentazzjoni imħassar
Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tista' tiddetermina l-miżuri 
ta' verifika u korrezzjoni msemmija fil-
paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 7. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 11.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12 
bil-għan li jiġi ssupplimentat dan ir-
Regolament bl-iskop li jiġu ddeterminati l-
miżuri ta' verifika u ta' korrezzjoni 
msemmija fl-Artikolu 7(2) u (3).

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Il-proċedura tal-kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-
Klima stabbilit bl-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 
Nru 280/2004/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill21. Dak il-Kumitat għandu 
jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.



PE621.661/ 19

MT

_________________

Id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Frar 2004 li tikkonċerna l-
mekkaniżmu għall-moniteraġġ tal-
emissjonijiet ta' gass serra tal-Komunità u 
biex jiġi implimentat il-Protokoll ta' Kyoto 
(ĠU L 49, 19.2.2004, p. 1).

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottati atti delgati 
msemmija fl-Artikolu 10 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat minn [id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 7(3a), 8a 
u 10 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin minn [id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti B – Intestatura – Kolonna 3 ("Sors")

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sors Sors

Appendiċi 1 għal Anness I għar-
Regolament […/…]

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – tabella - ringiela 17

Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ

Sors 
Appendiċi 
1 għal 
Anness I 
għar-
Regolament 
[…/…]

Deskrizzjoni
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17 il-potenza nominali tal-magna 1.2.2.

L-
ispeċifikazzj
onijiet 
ewlenin tal-
magna

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ

Sors 
Appendiċi 
1 għal 
Anness I 
għar-
Regolament 
[…/…]

Deskrizzjoni

17 il-potenza nominali tal-magna 1.2.2

L-
ispeċifikazzj
onijiet 
ewlenin tal-
magna

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – linja 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…]

Deskrizzjoni

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…] 

Deskrizzjoni

21a WHSC g/kWh u CO2

L-
ispeċifikazzjo
nijiet ewlenin 
tal-magna

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – linja 21b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…]

Deskrizzjoni

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…] 

Deskrizzjoni

21b WHSC g/kWh u CO2

L-
ispeċifikazzjo
nijiet ewlenin 
tal-magna

Emenda 39

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – linja 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…]

Deskrizzjoni

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…] 

Deskrizzjoni

26a L-effiċjenza tat-trażmissjoni

L-
ispeċifikazzjo
nijiet ewlenin 
tal-gerijiet

Emenda 40

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – linja 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ Sors Appendiċi 1 Deskrizzjoni
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għal Anness I għar-
Regolament […/…]

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…] 

Deskrizzjoni

34a L-effiċjenza tal-fus

L-
ispeċifikazzjo
nijiet ewlenin 
tal-fus

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – linja 56

Test propost mill-Kummissjoni

56 profil tal-missjoni (trasport fit-tul, 
reġjonali, urban, kostruzzjoni)

2.1.1 Il-parametri ta' 
simulazzjoni (għal 
kull 
profil/tagħbija/kombi
nazzjoni tal-fjuwil 
tal-missjoni)

Emenda

56 profil tal-missjoni (trasport fit-tul, 
trasport fit-tul (EMS), reġjonali, 
reġjonali (EMS), urban, kostruzzjoni)

2.1.1 Il-parametri ta' 
simulazzjoni (għal 
kull 
profil/tagħbija/kombi
nazzjoni tal-fjuwil 
tal-missjoni)

Emenda 42

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – tabella – ringiela 57a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ

Sors 
Appendiċi 1 
għal Anness I 
għar-
Regolament 
[…/…]

Deskrizzjoni

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ

Sors 
Appendiċi 1 
għal Anness I 
għar-
Regolament 
[…/…]

Deskrizzjoni

57a Fjuwil (diżil/petrol/LPG/CNG/...) 2.1.3 Il-parametri 
ta' 
simulazzjon
i (għal kull 
profil/tagħb
ija/kombina
zzjoni tal-
fjuwil tal-
missjoni)

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – tabella - ringiela 67

Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ

Sors 
Appendiċi 1 
għal 
Anness I 
għar-
Regolament 
[…/…]

Deskrizzjoni

67 l-emissjonijiet ta' CO2 (espressi fi 
g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km) 2.3.13-2.3.16

l-emissjonijiet ta' 
CO2 u l-konsum 
tal-fjuwil (għal 



PE621.661/ 24

MT

kull 
profil/tagħbija/kom
binazzjoni tal-
fjuwil tal-missjoni)

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ

Sors 
Appendiċi 1 
għal 
Anness I 
għar-
Regolament 
[…/…]

Deskrizzjoni

67 l-emissjonijiet ta' CO2 (espressi fi 
g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, 
g/m³-km)

2.3.13-2.3.16 l-emissjonijiet ta' 
CO2 u l-konsum 
tal-fjuwil (għal 
kull 
profil/tagħbija/kom
binazzjoni tal-
fjuwil tal-missjoni)

Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – linja 73a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…]

Deskrizzjoni

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…] 

Deskrizzjoni

73a Riżultati tat-testijiet tal-
konformità tal-produzzjoni

Konformità 
tal-
produzzjoni

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – linja 73b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…]

Deskrizzjoni

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…] 

Deskrizzjoni

73b Riżultati tat-testijiet tas-
sewqan tat-triq/reali

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness I – Parti B – linja 74a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…]

Deskrizzjoni

Emenda

Nru Parametri tal-monitoraġġ
Sors Appendiċi 1 
għal Anness I għar-
Regolament […/…] 

Deskrizzjoni

74a Riżultati tat-testijiet tal-
verifika ex post


