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29.3.2017 B8-0177/13 

Emenda  13 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Premessa Ea (ġdida) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  Ea. billi l-Kummissarju preċedenti 

għall-Industrija u l-Intraprenditorija 

Günther Verheugen, responsabbli għall-

abbozzar tar-Regolament (KE) 

Nru 715/2007, ammetta fis-smigħ tal-

EMIS tat-30 ta' Awwissu 2016 li d-derogi 

għall-projbizzjoni fuq apparati ta' 

manipulazzjoni prevista fl-Artikolu 5(2) 

tar-regolament kellhom jiġu ddefiniti 

b'mod ferm aktar preċiż; 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

29.3.2017 B8-0177/14 

Emenda  14 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Premessa Eb (ġdida) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  Eb. billi l-istudju komparattiv dwar id-

differenzi bejn il-leġiżlazzjoni tal-UE u 

tal-Istati Uniti dwar l-emissjonijiet fis-

settur awtomobilistiku ppubblikat mid-

Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni 

tal-Parlament f'Settembru 2016 jiddikjara 

li l-miri medji tal-flotta tal-UE għall-

emissjonijiet tas-CO2 huma bħalissa aktar 

ambizzjużi minn dawk adottati għall-

emissjonijiet fl-Istati Uniti, u li għall-

kuntrarju, f'termini wesgħin, l-istandards 

federali tal-Istati Uniti huma aktar 

ambizzjużi għall-NOx; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/15 

Emenda  15 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Premessa Ec (ġdida) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  Ec. billi l-istudju komparattiv dwar id-

differenzi bejn il-leġiżlazzjoni tal-UE u l-

Istati Uniti dwar l-emissjonijiet fis-settur 

awtomobilistiku ppubblikat mid-Direttorat 

Ġenerali għall-Politiki Interni tal-

Parlament f’Settembru 2016 jiddikjara li 

fl-UE ma saret l-ebda kjarifika dwar kif 

id-definizzjoni ta' apparat ta' 

manipulazzjoni għandu tiġi implimentata, 

li kien ikun ta' għajnuna biex tiġi żgurata 

uniformità ta' fehim fost il-manifatturi u 

l-awtoritajiet regolatorji; billi għall-

kuntrarju, l-Awtorità għall-Protezzjoni 

Ambjentali tal-Istati Uniti (EPA) 

ipprovdiet lill-manifatturi u l-evalwaturi 

b’diversi fuljetti ta' konsulenza li 

jipprovdu aktar dettalji interpretattivi; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/16 

Emenda  16 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 20a (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  20a. Jinnota li l-apparat ta' 

manipulazzjoni nstab fl-Istati Uniti 

f’vetturi ħfief fl-1995 u vetturi tqal fl-

1998, u li l-leġiżlaturi tal-UE kienu, 

għalhekk, wissew dwar l-użu potenzjali ta' 

apparat ta' manipulazzjoni ferm qabel ir-

rivelazzjonijiet tal-każ tal-Volkswagen 

f’Settembru 2015; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/17 

Emenda  17 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 20b (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  20b. Jinnota li l-Kummissarju 

preċedenti għall-Industrija u l-

Intraprenditorija Günther Verheugen, 

responsabbli għall-abbozzar tar-

Regolament (KE) Nru 715/2007, ammetta 

fis-smigħ tal-EMIS tat-

30 ta' Awwissu 2016 li d-derogi għall-

projbizzjoni fuq apparati ta' 

manipulazzjoni prevista fl-Artikolu 5(2) 

tar-regolament kellhom jiġu ddefiniti 

b'mod ferm aktar preċiż; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/18 

Emenda  18 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 20c (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

 20c. Iqis li d-definizzjoni wiesgħa ta' 

derogi mill-projbizzjoni tal-apparat ta' 

manipulazzjoni prevista fl-Artikolu 5(2) 

tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 

(speċjalment dik li tikkonċerna l-

protezzjoni tal-magna) hija impliċitament 

kontroproduttiva, peress li tippermetti li 

jkun hemm kompetizzjoni inġusta bejn il-

produtturi tal-karozzi meta teknoloġija 

tal-magni skaduta u li tniġġes b'mod 

eċċessiv tista' tkun ġustifikata minn dawn 

l-eċċezzjonijiet; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/19 

Emenda  19 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 33 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

33. Jitlob, f'dan ir-rigward, it-twaqqif 

ta' Aġenzija Ewropea għas-Sorveljanza 

tal-Vetturi; 

33. Jemmen li l-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tiġġudika 

tilwima bejn żewġ awtoritajiet nazzjonali 

tal-approvazzjoni tat-tip dwar l-

interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-

approvazzjoni tat-tip tal-UE; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/20 

Emenda  20 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 33a (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  33a. Jindika li l-Istati Uniti għandha 

storja ta' implimentazzjoni tal-istandards 

tal-ekonomija fil-fjuwil u kien biss dan l-

aħħar li ħadet azzjoni direttament dwar l-

emissjonijiet ta' gass serra mill-vetturi, 

filwaqt li l-UE, b'kuntrast ma' dan, 

żviluppat iktar enfasi minn qabel dwar l-

emissjonijiet CO2 mill-vetturi, li b'mod 

sostanzjali affettwa s-suq tal-karozzi tal-

UE; jemmen li l-leġiżlaturi tal-UE u tal-

Istati Uniti jistgħu jitgħallmu minn 

xulxin, għall-benefiċċju tal-protezzjoni 

tal-klima u l-konsumatur kif ukoll l-

industrija tal-karozzi; jistieden lill-

Kummissjoni, għalhekk, tibda l-passi 

meħtieġa għall-armonizzazzjoni ta' 

standards tal-emissjonijiet CO2 u NOx u l-

proċeduri għall-ittestjar tal-emissjonijiet 

bejn l-UE u l-Istati Uniti; 

Or. en 



 

AM\1121837MT.docx  PE598.513v01-00 
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29.3.2017 B8-0177/21 

Emenda  21 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 63 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

63. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jivvalutaw l-effikaċja taż-

Żoni b'Emissjonijiet Baxxi attwali fil-

bliet, filwaqt li jqisu l-inkapaċità tal-

istandards Euro għall-vetturi light-duty li 

jirriflettu l-emissjonijiet fid-dinja reali, u 

jeżaminaw il-benefiċċju tal-introduzzjoni 

ta' tikketta jew standard għal vetturi 

b'emissjonijiet baxxi ħafna (ULEVs) li 

jissodisfaw il-valuri limitu tal-

emissjonijiet f'kundizzjonijiet tas-sewqan 

reali; 

imħassar 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/22 

Emenda  22 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 65 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

65. Jistieden lill-Kummissjoni, għal 

dan il-għan, teżamina mill-ġdid id-

Direttiva dwar Enerġija Nadifa għat-

Trasport u tressaq abbozz ta' regolament 

dwar l-istandards tas-CO2 għall-flotot tal-

karozzi li se jidħlu fis-suq mill-2025 'il 

quddiem, bl-inklużjoni tal-mandati ta' 

Vetturi b'Livell ta' Emissjonijiet Żero 

(ZEV) u ULEV li jimponu żieda 

progressiva fis-sehem ta' vetturi b'livell ta' 

emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi 

ħafna fil-flotta totali bil-għan li sal-2035 

ikun hemm eliminazzjoni gradwali tal-

karozzi ġodda b'emissjonijiet ta' CO2; 

imħassar 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/23 

Emenda  23 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 67 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

67. Jistieden lill-Kummissjoni 

teżamina mill-ġdid il-limiti tal-

emissjonijiet stabbiliti fl-Anness I tar-

Regolament (KE) Nru 715/2007 bil-għan 

li ttejjeb il-kwalità tal-arja fl-Unjoni u 

tikseb il-limiti tal-kwalità tal-arja 

ambjentali tal-Unjoni kif ukoll il-limiti 

rakkomandati mid-WHO u, sa mhux 

aktar tard mill-2025, tressaq proposti, kif 

xieraq, għal limiti ta' emissjonijiet Euro 7 

teknoloġikament newtrali applikabli 

għall-vetturi M1 u N1 kollha mqiegħda 

fis-suq tal-Unjoni; 

imħassar 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/24 

Emenda  24 

Hans-Olaf Henkel 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 71 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

71. Iqis li s-setgħat tal-kumitati ta' 

inkjesta tal-Parlament għandhom ikunu 

allinjati aħjar ma' dawk tal-parlamenti 

nazzjonali, b'mod partikolari biex jiġu 

żgurati l-effikaċja u l-parteċipazzjoni fit-

talba biex individwi jixhdu u l-

applikazzjoni ta' sanzjonijiet meta wieħed 

jirrifjuta li jikkoopera; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jappoġġjaw id-dispożizzjonijiet relatati fil-

proposta attwali tal-Parlament; 

imħassar 

Or. en 

 

 


