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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 1a.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet 

tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-

riżoluzzjoni; 

Or. en 

Għal skopijiet ta' informazzjoni, it-test tad-dikjarazzjonijiet huwa kif ġej:  

DIKJARAZZJONIJIET MAGĦMULA MILL-KUMMISSJONI 
 

Proposta dwar standards tas-CO2 mill-HDVs 

 

Kif imħabbar fit-8 ta’ Novembru 2017 fil-Komunikazzjoni “It-Twettiq ta’ mobilità 

b’emissjonijiet baxxi — Unjoni Ewropea li tipproteġi l-pjaneta, tagħti s-setgħa lill-

konsumaturi u tiddefendi l-industrija u l-ħaddiema tagħha” (COM(2017) 675 final), il-

Kummissjoni beħsiebha tippreżenta t-tielet pakkett tal-mobilità fl-ewwel nofs ta’ Mejju 2018, 

li jinkludi proposta li tistabbilixxi standards għall-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju għat-

trakkijiet.  

 

Kalendarju tal-iżvilupp tar-Regolament dwar il-VECTO/Ċertifikazzjoni 

  

Il-Kummissjoni qed issegwi l-iżvilupp tekniku tal-għodda għall-Kalkolu tal-Konsum tal-

Enerġija tal-Vetturi (VECTO) bil-ħsieb li jiġu inklużi teknoloġiji ġodda magħrufa mill-2020 

’il quddiem u tipi oħra ta’ vetturi, jiġifieri t-trakkijiet, ix-xarabanks u l-coaches li jifdal mill-

2020 u t-trejlers mill-2021.  

 

Aktar informazzjoni dwar l-iżvilupp tal-għodda VECTO kif ukoll l-emendar tar-Regolament 

(UE) 2017/2400 se tkun ippubblikata fuq is-siti elettroniċi rilevanti tal-Kummissjoni biex jiġi 

żgurat li l-partijiet interessati u l-operaturi ekonomiċi jkunu infurmati regolarment.  

 

Żvilupp ta’ test ta’ verifika fit-triq skont ir-Regolament dwar iċ-Ċertifikazzjoni 
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Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-importanza tad-dejta robusta u rappreżentattiva dwar l-

emissjonijiet ta’ CO2 u l-konsum tal-fjuwil minn vetturi heavy-duty.  

 

Ir-Regolament (UE) 2017/2400 għalhekk huwa maħsub li jkun ikkumplimentat bi proċedura 

għall-verifikar u l-iżgurar tal-konformità tal-operazzjoni VECTO kif ukoll tal-karatteristiki 

marbuta mas-CO2 u mal-konsum tal-fjuwil tal-komponenti, l-unitajiet tekniċi separati u s-

sistemi rilevanti. Dik il-proċedura ta’ verifika, li għandha tinkludi l-ittestjar fit-triq ta’ vetturi 

heavy duty fil-produzzjoni, hija ppjanata għall-vot fil-Kumitat Tekniku - Vetturi bil-Mutur 

qabel tmiem l-2018.  

 

Il-proċedura ta’ verifika hija maħsuba wkoll biex isservi bħala bażi għal test futur għall-

verifika tal-prestazzjoni fis-servizz ta’ vetturi mill-manifatturi u mill-awtoritajiet tal-

approvazzjoni tat-tip, jew minn partijiet terzi indipendenti.  

 

 


