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Emenda 11
Eleonora Evi, Mick Wallace, Yannick Jadot, Marie Toussaint

Proposta għal regolament
–

Proposta għal ċaħda

— Il-Parlament Ewropew jiċħad il-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tintroduċi fatturi ta' konformità li jirriżultaw 
f'żieda konkreta tal-limiti fuq l-emissjonijiet kif stabbilit fir-Regolament (KE) nru  715/2007, u 
b'hekk iċaħħdu lil dawk il-limiti mill-effett prattiku tagħhom u għaldaqstant joħolqu 
konsegwenzi ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, filwaqt li jiggravaw il-problemi 
diġà severi li jaffettwaw il-bliet rigward il-konċentrazzjonijiet tad-diossidu tan-nitroġenu 
(NO2) ta' barra. Iċ-ċaħda tal-proposta kollha tal-Kummissjoni hija neċessarja.

Emenda 12
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 
jesiġi li l-vetturi ħfief il-ġodda 
jikkonformaw ma' ċerti limiti ta' emissjoni 
(l-istandards Euro 5 u Euro 6) u 
jistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar l-
aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tal-vetturi. Id-
dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi meħtieġa 
għall-implimentazzjoni ta' dak ir-
Regolament kienu stabbiliti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
692/200816 u sussegwentement, fir-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 
2017/115117.

(2) Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 
jesiġi li l-vetturi ħfief il-ġodda 
jikkonformaw ma' ċerti limiti ta' emissjoni 
(l-istandards Euro 5 u Euro 6) u 
jistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar l-
aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tal-vetturi, li kienu 
emendati u kkonsolidati ulterjorment bir-
Regolament (UE) 2018/85815a, li se 
japplika mill-1 ta' Settembru 2020. Id-
dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 kienu stabbiliti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
692/200816 u sussegwentement, fir-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 
2017/115117.
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__________________ __________________
15a Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u 
s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur 
u t-trejlers tagħhom, u ta' sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-
Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) 
Nru 595/2009 u li jħassar id-
Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 
14.6.2018, p. 1).

16 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 692/2008 tat-18 ta' Lulju 2008 li 
jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' 
vetturi bil-mutur fir-rigward tal-
emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-
passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali 
(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura (ĠU L 199, 
28.7.2008, p. 1).

16 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 692/2008 tat-18 ta' Lulju 2008 li 
jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' 
vetturi bil-mutur fir-rigward tal-
emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-
passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali 
(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura (ĠU L 199, 
28.7.2008, p. 1).

17 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li 
jissupplimenta r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' 
vetturi bil-mutur fir-rigward tal-
emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-
passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali 
(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 
(ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

17 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li 
jissupplimenta r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' 
vetturi bil-mutur fir-rigward tal-
emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-
passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali 
(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 
(ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

Or. en
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Emenda 13
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B'mod gradwali u b'mod sinifikanti, 
ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip 
rigward l-emissjonijiet minn vetturi bil-
mutur saru aktar stretti permezz tal-
introduzzjoni u r-reviżjoni sussegwenti tal-
istandards Euro. Filwaqt li l-vetturi b'mod 
ġenerali wasslu tnaqqis sostanzjali tal-
emissjonijiet fil-firxa kollha tal-inkwinanti 
rregolati, dan ma kienx il-każ għall-
emissjonijiet tal-NOx minn magni diżil jew 
għall-partiċelli minn magni b'injezzjoni 
diretta tal-petrol, installati b'mod 
partikolari fil-vetturi ħfief. Għalhekk, 
huma meħtieġa azzjonijiet biex din is-
sitwazzjoni tiġi kkoreġuta.

(3) B'mod gradwali u b'mod sinifikanti, 
ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip 
rigward l-emissjonijiet minn vetturi bil-
mutur saru aktar stretti permezz tal-
introduzzjoni u r-reviżjoni sussegwenti tal-
istandards Euro. Filwaqt li l-vetturi b'mod 
ġenerali wasslu tnaqqis sostanzjali tal-
emissjonijiet fil-firxa kollha tal-inkwinanti 
rregolati, dan ma kienx il-każ għall-
emissjonijiet tal-NOx minn magni diżil jew 
għall-partiċelli minn magni b'injezzjoni 
diretta tal-petrol, installati b'mod 
partikolari fil-vetturi ħfief, l-aktar 
minħabba prattiki illegali li wasslu għal 
diskrepanzi bejn l-emissjonijiet imkejla 
fil-laboratorji u dawk imkejla 
f'kundizzjonijiet tax-xogħol reali. 
Għalhekk, huma meħtieġa azzjonijiet biex 
din is-sitwazzjoni tiġi kkoreġuta, biex jiġi 
żgurat li jintlaħqu l-istandards Euro 6 fil-
kundizzjoni normali kollha tal-użu u 
sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-istandards tal-kwalità 
tal-arja tal-Unjoni mingħajr aktar 
dewmien, b'mod partikolari fiż-żoni 
urbani.

Or. en

Emenda 14
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B'mod gradwali u b'mod sinifikanti, 
ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip 

(3) B'mod gradwali u b'mod sinifikanti, 
ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip 
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rigward l-emissjonijiet minn vetturi bil-
mutur saru aktar stretti permezz tal-
introduzzjoni u r-reviżjoni sussegwenti tal-
istandards Euro. Filwaqt li l-vetturi b'mod 
ġenerali wasslu tnaqqis sostanzjali tal-
emissjonijiet fil-firxa kollha tal-inkwinanti 
rregolati, dan ma kienx il-każ għall-
emissjonijiet tal-NOx minn magni diżil jew 
għall-partiċelli minn magni b'injezzjoni 
diretta tal-petrol, installati b'mod 
partikolari fil-vetturi ħfief. Għalhekk, 
huma meħtieġa azzjonijiet biex din is-
sitwazzjoni tiġi kkoreġuta.

rigward l-emissjonijiet minn vetturi bil-
mutur saru aktar stretti permezz tal-
introduzzjoni u r-reviżjoni sussegwenti tal-
istandards Euro. Filwaqt li l-vetturi b'mod 
ġenerali wasslu tnaqqis sostanzjali tal-
emissjonijiet fil-firxa kollha tal-inkwinanti 
rregolati, dan ma kienx il-każ għall-
emissjonijiet tal-NOx minn magni diżil jew 
għall-partiċelli minn magni b'injezzjoni 
diretta tal-petrol, installati b'mod 
partikolari fil-vetturi ħfief. Jenħtieġ li 
f'kull tip ta' azzjoni li trid tittieħed jiġu 
kkunsidrati r-riċerka, l-approvazzjoni tat-
tip u l-perjodu ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 15
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ġie stmat mir-Rapport tal-2019 
dwar il-Kwalità tal-Arja1a ippubblikat 
mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
(EEA) li fl-2016 esponiment fit-tul għat-
tniġġis tal-arja kien responsabbli għal 
aktar minn 506 000 mewt prematur fl-
UE-28. Ir-rapport ikkonferma wkoll li t-
trasport bit-triq baqa' s-sors primarju tal-
emissjonijiet tal-NOx fl-UE-28 fl-2017, li 
rrappreżenta madwar 40 % tal-
emissjonijiet totali tal-NOx fl-UE, u li 
madwar 80 % tal-emissjonijiet totali tal-
NOx mit-trasport bit-triq huma ġġenerati 
minn vetturi li jaħdmu bid-diżil;
__________________
1a Rapport tal-2019 tal-EEA "Air Quality 
in Europe" (Il-Kwalità tal-Arja fl-
Ewropa)

Or. en
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Emenda 16
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 
2016/64621 introduċa d-dati tal-
applikazzjoni tal-proċedura tat-test RDE, 
kif ukoll il-kriterji ta' konformità għall-
RDE. Għal dak il-fini, intużaw fatturi ta' 
konformità speċifiċi għall-inkwinanti biex 
jitqiesu l-inċertezzi tekniċi u statistiċi tal-
kejl li sar permezz ta' Sistemi Portabbli 
għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS).

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 
2016/64621 introduċa d-dati tal-
applikazzjoni tal-proċedura tat-test RDE, 
kif ukoll il-kriterji ta' konformità għall-
RDE. L-introduzzjoni tad-dati tal-
applikazzjoni għal vetturi tal-passiġġieri u 
vetturi ħfief intgħażlet f'sekwenza 
annwali biex ikun iggarantit l-ippjanar 
f'waqtu tal-manifattur għal kull grupp ta' 
vetturi. Għal dak il-fini, intużaw fatturi ta' 
konformità speċifiċi għall-inkwinanti biex 
jitqiesu l-inċertezzi tekniċi u statistiċi tal-
kejl li sar permezz ta' Sistemi Portabbli 
għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS). 
Jenħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn il-
fattur ta' konformità (CF) u l-marġini tal-
iżball sabiex tkun riflessa b'mod aktar 
preċiż is-separazzjoni ta' 
responsabbiltajiet bejn manifatturi tal-
karozzi u l-manifatturi tal-PEMS.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 
fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi 
ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

21 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 
fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi 
ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

Or. en

Emenda 17
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 
2016/64621 introduċa d-dati tal-
applikazzjoni tal-proċedura tat-test RDE, 
kif ukoll il-kriterji ta' konformità għall-
RDE. Għal dak il-fini, intużaw fatturi ta' 
konformità speċifiċi għall-inkwinanti biex 
jitqiesu l-inċertezzi tekniċi u statistiċi tal-
kejl li sar permezz ta' Sistemi Portabbli 
għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS).

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 
2016/64621 introduċa d-dati tal-
applikazzjoni tal-proċedura tat-test RDE, 
kif ukoll il-kriterji ta' konformità għall-
RDE. Fl-ewwel fażi, ġew introdotti fatturi 
ta' konformità temporanji speċifiċi għall-
inkwinanti sabiex il-manifatturi jingħataw 
flessibbiltà biex jadattaw kwalunkwe bidla 
fil-metodoloġiji tal-ittestjar. Fit-tieni fażi, 
fatturi ta' konformità finali speċifiċi 
għall-inkwinanti ġew ippreżentati mill-
Kummissjoni bħala neċessarji biex 
jitqiesu l-inċertezzi tekniċi u statistiċi tal-
kejl li sar permezz ta' Sistemi Portabbli 
għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS).

__________________ __________________
21 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 
fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi 
ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

21 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 
fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi 
ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

Or. en

Emenda 18
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 
2016/64621 introduċa d-dati tal-
applikazzjoni tal-proċedura tat-test RDE, 
kif ukoll il-kriterji ta' konformità għall-
RDE. Għal dak il-fini, intużaw fatturi ta' 
konformità speċifiċi għall-inkwinanti biex 
jitqiesu l-inċertezzi tekniċi u statistiċi tal-
kejl li sar permezz ta' Sistemi Portabbli 
għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS).

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 
2016/64621 introduċa d-dati tal-
applikazzjoni tal-proċedura tat-test RDE, 
kif ukoll il-kriterji ta' konformità għall-
RDE. Għal dak il-fini, ġew introdotti 
fatturi ta' konformità speċifiċi għall-
inkwinanti, u ntużaw marġnijiet ta' żball 
separati biex jitqiesu l-inċertezzi tekniċi u 
statistiċi tal-kejl li sar permezz ta' Sistemi 
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Portabbli għall-Kejl tal-Emissjonijiet 
(PEMS).

__________________ __________________
21 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 
fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi 
ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

21 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 
fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi 
ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal mill-ġdid il-prinċipju ta' "marġni" bħal fil-
leġiżlazzjoni attwali, jiġifieri r-Regolament 2016/646 (fil-każ ta' NOx) u r-
Regolament 2018/1832 (fil-każ ta' PN). Il-leġiżlazzjoni attwali tissepara b'mod ċar il-fattur ta' 
konformità ġenerali f'żewġ partijiet: il-mira għall-manifattur tal-vettura (jiġifieri "fattur ta' 
konformità" applikat għal-limitu tal-emissjonijiet attwali fl-iżbokk tal-egżost) u l-varjabbiltà 
tas-Sistema Portabbli għall-Kejl tal-Emissjonijiet (jiġifieri l-marġni ta' żball).

Emenda 19
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 
2016/64621 introduċa d-dati tal-
applikazzjoni tal-proċedura tat-test RDE, 
kif ukoll il-kriterji ta' konformità għall-
RDE. Għal dak il-fini, intużaw fatturi ta' 
konformità speċifiċi għall-inkwinanti biex 
jitqiesu l-inċertezzi tekniċi u statistiċi tal-
kejl li sar permezz ta' Sistemi Portabbli 
għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS).

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 
2016/64621 introduċa d-dati tal-
applikazzjoni tal-proċedura tat-test RDE, 
kif ukoll il-kriterji ta' konformità għall-
RDE. Għal dak il-fini, intużaw fatturi ta' 
konformità speċifiċi għall-inkwinanti 
(inklużi marġnijiet ta' żball) biex jitqiesu 
l-inċertezzi tekniċi u statistiċi tal-kejl li sar 
permezz ta' Sistemi Portabbli għall-Kejl 
tal-Emissjonijiet (PEMS).

__________________ __________________
21 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 
fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi 

21 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 
fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi 
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ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

Or. en

Emenda 20
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Proposal for a regulation
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Skont ir-rapport tal-EEA mill-
2016, id-diskrepanza bejn l-emissjonijiet 
f'kundizzjonijiet reali u dawk tal-
laboratorju kienet prinċipalment 
minħabba tliet fatturi: proċedura tat-test 
skaduta, flessibbiltajiet fil-proċedura 
attwali u fatturi fl-użu li huma dipendenti 
fuq is-sewwieq. Jenħtieġ studju sabiex jiġi 
stabbilit il-marġni ta' żball li jkun dovut 
għall-istil tas-sewqan u t-temperatura ta' 
barra. Jenħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn 
is-CF, il-marġni ta' żball relatat mal-
apparat u l-marġni ta' żball tal-fattur fl-
użu li jkun dipendenti fuq is-sewwieq u 
fuq it-temperatura.

Or. en

Emenda 21
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ir-rakkomandazzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-
inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-
settur awtomobilistiku1a stiednet lill-
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Kummissjoni u lill-Istati Membri 
japplikaw miżuri aktar b'saħħithom fid-
dawl tal-iskandlu tal-qerq fl-emissjonijiet, 
u ħeġġeġ b'mod partikolari lill-
Kummissjoni tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità sabiex tniżżilhom għal 1 sa 
mhux aktar tard mill-2021.
__________________
1a ĠU C 298, 23.8.2018, p. 140

Or. en

Emenda 22
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-13 ta' Diċembru 2018, il-Qorti 
Ġenerali tat sentenza fil-Kawżi Konġunti 
T-339/16, T-352/16 u T-391/1622 rigward 
rikors għal annullament tar-Regolament 
(UE) Nru 2016/646. Il-Qorti Ġenerali 
annullat il-parti tar-Regolament (UE) 
2016/646 li stabbilixxiet il-fatturi ta' 
konformità użati biex tiġi vvalutata l-
konformità tar-riżultati tat-test RDE mal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 715/2007. Il-Qorti 
sabet li l-leġiżlatur biss jista' jintroduċi 
dawk il-fatturi ta' konformità għaliex dawn 
kienu jaffettwaw element essenzjali tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007.

(7) Fit-13 ta' Diċembru 2018, il-Qorti 
Ġenerali tat sentenza fil-Kawżi Konġunti 
T-339/16, T-352/16 u T-391/1622 rigward 
rikors għal annullament tar-Regolament 
(UE) Nru 2016/646. Il-Qorti Ġenerali 
annullat il-parti tar-Regolament (UE) 
2016/646 li stabbilixxiet il-fatturi ta' 
konformità użati biex tiġi vvalutata l-
konformità tar-riżultati tat-test RDE mal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 715/2007. Il-Qorti 
sabet li l-leġiżlatur biss jista' jintroduċi 
dawk il-fatturi ta' konformità għaliex dawn 
immodifikaw element essenzjali tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 billi 
emendaw de facto l-limiti fuq l-
emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu 
stabbiliti għall-istandard Euro 6 imsemmi 
fih.

__________________ __________________
22 Is-sentenza tat-13 ta' Diċembru 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles u 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 u T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Is-sentenza tat-13 ta' Diċembru 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles u 
Ayuntamiento de Madrid vs Il-
Kummissjoni, T-339/16, T-352/16 u T-
391/16, EU:T:2018:927.
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Or. en

Emenda 23
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-13 ta' Diċembru 2018, il-Qorti 
Ġenerali tat sentenza fil-Kawżi Konġunti 
T-339/16, T-352/16 u T-391/1622 rigward 
rikors għal annullament tar-Regolament 
(UE) Nru 2016/646. Il-Qorti Ġenerali 
annullat il-parti tar-Regolament (UE) 
2016/646 li stabbilixxiet il-fatturi ta' 
konformità użati biex tiġi vvalutata l-
konformità tar-riżultati tat-test RDE mal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 715/2007. Il-Qorti 
sabet li l-leġiżlatur biss jista' jintroduċi 
dawk il-fatturi ta' konformità għaliex dawn 
kienu jaffettwaw element essenzjali tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007.

(7) Fit-13 ta' Diċembru 2018, il-Qorti 
Ġenerali tat sentenza fil-Kawżi Konġunti 
T-339/16, T-352/16 u T-391/1610 rigward 
rikors għal annullament tar-Regolament 
(UE) Nru 2016/646. Il-Qorti Ġenerali 
annullat il-parti tar-Regolament (UE) 
2016/646 li stabbilixxiet il-fatturi ta' 
konformità u l-marġnijiet ta' żball użati 
biex tiġi vvalutata l-konformità tar-riżultati 
tat-test RDE mal-limiti ta' emissjoni 
stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 
715/2007. Il-Qorti sabet li l-leġiżlatur biss 
jista' jintroduċi dawk il-fatturi ta' 
konformità u l-marġnijiet ta' żball għaliex 
dawn kienu jaffettwaw element essenzjali 
tar-Regolament (KE) Nru 715/2007.

__________________ __________________
22 Is-sentenza tat-13 ta' Diċembru 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles u 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 u T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Is-sentenza tat-13 ta' Diċembru 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles u 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 u T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal mill-ġdid il-prinċipju ta' "marġni" bħal fil-
leġiżlazzjoni attwali, jiġifieri r-Regolament 2016/646 (fil-każ ta' Nox)x) u r-
Regolament 2018/1832 (fil-każ ta' PN). Il-leġiżlazzjoni attwali tissepara b'mod ċar il-fattur ta' 
konformità ġenerali f'żewġ partijiet: il-mira għall-manifattur tal-vettura (jiġifieri "fattur ta' 
konformità" applikat għal-limitu tal-emissjonijiet attwali fl-iżbokk tal-egżost) u l-varjabbiltà 
tas-Sistema Portabbli għall-Kejl tal-Emissjonijiet (jiġifieri l-marġni ta' żball).
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Emenda 24
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-Qorti Ġenerali osservat li s-
sistema li tfittex li tintroduċi fattur ta' 
konformità, multiplikatur tal-limiti fuq l-
emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu 
stabbiliti għall-istandard Euro 6, tinvolvi, 
b'mod neċessarju, l-emenda ta' dak l-
istandard innifsu, għall-kuntrarju ta' 
sistema tal-kejl tipika, li tqis l-iżbalji tal-
prestazzjoni u dawk possibbli tat-tagħmir 
tal-kejl billi tagħmel korrezzjonijiet għall-
kejl innifsu, iżda mhux għal-limiti li jridu 
jiġu osservati. Fid-dawl tal-valur għoli 
ħafna tas-CF, 2,1 u 1,5, il-livelli tal-
emissjonijiet tal-NOx imkejla matul it-test 
RDE jistgħu jkunu, rispettivament, sa 
aktar minn darbtejn akbar u sa darba u 
nofs akbar mil-limiti fuq dawk l-
emissjonijiet stabbiliti għall-istandard 
Euro 6, mingħajr ma test ikun meqjus li 
falla. Il-valuri għall-emissjonijiet tal-NOx 
li m'għandhomx jinqabżu li jirriżultaw 
mill-inċertezzi tekniċi u statistiċi 
ddikjarati ma jagħmluhiex possibbli li jiġi 
vverifikat, bi grad ta' affidabbiltà 
raġonevoli, jekk il-limiti ta' dawk l-
emissjonijiet stabbiliti għal standard 
Euro 6, humiex osservati minn vettura 
matul test RDE jew le.

Or. en

Emenda 25
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Qorti Ġenerali ma kkontestatx il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità. Għalhekk, u billi fl-istadju 
attwali tal-iżvilupp teknoloġiku għad 
hemm diskrepanza bejn l-emissjonijiet 
imkejla f'sewqan reali u dawk imkejla 
f'laboratorju, huwa xieraq li jiġu 
introdotti l-fatturi ta' konformità fir-
Regolament (KE)  Nru 715/2007.

(8) Il-Qorti Ġenerali kkontestat il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità fid-deċiżjoni tagħha, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-fattur ta' 
konformità temporanju ta' 2,1 u l-marġni 
ta' inċertezza statistika tiegħu. Il-Qorti 
ddikjarat li "inċertezzi tal-istatistika 
(riskju ta' nuqqas ta' rappreżentattività 
tar-riżultati meta mqabbla mar-realtà 
ġenerali) jikkoreġu ruħhom permezz ta' 
xogħol fuq ir-rappreżentattività tal-
kampjun jew tal-esperjenza (f'dan il-każ 
ir-rappreżentattività tat-test) jew in-numru 
ta' esperjenzi (f'dan il-każ in-numru ta' 
testijiet) magħmula, u mhux li r-riżultati 
jistgħu jkunu vvizzjati b'marġini ta' żball 
ta' 60 %"1a. Barra minn hekk, il-Qorti 
kompliet tgħid li "t-testijiet RDE ġew 
"immaturati" fit-tul, peress li l-ħidma fuq 
dawn bdiet f'Jannar 2011 u l-
Kummissjoni kellha ż-żmien biex tiċċara 
u tistandardizza l-RDE b'mod suffiċjenti 
sabiex ikunu rappreżentattivi ta' 
kundizzjonijiet ta' sewqan reali fit-triq 
sabiex jiġi prevenut f'dak ir-rigward grad 
ta' inċertezza ta' 60 %, fir-rigward tar-
riżultati tagħhom"1b. Barra minn hekk, il-
fokus ewlieni tar-Regolament 
(UE) 2016/427, li daħħal l-Anness IIIA 
fir-Regolament (KE) Nru 692/2008, u 
b'mod partikolari tal-punt 4 ta' dak l-
anness u l-11-il appendiċi tiegħu, huwa li 
jiddeskrivi f'dettall speċifiku ħafna l-
komponenti ta' test RDE u kif għandu 
jitwettaq.

__________________
1a Is-sentenza tat-13 ta' Diċembru 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles u 
Ayuntamiento de Madrid vs Il-
Kummissjoni, T-339/16, T-352/16 u T-
391/16, EU:T:2018:927, punt 139.
1b Is-sentenza tat-13 ta' Diċembru 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles u 
Ayuntamiento de Madrid vs Il-
Kummissjoni, T-339/16, T-352/16 u T-
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391/16, EU:T:2018:927, punt 142.

Or. en

Emenda 26
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Qorti Ġenerali ma kkontestatx il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità. Għalhekk, u billi fl-istadju 
attwali tal-iżvilupp teknoloġiku għad 
hemm diskrepanza bejn l-emissjonijiet 
imkejla f'sewqan reali u dawk imkejla 
f'laboratorju, huwa xieraq li jiġu 
introdotti l-fatturi ta' konformità fir-
Regolament (KE) Nru 715/2007.

(8) Il-Qorti Ġenerali kkontestat il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità fis-sentenza tagħha, billi 
rrimarkat l-inċertezza li din iġġib għall-
awtoritajiet kompetenti fil-qafas tal-
approvazzjoni u l-attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq tagħhom fid-
determinazzjoni ta' jekk il-vettura li qed 
tiġi ttestjata tikkonformax jew le mal-
limiti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 
715/2007, u għaldaqstant jiġi mibdul 
element essenzjali ta' dak ir-Regolament, 
kif ukoll mad-Direttiva 2008/50/KE fir-
rigward tal-limiti tal-emissjonijiet.

Or. en

Emenda 27
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Qorti Ġenerali ma kkontestatx il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità. Għalhekk, u billi fl-istadju 
attwali tal-iżvilupp teknoloġiku għad 
hemm diskrepanza bejn l-emissjonijiet 
imkejla f'sewqan reali u dawk imkejla 
f'laboratorju, huwa xieraq li jiġu introdotti 
l-fatturi ta' konformità fir-Regolament 

(8) Il-Qorti Ġenerali ma kkontestatx il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità u l-marġni ta' żball. Għalhekk, 
u billi fl-istadju attwali tal-iżvilupp 
teknoloġiku għad hemm diskrepanza bejn 
l-emissjonijiet imkejla f'sewqan reali u 
dawk imkejla f'laboratorju, huwa xieraq li 
jiġu introdotti l-istess fatturi ta' konformità 
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(KE) Nru 715/2007. u marġnijet ta' żball fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal mill-ġdid il-prinċipju ta' "marġni" bħal fil-
leġiżlazzjoni attwali, jiġifieri r-Regolament 2016/646 (fil-każ ta' NOx) u r-
Regolament 2018/1832 (fil-każ ta' PN). Il-leġiżlazzjoni attwali tissepara b'mod ċar il-fattur ta' 
konformità ġenerali f'żewġ partijiet: il-mira għall-manifattur tal-vettura (jiġifieri "fattur ta' 
konformità" applikat għal-limitu tal-emissjonijiet attwali fl-iżbokk tal-egżost) u l-varjabbiltà 
tas-Sistema Portabbli għall-Kejl tal-Emissjonijiet (jiġifieri l-marġni ta' żball).

Emenda 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Qorti Ġenerali ma kkontestatx il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità. Għalhekk, u billi fl-istadju 
attwali tal-iżvilupp teknoloġiku għad 
hemm diskrepanza bejn l-emissjonijiet 
imkejla f'sewqan reali u dawk imkejla 
f'laboratorju, huwa xieraq li jiġu introdotti 
l-fatturi ta' konformità fir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007.

(8) Il-Qorti Ġenerali ma kkontestatx il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità. Għalhekk, u billi fl-istadju 
attwali tal-iżvilupp teknoloġiku għad 
hemm diskrepanza bejn l-emissjonijiet 
imkejla f'sewqan reali u dawk imkejla 
f'laboratorju, huwa xieraq li jiġu introdotti 
l-fatturi ta' konformità (inklużi l-marġni 
ta' żball) fir-Regolament (KE) Nru 
715/2007.

Or. en

Emenda 29
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Matul in-negozjati dwar l-
introduzzjoni obbligatorja tal-RDE fil-
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Kumitat Tekniku tal-Vetturi bil-Mutur fis-
6 u t-28 ta' Ottubru 2015, sar qbil dwar 
fattur ta' konformità temporanju ta' 2,1, 
biex tiġi indirizzata l-allegata inċertezza 
statistika. Dak is-CF ta' 2,1, imsejjaħ 
Euro 6 TEMP, ma jistax jiġi ġġustifikat 
legalment u kien maħsub bħala valur ta' 
introduzzjoni gradwali biex jiġu 
akkomodati d-domandi tal-industrija. 
Huwa għal din ir-raġuni wkoll li s-CF ta' 
2,1 kien ikkritikat bis-saħħa mill-
Parlament Ewropew u issa ġie ddikjarat 
invalidu mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali. 
Huwa xieraq għalhekk li jitħassar il-
fattur ta' konformità temporanju ta' 2,1 
introdott mir-Regolament (UE) 2016/646.

Or. en

Emenda 30
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar 
żviluppi riċenti fl-iskandlu "Dieselgate" 
laqgħat is-sentenza tal-Qorti Ġenerali u 
talbet b'mod espliċitu lill-Kumissjoni biex 
ma tintroduċi l-ebda fattur ta' konformità 
ġdid sabiex ikun żgurat li l-istandards 
Euro 6 ma jitilfux l-effettività tagħhom u 
minflok jintlaħqu f'kundizzjonijiet 
normali tal-użu, kif previst oriġinarjament 
fir-Regolament (KE) 715/2007.

Or. en

Emenda 31
Miriam Dalli
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Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Il-Qorti ddikjarat ukoll fis-
sentenza tagħha li marġni ta' żball ta' 
50 %, li jikkorrispondi għas-CF 
"FINALI" ta' 1,5, li huwa spjegat mill-
eżistenza ta' marġni ta' inċertezza teknika, 
jirrappreżenta nofs il-valur, li suppost 
għandu jitkejjel u li, jekk dak il-marġni 
jiġi kkonvertit f'marġni ta' żball reali kif 
imqabbel mal-kejl bit-tagħmir, dan 
jirriżulta f'marġni ta' 33 % (kejl ta' 
120 mg/km jista' jikkorrispondi fir-realtà 
għal emissjonijiet ta' 80 mg/km, terz inqas 
mill-valur imkejjel jew għal emissjonijiet 
ta' 160 mg/km, darbtejn aktar milli 
jippermetti l-istandard). Dan ifisser li 
huwa impossibbli li jiġi determinat, wara 
test RDE, jekk il-vettura li qed tiġi 
ttestjata tikkonformax ma' dawk il-limiti 
jew hijiex qrib tagħhom.

Or. en

Emenda 32
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Kwalunkwe tagħmir tal-kejl 
għandu marġni ta' żball, anke 
f'kundizzjonijiet tal-laboratorju, u l-
manifatturi diġà jqisu dan meta 
jiddisinjaw vetturi biex jilħqu limiti 
regolatorji. Instab li t-tagħmir tal-PEMS 
għandu marġni ta' żball kemmxejn abkar 
meta mqabbel ma' tagħmir tal-laboratorju 
mhux mobbli, iżda dan fil-fatt jista' jfisser 
kemm il-valutazzjoni żejda ki ukoll is-
sottovalutazzjoni tal-emissjonijiet. 
Mhuwiex aċċettabbli li dawk l-inċertezzi 
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jintużaw biss b'mod unilaterali għad-
detriment tas-saħħa pubblika mingħajr 
data tat-tmiem ċara.

Or. en

Emenda 33
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni 
Euro 6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test 
RDE, il-kriterji ta' konformità għall-RDE 
għandhom jiġu introdotti f'żewġ stadji. 
Matul l-ewwel stadju, wara talba tal-
manifattur, jenħtieġ li japplika fattur ta' 
konformità temporanju, filwaqt li bħala t-
tieni stadju jenħtieġ li jintuża biss il-fattur 
ta' konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku.

imħassar

Or. en

Emenda 34
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE 
għandhom jiġu introdotti f'żewġ stadji. 
Matul l-ewwel stadju, wara talba tal-
manifattur, jenħtieġ li japplika fattur ta' 

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE jenħtieġ 
li jiġu introdotti f'żewġ stadji. Matul l-
ewwel stadju, wara talba tal-manifattur, 
jenħtieġ li japplika fattur ta' konformità 
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konformità temporanju, filwaqt li bħala t-
tieni stadju jenħtieġ li jintuża biss il-fattur 
ta' konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku.

temporanju, filwaqt li bħala t-tieni stadju 
jenħtieġ li jintuża biss il-fattur ta' 
konformità finali. Jenħtieġ li kull sena il-
Kummissjoni tirrevedi 'l isfel il-marġni ta' 
żball abbażi tal-evidenza xjentifika u tal-
progress tekniku tal-apparat tal-PEMS. Il-
marġni ta' żball attwali jenħtieġ li jiġi 
rivedut 'l isfel saċ-ċifra proposta mir-
rapport tal-JRC malli jiġi ppubblikat. L-
għan huwa li l-marġni ta' żball jilħaq iż-
żero sal-31 ta' Diċembru 2022.

Or. en

Emenda 35
Edina Tóth, András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE 
għandhom jiġu introdotti f'żewġ stadji. 
Matul l-ewwel stadju, wara talba tal-
manifattur, jenħtieġ li japplika fattur ta' 
konformità temporanju, filwaqt li bħala t-
tieni stadju jenħtieġ li jintuża biss il-fattur 
ta' konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku.

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni 
Euro 6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test 
RDE, il-kriterji ta' konformità għall-RDE 
ġew introdotti f'żewġ stadji. Matul l-ewwel 
stadju, wara talba tal-manifattur, jista' 
japplika fattur ta' konformità temporanju, 
filwaqt li bħala t-tieni stadju għandu 
jintuża biss il-fattur ta' konformità finali. 
Jenħtieġ li kull sentejn il-Kummissjoni 
taġġusta 'l isfel il-marġni ta' żball użat 
biex jiġu kkalkulati l-fatturi ta' konformità 
finali bħala riżultat tal-progress tekniku 
tat-tagħmir tal-PEMS, sakemm il-
Kummissjoni ma tiġġustifikax ir-raġuni 
għaliex ma tkunx tista' tagħmel dan.

Or. en

Emenda 36
Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE 
għandhom jiġu introdotti f'żewġ stadji. 
Matul l-ewwel stadju, wara talba tal-
manifattur, jenħtieġ li japplika fattur ta' 
konformità temporanju, filwaqt li bħala t-
tieni stadju jenħtieġ li jintuża biss il-fattur 
ta' konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku.

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE se 
japplikaw biss il-fattur ta' konformità 
finali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tibqa' 
tirrevedi l-fatturi ta' konformità finali fid-
dawl tal-progress tekniku. Jenħtieġ li kull 
sena il-Kummissjoni taġġusta 'l isfel il-
marġni ta' żball użat biex jiġu kkalkulati 
l-fatturi ta' konformità finali bħala 
riżultat tal-preċiżjoni mtejba tal-
proċedura tal-kejl jew tal-progress 
tekniku tat-tagħmir tal-PEMS.

Or. en

Emenda 37
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE 
għandhom jiġu introdotti f'żewġ stadji. 
Matul l-ewwel stadju, wara talba tal-
manifattur, jenħtieġ li japplika fattur ta' 
konformità temporanju, filwaqt li bħala t-
tieni stadju jenħtieġ li jintuża biss il-fattur 
ta' konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku.

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE jenħtieġ 
li jiġu introdotti f'żewġ stadji. Matul l-
ewwel stadju, wara talba tal-manifattur, 
jenħtieġ li japplika fattur ta' konformità 
temporanju, filwaqt li bħala t-tieni stadju 
jenħtieġ li jintuża biss il-fattur ta' 
konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-marġni ta' 
żball fid-dawl tal-progress tekniku tas-
Sistema Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal mill-ġdid il-prinċipju ta' "marġni" bħal fil-
leġiżlazzjoni attwali, jiġifieri r-Regolament 2016/646 (fil-każ ta' Nox)x) u r-
Regolament 2018/1832 (fil-każ ta' PN). Il-leġiżlazzjoni attwali tissepara b'mod ċar il-fattur ta' 
konformità ġenerali f'żewġ partijiet: il-mira għall-manifattur tal-vettura (jiġifieri "fattur ta' 
konformità" applikat għal-limitu tal-emissjonijiet attwali fl-iżbokk tal-egżost) u l-varjabbiltà 
tas-Sistema Portabbli għall-Kejl tal-Emissjonijiet (jiġifieri l-marġni ta' żball).

Emenda 38
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE 
għandhom jiġu introdotti f'żewġ stadji. 
Matul l-ewwel stadju, wara talba tal-
manifattur, jenħtieġ li japplika fattur ta' 
konformità temporanju, filwaqt li bħala t-
tieni stadju jenħtieġ li jintuża biss il-fattur 
ta' konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku.

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE jenħtieġ 
li jiġu introdotti f'żewġ stadji. Matul l-
ewwel stadju, wara talba tal-manifattur, 
jenħtieġ li japplika fattur ta' konformità 
temporanju, filwaqt li bħala t-tieni stadju 
jenħtieġ li jintuża biss il-fattur ta' 
konformità finali (inklużi l-marġnijiet ta' 
żball).

Or. en

Emenda 39
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE 

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, 
jista' jiġi introdott fattur ta' konformità 
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għandhom jiġu introdotti f'żewġ stadji. 
Matul l-ewwel stadju, wara talba tal-
manifattur, jenħtieġ li japplika fattur ta' 
konformità temporanju, filwaqt li bħala t-
tieni stadju jenħtieġ li jintuża biss il-fattur 
ta' konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku.

biex tiġi indirizzata b'mod temporanju l-
inċertezza teknika għat-tagħmir tal-
PEMS. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tibqa' 
tirrevedi kull sena l-fatturi ta' konformità 
temporanji fid-dawl tal-progress tekniku 
sal-eliminazzjoni gradwali kompleta 
tagħhom sal-31 ta' Diċembru 2021.

Or. en

Emenda 40
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE 
għandhom jiġu introdotti f'żewġ stadji. 
Matul l-ewwel stadju, wara talba tal-
manifattur, jenħtieġ li japplika fattur ta' 
konformità temporanju, filwaqt li bħala t-
tieni stadju jenħtieġ li jintuża biss il-fattur 
ta' konformità finali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tibqa' tirrevedi l-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku.

(9) Sabiex il-manifatturi jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni Euro 
6 fil-kuntest tal-proċedura tat-test RDE, il-
kriterji ta' konformità għall-RDE se 
japplikaw il-konformità finali. Jenħtieġ li 
kull sena l-Kummissjoni taġġusta 'l isfel 
il-marġni ta' żball użat biex jiġu 
kkalkulati l-fatturi ta' konformità finali 
bħala riżultat tal-preċiżjoni mtejba tal-
proċedura tal-kejl jew tal-progress tekniku 
tat-tagħmir tal-PEMS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li f'kundizzjonijiet ta' sewqan reali l-limiti tal-emissjonijiet applikabbli 
jintlaħqu b'mod kemm jista' jkun preċiż, il-fattur ta' konformità għandu jirrifletti l-marġni ta' 
żball reali. Biex tkun żgurata l-preċiżjoni tal-kejl, il-fattur ta' konformità jitniżżel għal 1 
kemm jista' jkun malajr. Il-Kummissjoni għandha tiżgura reviżjoni annwali 'l isfel tal-fattur 
ta' konformità fid-dawl tal-valutazzjoni xjentifika tal-preċiżjoni tat-tagħmir tal-PEMS.
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Emenda 41
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fil-11 ta' Diċembru 2019, il-
Kummissjoni ppubblikat il-
Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew tagħha, li enfasizzat il-ħtieġa li 
tiġi aċċellerata l-bidla lejn mobilità 
intelliġenti u sostenibbli, inkluż billi jiġu 
indirizzati s-sorsi kollha tal-emissjonijiet, 
u jiġi żgurat perkors ċar mill-2025 'l 
quddiem lejn mobilità b'emissjonijiet żero. 
Biex titwettaq din l-ambizzjoni, huwa 
essenzjali li l-Kummissjoni tippreżenta, 
kemm jista' jkun malajr u sa mhux aktar 
tard minn Ġunju 2021, proposti mhux 
leġiżlattivi biex jiġu introdotti standards 
aktar stretti għall-emissjonijiet ta' 
inkwinanti tal-arja għal vetturi b'magna 
bil-kombustjoni, li jkopru l-inkwinanti 
kollha u l-fjuwils u s-sistemi tal-
motopropulsjoni kollha fil-kundizzjonijiet 
kollha tas-sewqan. Bħala parti mir-
reviżjoni futura tal-istandards tas-CO2 
għal karozzi u vannijiet, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tipproponi wkoll 
eliminazzjoni gradwali ċara tal-bejgħ ta' 
karozzi tal-passiġġieri u vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda b'magni bil-
kombustjoni sa mhux aktar tard mill-
2035, filwaqt li tiżgura regoli li ma 
jipprevjenux lill-pajjiżi li huma minn ta' 
quddiem milli japplikaw miżuri aktar 
stretti fil-livell nazzjonali sabiex 
jiddekarbonizzaw it-trasport bit-triq.

Or. en

Emenda 42
Christel Schaldemose



AM\1197619MT.docx 25/63 PE646.951v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Billi l-Qorti Ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea ddeċidiet li l-Kummisjsoni ma 
kellha l-ebda setgħa li temenda l-limiti 
għat-testijiet RDE bl-applikazzjoni ta' 
fatturi ta' konformità u li d-
dispożizzjonijiet rilevanti relatati mal-
istabbiliment tal-limiti tal-emissjonijiet 
tal-ossidi tan-nitroġenu kellhom jiġu 
annullati, dan l-att leġiżlattiv għandu l-
għan li jindirizza l-effetti tal-annullament 
billi jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 b'dispożizzjonijiet 
tranżitorji. Għaldaqstant, huwa essenzjali 
li l-Kummissjoni tistabbilixxi, sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2021, rekwiżiti 
ambizzjużi u robusti għat-tagħmir tal-kejl 
tal-PEMS li jista' jintuża għat-testijiet 
RDE. Dawk ir-rekwiżiti jenħtieġ li 
jiżguraw l-użu tal-aħjar tagħmir tal-
PEMS disponibbli biex ikun żgurat kejl 
preċiż tal-inkwinanti tal-arja inklużi NOx 
u PM. Mal-pubblikazzjoni tar-rekwiżiti 
tal-PEMS, jenħtieġ li l-fattur ta' 
konformità finali ma jibqax validu u ma 
jibqax japplika għat-testijiet RDE li 
jibdew mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2022.

Or. en

Emenda 43
Mohammed Chahim

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex ikun żgurat progress 
mgħaġġel lejn kwalità tal-arja mtejba 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni, huwa essenzjali 
li l-Kummissjoni tadotta proposta 
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leġiżlattiva għal standards aktar stretti 
għall-emissjonijiet ta' inkwinanti tal-arja 
għal vetturi bil-magna bil-kombustjoni 
kemm jista' jkun malajr, u mhux aktar 
tard minn Ġunju 2021, kif imħabbar mill-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
tal-11 ta Diċembru 2019 bit-titolu "Il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew". F'dik il-proposta 
leġiżlattiva, (wara Euro 6), l-istandards 
tal-inkwinanti tal-arja jenħtieġ li 
japplikaw għall-vetturi kollha 
irrispettivament mit-tip ta' mutur 
tagħhom jew il-fjuwil li jużaw u jiżguraw 
konformità tul il-ħajja. L-istandards 
jenħtieġ li jkomplu jindirizzaw l-
inkwinanti rilevanti kollha inkluża l-
ammonja.

Or. en

Emenda 44
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tikkunsidra kontinwament il-fatturi ta' 
konformità finali fid-dawl tal-progress 
tekniku sabiex tirrevedi l-marġni ta' żball. 
B'hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis 
kwalunkwe standard adottat mill-Kumitat 
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) 
għal proċedura standard biex tiġi 
vvalutata l-inċertezza tal-kejl tal-
Emissjonijiet f'Sewqan Reali fir-rigward 
ta' emissjonijiet gassużi u ta' partikoli.

Or. en

Emenda 45
Miriam Dalli
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Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex ikun żgurat li l-awtoritajiet 
tal-approvazzjoni tat-tip jużaw biss l-aqwa 
teknoloġija disponibbli biss tat-tagħmir 
tal-PEMS biex iwettqu t-test RDE fil-
qafas tal-proċess tal-approvazzjoni tat-tip, 
huwa importanti li l-Kummissjoni tieħu l-
miżuri kollha meħtieġa biex taċċellera l-
iżvilupp kontinwu tal-istandards mill-
Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni fir-rigward tal-
prestazzjoni tal-kejl tal-NOx u l-materja 
partikolata permezz tal-PEMS.

Or. en

Emenda 46
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġi vvalutat b'mod aktar 
preċiż il-marġni ta' żball, tinħtieġ 
proċedura standard biex tiġi vvalutata l-
inċertezza tal-kejl RDE fir-rigward ta' 
emissjonijiet gassużi u ta' partikoli. Huwa 
essenzjali għalhekk li l-Kumitat Ewropew 
għall-Istandardizzazzjoni (CEN) jadotta 
kemm jista' jkun malajr standards għall-
apparat tal-PEMs. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqis dawn l-istandards kif 
mistħoqq.

Or. en

Emenda 47
Norbert Lins, Christine Schneider, Sven Schulze, Ulrike Müller, Peter Liese, Jens 
Gieseke, Andreas Glück
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Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-Kummissjoni se tagħti mandat 
lis-CEN biex jaħdem Standard ta' 
Prestazzjoni tal-PEMS għad-
determinazzjoni ta' marġnijiet ta' żball 
individwalli ta' Sistemi-PEM. Qabel ma 
tapplika Standard ta' Prestazzjoni tal-
PEMS, il-Kummissjoni hija impenjata li 
żżomm il-marġni ta' żball taħt reviżjoni 
annwali u li taġġornah biss ladarba jkun 
sar titjib fit-teknoloġija tal-kejl.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-marġni ta' żball għandu jibqa' 0.43 sakemm l-ebda titjib tekniku ma jkun sar fl-istrument 
tal-kejl jew ma jkun rifless fi standard tal-Prestazzjoni PEMS tas-CEN.

Emenda 48
Jan Huitema

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi rekwiżiti ambizzjużi u robusti 
għat-tagħmir tal-kejl tal-PEMS li jista' 
jintuża għat-testijiet RDE. Dawk ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jiżguraw l-użu tal-
aħjar tagħmir tal-PEMS disponibbli biex 
ikun żgurat il-kejl preċiż tal-inkwinanti 
tal-arja inklużi l-NOx u n-numru ta' 
partikoli (PN).

Or. en
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Emenda 49
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Huwa meħtieġ li l-Kummissjoni 
tieħu f'kunsiderazzjoni kwalunkwe 
standard adottat mill-Kumitat Ewropew 
għall-Istandardizzazzjoni (CEN) għal 
proċedura standard li tivvaluta l-
inċertezza tal-kejl tal-RDE fir-rigward ta' 
emissjonijiet gassużi u ta' partikoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Soġġett għall-votazzjoni għal abbozz ta' standard, il-ħidma fis-CEN tlestiet u issa għandu 
jinħareġ standard sal-aħħar tal-2020. L-għan tal-istandard huwa li jistabbilixxi fattur ta' 
inċertezza għal kejl RDE li jkun jista' jissostitwixxi l-marġnijiet speċifiċi jew 
jikkumplimentahom.

Emenda 50
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Proposal for a regulation
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex il-produtturi jiġu mħeġġa 
jkollhom attitudni proattiva u 
proambjentali, l-innovazzjonijiet 
teknoloġiċi l-ġodda intenzjonati li 
jassorbu l-NOx jenħtieġ li jiġu ttestjati, 
kwantifikati u kkunsidrati fir-reviżjoni 
sussegwenti tal-istandards Euro.

Or. en

Emenda 51
Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Sabiex ikun żgurat progress 
mgħaġġel lejn kwalità tal-arja mtejba 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni, huwa essenzjali 
li l-Kummissjoni tadotta proposta 
leġiżlattiva għal standards aktar stretti 
għall-emissjonijiet ta' inkwinanti tal-arja 
għal vetturi bil-magna bil-kombustjoni 
kemm jista' jkun malajr, u mhux aktar 
tard minn Ġunju 2021, kif imħabbar mill-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
tal-11 ta Diċembru 2019 bit-titolu "Il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew". F'dik il-proposta 
leġiżlattiva (wara Euro 6), l-istandards 
tal-inkwinanti tal-arja jenħtieġ li 
japplikaw għall-vetturi kollha 
irrispettivament mit-tip ta' mutur 
tagħhom jew il-fjuwil li jużaw u jenħtieġ li 
jiżguraw konformità tul il-ħajja. L-
istandards jenħtieġ li jkomplu jindirizzaw 
l-inkwinanti rilevanti kollha inkluża l-
ammonja.

Or. en

Emenda 52
Mohammed Chahim

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Huwa essenzjali li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi, sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Ġunju 2021, rekwiżiti ambizzjużi u 
robusti għat-tagħmir tal-kejl tal-PEMS li 
jista' jintuża għal testijiet RDE. Dawk ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jiżguraw l-użu tal-
aħjar tagħmir tal-PEMS disponibbli biex 
ikun żgurat il-kejl preċiż tal-inkwinanti 
tal-arja inklużi l-NOx u n-numru ta' 
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partikoli (PN). Mal-pubblikazzjoni tar-
rekwiżiti tal-PEMS, jenħtieġ li l-fattur ta' 
konformità finali ma jibqax validu u ma 
jibqax japplika għat-testijiet RDE li 
jibdew mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2022.

Or. en

Emenda 53
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Sabiex jitnaqqas it-tniġġis tal-arja, 
l-istandards tal-limiti tal-emissjonijiet 
għal NOx (u partikoli oħra) jenħtieġ li 
jiġu riveduti 'l isfel fil-proposta 
leġiżlattiva ta' wara Euro 6. Għalhekk, 
hija ta' importanza kbira li l-Kummissjoni 
tippreżenta l-proposta leġiżlattiva ta' wara 
Euro 6 kemm jista' jkun malajr, u mhux 
aktar tard minn Ġunju 2021, f'konformità 
mal-impenji li ngħataw taħt il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew li jiżguraw perkors 
lejn mobilità b'emissjonijiet żero.

Or. en

Emenda 54
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Sabiex jitnaqqas it-tniġġis tal-arja, 
l-istandards tal-limiti tal-emissjonijiet 
għal NOx (u partikoli oħra) jenħtieġ li 
jiġu riveduti 'l isfel fil-proposta 
leġiżlattiva ta' wara Euro 6. Għalhekk, 
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hija ta' importanza kbira li l-Kummissjoni 
tippreżenta l-proposta leġiżlattiva ta' wara 
Euro 6 kemm jista' jkun malajr, u mhux 
aktar tard minn Ġunju 2021, f'konformità 
mal-impenji li saru taħt il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew.

Or. en

Emenda 55
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE)  jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) Nru 
715/2007 permezz ta' tali regoli riveduti kif 
ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex jitkejlu l-
emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' 
manifattur li jipprovdi aċċess mhux 
ristrett u standardizzat għal informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-
vetturi; l-adozzjoni ta' proċedura ta' kejl 
riveduta għall-partikulati. Jenħtieġ li d-
delega tinkludi wkoll l-emendar tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 bil-għan li 
l-fatturi ta' konformità finali li jiġu 
riveduti 'l isfel sabiex dawn jirriflettu l-
progress tekniku fil-PEMS u l-ikkalibrar 

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) Nru 
715/2007 permezz ta' tali regoli riveduti kif 
ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex jitkejlu l-
emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet. Jenħtieġ li d-delega tinkludi 
wkoll l-emendar tar-Regolament (KE) Nru 
715/2007 bil-għan li l-marġni ta' żball jiġu 
riveduti sabiex dawn jirriflettu l-progress 
tekniku fil-PEMS. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, anki fil-livell tal-
esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu b'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 
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mill-ġdid tal-valuri ta' limitu bbażati fuq 
il-massa ta' partikoli u l-introduzzjoni ta' 
valuri ta' limitu bbażati fuq in-numru ta' 
partikoli. Huwa ta' importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata 
l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 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 jittrattaw it-
tħejjija ta' atti delegati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex tinbidel xi ħaġa fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 
dwar informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (RMI) minħabba li d-dispożizzjonijiet 
kollha tal-RMI issa ġew ittrasferiti għar-Regolament il-ġdid ta' Qafas dwar l-Approvazzjoni 
tat-Tip, ir-Regolament (UE) 2018/858. Il-Kummissjoni diġà bdiet taħdem fuq miżuri possibbli 
għal wara Euro 6. Delega li tirrevedi proċeduri tal-kejl tal- partikoli/ l-ikkalibrar mill-ġdid 
tal-valuri ta' limitu bbażati fuq il-massa tal-partikoli/ l-introduzzjoni tal-valuri ta' limitu 
bbażati fuq in-numru ta' partikoli qabel ma proposta ta' wara Euro 6 ma tkunx tidher 
neċessarja.

Emenda 56
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
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dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) Nru 
715/2007 permezz ta' tali regoli riveduti kif 
ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex jitkejlu l-
emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' manifattur 
li jipprovdi aċċess mhux ristrett u 
standardizzat għal informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi; l-
adozzjoni ta' proċedura ta' kejl riveduta 
għall-partikulati. Jenħtieġ li d-delega 
tinkludi wkoll l-emendar tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 bil-għan li l-fatturi ta' 
konformità finali li jiġu riveduti 'l isfel 
sabiex dawn jirriflettu l-progress tekniku 
fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid tal-valuri 
ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' partikoli u 
l-introduzzjoni ta' valuri ta' limitu bbażati 
fuq in-numru ta' partikoli. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, anki fil-livell 
tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu b'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 
2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata 
l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) Nru 
715/2007 permezz ta' tali regoli riveduti kif 
ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex jitkejlu l-
emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' manifattur 
li jipprovdi aċċess mhux ristrett u 
standardizzat għal informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi; l-
adozzjoni ta' proċedura ta' kejl riveduta 
għall-partikulati. Jenħtieġ li d-delega 
tinkludi wkoll l-emendar tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 bil-għan li l-fatturi ta' 
konformità finali, inklużi l-marġnijiet ta' 
żball, jiġu riveduti 'l isfel sabiex dawn 
jirriflettu l-progress tekniku fil-PEMS, il-
ħidma kontinwa fuq l-istandardizzazzjoni 
tagħhom u l-ikkalibrar mill-ġdid tal-valuri 
ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' partikoli u 
l-introduzzjoni ta' valuri ta' limitu bbażati 
fuq in-numru ta' partikoli. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, anki fil-livell 
tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu b'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 
2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata 
l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Or. en
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Emenda 57
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) Nru 
715/2007 permezz ta' tali regoli riveduti kif 
ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex jitkejlu l-
emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' manifattur 
li jipprovdi aċċess mhux ristrett u 
standardizzat għal informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi; l-
adozzjoni ta' proċedura ta' kejl riveduta 
għall-partikulati. Jenħtieġ li d-delega 
tinkludi wkoll l-emendar tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 bil-għan li l-fatturi ta' 
konformità finali li jiġu riveduti 'l isfel 
sabiex dawn jirriflettu l-progress tekniku 
fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid tal-
valuri ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' 
partikoli u l-introduzzjoni ta' valuri ta' 
limitu bbażati fuq in-numru ta' partikoli. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) Nru 
715/2007 permezz ta' tali regoli riveduti kif 
ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex jitkejlu l-
emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' manifattur 
li jipprovdi aċċess mhux ristrett u 
standardizzat għal informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi; l-
adozzjoni ta' proċedura ta' kejl riveduta 
għall-partikulati. Jenħtieġ li d-delega 
tinkludi wkoll l-emendar tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 bil-għan tal-ikkalibrar 
mill-ġdid tal-valuri ta' limitu bbażati fuq il-
massa ta' partikoli u l-introduzzjoni ta' 
valuri ta' limitu bbażati fuq in-numru ta' 
partikoli. Huwa ta' importanza partikolari li 
l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
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Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Or. en

Emenda 58
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-obbligi jinkludu l-issodisfar tal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fl-Anness I. 
Għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-
konformità mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 
stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I, il-
valuri tal-emissjonijiet determinati waqt 
kwalunkwe test validu tal-Emissjonijiet 
f'Sewqan Reali (RDE) għandhom jiġu 
diviżi bil-fattur ta' konformità applikabbli 
stabbilit fit-Tabella 2a tal-Anness I. Ir-
riżultat għandu jibqa' taħt il-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 stabbiliti fit-Tabella 2 ta' 
dak l-Anness.;

Dawk l-obbligi jinkludu r-rispett tal-limiti 
ta' emissjoni stabbiliti fl-Anness I.;

Or. en

Emenda 59
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
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Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-obbligi jinkludu l-issodisfar tal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fl-Anness I.  
Għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-
konformità mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 
stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I, il-
valuri tal-emissjonijiet determinati waqt 
kwalunkwe test validu tal-Emissjonijiet 
f'Sewqan Reali (RDE) għandhom jiġu 
diviżi bil-fattur ta' konformità applikabbli 
stabbilit fit-Tabella 2a tal-Anness I. Ir-
riżultat għandu jibqa' taħt il-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 stabbiliti fit-Tabella 2 ta' 
dak l-Anness.;

Dawk l-obbligi jinkludu l-konformità mal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fl-Anness I. 
Għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-
konformità mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 
stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I, il-
valuri tal-emissjonijiet determinati waqt 
kwalunkwe test validu tal-Emissjonijiet 
f'Sewqan Reali (RDE) għandhom jiġu 
diviżi bil-fattur ta' konformità applikabbli 
jew, fejn speċifikat, bis-somma tal-fattur 
ta' konformità u l-marġni ta' żball 
applikabbli stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I. Ir-riżultat għandu jikkonforma 
mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 stabbiliti fit-
Tabella 2 ta' dak l-Anness.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal mill-ġdid il-prinċipju ta' "marġni" bħal fil-
leġiżlazzjoni attwali, jiġifieri r-Regolament 2016/646 (fil-każ ta' NOx) u r-
Regolament 2018/1832 (fil-każ ta' PN). Il-leġiżlazzjoni attwali tissepara b'mod ċar il-fattur ta' 
konformità ġenerali f'żewġ partijiet: il-mira għall-manifattur tal-vettura (jiġifieri "fattur ta' 
konformità" applikat għal-limitu tal-emissjonijiet attwali fl-iżbokk tal-egżost) u l-varjabbiltà 
tas-Sistema Portabbli għall-Kejl tal-Emissjonijiet (jiġifieri l-marġni ta' żball).

Emenda 60
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-obbligi jinkludu l-issodisfar tal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fl-Anness I. 
Għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-
konformità mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 
stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I, il-

Dawk l-obbligi jinkludu l-issodisfar tal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fl-Anness I. 
Għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-
konformità mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 
stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I, il-



PE646.951v01-00 38/63 AM\1197619MT.docx

MT

valuri tal-emissjonijiet determinati waqt 
kwalunkwe test validu tal-Emissjonijiet 
f'Sewqan Reali (RDE) għandhom jiġu 
diviżi bil-fattur ta' konformità applikabbli 
stabbilit fit-Tabella 2a tal-Anness I. Ir-
riżultat għandu jibqa' taħt il-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 stabbiliti fit-Tabella 2 ta' 
dak l-Anness.;

valuri tal-emissjonijiet determinati waqt 
kwalunkwe test validu tal-Emissjonijiet 
f'Sewqan Reali (RDE) għandhom jiġu 
diviżi bil-fattur ta' konformità applikabbli 
stabbilit fit-Tabella 2a tal-Anness I. Ir-
riżultat għandu jibqa' taħt il-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 stabbiliti fit-Tabella 2 ta' 
dak l-Anness. Il-marġni ta' żball għandu 
jilħaq iż-żero sal-31 ta' Diċembru 2022;

Or. en

Emenda 61
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-obbligi jinkludu l-issodisfar tal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fl-Anness I. 
Għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-
konformità mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 
stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I, il-
valuri tal-emissjonijiet determinati waqt 
kwalunkwe test validu tal-Emissjonijiet 
f'Sewqan Reali (RDE) għandhom jiġu 
diviżi bil-fattur ta' konformità applikabbli 
stabbilit fit-Tabella 2a tal-Anness I. Ir-
riżultat għandu jibqa' taħt il-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 stabbiliti fit-Tabella 2 ta' 
dak l-Anness.;

Dawk l-obbligi jinkludu l-issodisfar tal-
limiti ta' emissjoni stabbiliti fl-Anness I. 
Għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-
konformità mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 
stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I, il-
valuri tal-emissjonijiet determinati waqt 
kwalunkwe test validu tal-Emissjonijiet 
f'Sewqan Reali (RDE) għandhom jiġu 
diviżi bil-fattur ta' konformità temporanju 
stabbilit fit-Tabella 2a tal-Anness I sal-
eliminazzjoni gradwali kompleta tiegħu 
sal-31 ta' Diċembru 2021. Ir-riżultat 
għandu jibqa' taħt il-limiti ta' emissjoni 
Euro 6 stabbiliti fit-Tabella 2 ta' dak l-
Anness.;

Or. en

Emenda 62
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a
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Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'effett mit-2 ta' Lulju 2007, jekk 
manifattur hekk jitlob, għal raġunijiet 
relatati mal-emissjonijiet jew mal-konsum 
tal-fjuwil minn vetturi, l-awtoritajiet 
nazzjonali m'għandhomx jirrifjutaw li 
jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE jew l-
approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip 
ġdid ta' vettura, jew jipprojbixxu ir-
reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-
servizz tal-vettura l-ġdida, meta l-vettura 
konċernata tikkonforma ma' dan ir-
Regolament, u b'mod partikolari mal-valuri 
ta' limitu Euro 5 stipulati fit-Tabella 1 tal-
Anness I jew mal-valuri ta' limitu Euro 6 
stipulati fit-Tabella 2 tal-Anness I, soġġett 
għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(1).

1. B'effett mit-2 ta' Lulju 2007, jekk 
manifattur hekk jitlob, għal raġunijiet 
relatati mal-emissjonijiet jew mal-konsum 
tal-fjuwil minn vetturi, l-awtoritajiet 
nazzjonali m'għandhomx jirrifjutaw li 
jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE jew l-
approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip 
ġdid ta' vettura, jew jipprojbixxu ir-
reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-
servizz tal-vettura l-ġdida, meta l-vettura 
konċernata tikkonforma ma' dan ir-
Regolament, u b'mod partikolari mal-valuri 
ta' limitu Euro 5 stipulati fit-Tabella 1 tal-
Anness I jew mal-valuri ta' limitu Euro 6 
stipulati fit-Tabella 2 tal-Anness I.

Or. en

Emenda 63
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul kwalunkwe test RDE validu, il-
konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies il-
fattur ta' konformità speċifiku għall-
inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(1).

imħassar

Or. en
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Emenda 64
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul kwalunkwe test RDE validu, il-
konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies il-
fattur ta' konformità speċifiku għall-
inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(1).

Matul kwalunkwe test RDE validu, il-
konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies il-
fattur ta' konformità temporanju speċifiku 
għall-inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I, sal-eliminazzjoni gradwali 
kompleta tiegħu sal-
31 ta' Diċembru 2021, skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 4(1).

Or. en

Emenda 65
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul kwalunkwe test RDE validu, il-
konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies il-
fattur ta' konformità speċifiku għall-
inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(1).

Il-konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jintuża test 
RDE validu. Sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2022, it-test RDE għandu 
jqis il-fattur ta' konformità speċifiku għall-
inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(1).

Or. en

Emenda 66
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'effett mill-1 ta' Settembru 2015, u mill-1 
ta' Settembru 2016 fil-każ tal-vetturi tal-
kategorija N1 il-klassi II u l-klassi III u tal-
kategorija N2, fil-każ ta' vetturi ġodda li 
ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament, 
u b'mod partikolari mal-valuri ta' limitu 
Euro 6 stipulati fit-Tabella 2 tal-Anness I, 
["kif iddeterminati skont it-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 4"] l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità 
bħala li m'għadhomx aktar validi għall-
finijiet tal-Artikolu 18 tad-Direttiva 
2007/46/KE u għandhom, għal raġunijiet 
relatati mal-emissjonijiet jew mal-konsum 
tal-fjuwil, jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-
bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' tali vetturi.

B'effett mill-1 ta' Settembru 2015, u mill-1 
ta' Settembru 2016 fil-każ tal-vetturi tal-
kategorija N1 il-klassi II u l-klassi III u tal-
kategorija N2, fil-każ ta' vetturi ġodda li 
ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament, 
u b'mod partikolari mal-valuri ta' limitu 
Euro 6 stipulati fit-Tabella 2 tal-Anness I, 
l-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità 
bħala li m'għadhomx aktar validi għall-
finijiet tal-Artikolu 18 tad-Direttiva 
2007/46/KE u għandhom, għal raġunijiet 
relatati mal-emissjonijiet jew mal-konsum 
tal-fjuwil, jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-
bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' tali vetturi.

Or. en

Emenda 67
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul kwalunkwe test RDE validu, il-
konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies il-
fattur ta' konformità speċifiku għall-
inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(1).;

imħassar

Or. en
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Emenda 68
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul kwalunkwe test RDE validu, il-
konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies il-
fattur ta' konformità speċifiku għall-
inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(1).;

Matul kwalunkwe test RDE validu, il-
konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies il-
fattur ta' konformità temporanju speċifiku 
għall-inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I, sal-eliminazzjoni gradwali 
kompleta tiegħu sal-
31 ta' Diċembru 2021, skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 4(1).;

Or. en

Emenda 69
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul kwalunkwe test RDE validu, il-
konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies il-
fattur ta' konformità speċifiku għall-
inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(1).;

Il-konformità mal-valuri ta' limitu Euro 6 
għandha tiġi ddeterminata billi jintuża test 
RDE validu. Sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2022, it-test RDE għandu 
jqis il-fattur ta' konformità speċifiku għall-
inkwinanti stabbilit fit-Tabella 2a tal-
Anness I skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(1).;

Or. en
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Emenda 70
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 14a sabiex tadotta l-miżuri li 
ġejjin abbażi tar-riżultati tal-Programm 
ta' Kejl tal-partikoli tal-UNECE, imwettaq 
taħt l-awspiċi tal-Forum Dinji għall-
Armonizzazzjoni tar-Regolamenti dwar il-
Vetturi, mingħajr ma jitbaxxa l-livell ta' 
protezzjoni ambjentali fi ħdan l-Unjoni:

imħassar

(a) li temenda dan ir-Regolament 
għall-finijiet tar-reviżjoni tal-valuri ta' 
limitu tal-massa ta' partikoli u tan-numru 
ta' partikoli stabbiliti fl-Anness I;
(b) li tissupplimenta dan ir-
Regolament permezz tal-adozzjoni ta' 
proċedura ta' kejl riveduta għan-numri 
tal- partikoli.

Or. en

Emenda 71
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jissupplimentaw dan ir-Regolament 
sabiex jadattaw il-proċeduri, it-testijiet u r-
rekwiżiti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet sabiex jirriflettu 
b'mod adegwat l-emissjonijiet f'sewqan 
reali;

(a) jissupplimentaw dan ir-Regolament 
sabiex jadattaw il-proċeduri, it-testijiet u r-
rekwiżiti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet sabiex jirriflettu 
b'mod adegwat l-emissjonijiet f'sewqan 
reali fil-kundizzjonijiet normali kollha tal-
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użu, b'mod partikolari fid-dawl tal-
estensjoni tal-kundizzjonijiet ta' limitu tat-
temperatura u l-altitudni għall-kapaċità 
massima tal-aqwa tagħmir tal-PEMS, it-
tneħħija tal-gwadann tal-altitudni pożittiv 
kumulattiv massimu permissibbli matul il-
vjaġġ, it-tneħħija tal-fattur ta' konformità 
addizzjonali ta' 1,6 għal emissjonijiet ta' 
inkwinanti mkejla matul kundizzjonijiet 
ta' limitu tal-ambjent estiżi, u l-indirizzar 
ta' żidiet f'daqqa perikolużi ta' partikoli li 
jirriżultaw mit-tindif tal-filtri;

Or. en

Emenda 72
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jissupplimentaw dan ir-Regolament 
sabiex jadattaw il-proċeduri, it-testijiet u r-
rekwiżiti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet sabiex jirriflettu 
b'mod adegwat l-emissjonijiet f'sewqan 
reali;

(a) jissupplimentaw dan ir-Regolament 
sabiex jadattaw il-proċeduri, it-testijiet u r-
rekwiżiti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet sabiex jirriflettu 
b'mod adegwat l-emissjonijiet f'sewqan 
reali f'konformità mal-istandards tal-ISO;

Or. en

Emenda 73
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex jistabbilixxu, sa mhux aktar tard 
mill-1 ta' Ġunju 2021, rekwiżiti 
ambizzjużi għat-tagħmir tal-kejl tal-
PEMS, ibbażat fuq l-aqwa tekniki 
disponibbli, biex ikun żgurat il-kejl preċiż 
tal-inkwinanti tal-arja u jitwaqqfu l-
applikazzjonijiet tal-fatturi ta' konformità 
finali f'test RDE minn mhux aktar tard 
mill-1 ta' Jannar 2022.

Or. en

Emenda 74
Jan Huitema

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex jistabbilixxu rekwiżiti ambizzjużi 
għat-tagħmir tal-kejl tal-PEMS, abbażi 
tal-aqwa tekniki disponibbli, biex ikun 
żgurat il-kejl preċiż tal-inkwinanti tal-
arja. Ir-riżultati ta' dan il-kejl għandhom 
jiġu ppreżentati f'forma unifikata u 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku online fl-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 75
Edina Tóth, András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-
inkwinanti stabbiliti fit-Tabella 2a tal-
Anness I.;

imħassar

Or. en

Emenda 76
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-
inkwinanti stabbiliti fit-Tabella 2a tal-
Anness I.;

imħassar

Or. en

Emenda 77
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-inkwinanti 

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-inkwinanti 
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stabbiliti fit-Tabella 2a tal-Anness I.; stabbiliti fit-Tabella 2a tal-Anness I, bil-
għan li l-marġni ta' żball jitniżżel għal 
żero kemm jista' jkun malajr u sa mhux 
aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2022;

Or. en

Emenda 78
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-
inkwinanti stabbiliti fit-Tabella 2a tal-
Anness I.;

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex jirrevedu l-marġni ta' żball 
speċifiku għall-inkwinanti stabbiliti fit-
Tabella 2a tal-Anness I fid-dawl tal-
progress tekniku filwaqt li jitqiesu l-
inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-
Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjonijiet li jikkonċernaw l-emissjonijiet tal- partikoli qed jiġu indirizzati mill-grupp 
PMP f'Ġinevra bi tħejjija għal proposta tal-Kummissjoni għal wara Euro 6. Għalhekk, it-
talba għal setgħat delegati kif innotat fil-paragrafu 2 mhijiex rilevanti. Barra minn hekk, il-
valuri tal-massa ta' partikoli u n-numru ta' partikoli, kif ukoll il-proċedura tal-kejl għal numri 
ta' partikoli huma elementi essenzjali tal-leġiżlazzjoni li għandhom jiġu adottati mill-
proċedura leġiżlattiva ordinarja u mhux permezz ta' atti delegati;

Emenda 79
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-inkwinanti 
stabbiliti fit-Tabella 2a tal-Anness I.;

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità temporanji speċifiċi għall-
inkwinanti stabbiliti fit-Tabella 2a tal-
Anness I sal-eliminazzjoni gradwali 
kompleta tagħhom sal-
31 ta' Diċembru 2021.;

Or. en

Emenda 80
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-inkwinanti 
stabbiliti fit-Tabella 2a tal-Anness I.;

(b) jemendaw dan ir-Regolament (billi 
jirrevedu l-marġnijiet ta' żball) sabiex 
ikun hemm adattament għall-progress 
tekniku għall-fatturi ta' konformità finali 
speċifiċi għall-inkwinanti stabbiliti fit-
Tabella 2a tal-Anness I.;

Or. en

Emenda 81
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex il-fatturi ta' konformità finali 
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progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-inkwinanti 
stabbiliti fit-Tabella 2a tal-Anness I.;

speċifiċi għall-inkwinanti stabbiliti fit-
Tabella 2a tal-Anness I jiġu riveduti 'l isfel 
kull sena.;

Or. en

Emenda 82
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-inkwinanti 
stabbiliti fit-Tabella 2a tal-Anness I.";

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex il-fatturi ta' konformità finali 
speċifiċi għall-inkwinanti stabbiliti fit-
Tabella 2a tal-Anness I jiġu riveduti 'l isfel 
kull sena.;

Or. en

Emenda 83
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex ikun hemm adattament għall-
progress tekniku għall-fatturi ta' 
konformità finali speċifiċi għall-
inkwinanti stabbiliti fit-Tabella 2a tal-
Anness I.;

(b) jemendaw dan ir-Regolament 
sabiex il-marġni ta' żball speċifiku għall-
inkwinanti stabbiliti fit-Tabella 2a tal-
Anness I jiġi adattat għall-progress 
tekniku.;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal mill-ġdid il-prinċipju ta' "marġni" bħal fil-
leġiżlazzjoni attwali, jiġifieri r-Regolament 2016/646 (fil-każ ta' NOx) u r-
Regolament 2018/1832 (fil-każ ta' PN). Il-leġiżlazzjoni attwali tissepara b'mod ċar il-fattur ta' 
konformità ġenerali f'żewġ partijiet: il-mira għall-manifattur tal-vettura (jiġifieri "fattur ta' 
konformità" applikat għal-limitu tal-emissjonijiet attwali fl-iżbokk tal-egżost) u l-varjabbiltà 
tas-Sistema Portabbli għall-Kejl tal-Emissjonijiet (jiġifieri l-marġni ta' żball).

Emenda 84
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)
Regolament (KE) 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) fl-Artikolu 14, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"3a. Fl-eżerċitar tas-setgħat tagħha 
msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
għandha tqis kwalunkwe standard adottat 
mill-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN) li jipprovdi 
approċċ teknikament sod għall-
valutazzjoni tal-inċertezza tal-kejl tal-
Emissjonijiet f'Sewqan Reali fir-rigward 
ta' emissjonijiet gassużi u ta' partikoli u 
biex jiġi vverifikat marġni ta' żball 
speċifiku għal applikazzjonijiet tal-PEMS. 
"

Or. en

Emenda 85
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fl-Artikolu 14, jiżdied il-
paragrafu 5a:
“5a. Sa mhux aktar tard minn 
Ġunju 2021 u fid-dawl tat-titjib tal-
konformità tal-Istati Membri mal-
Istandards tal-Kwalità tal-Arja tal-Unjoni, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill bil-għan li tbaxxi l-limiti tal-
emissjonijiet stabbiliti fl-Anness I, u li 
tkopri l-inkwinanti kollha li jifdal, għat-
tipi kollha ta' fjuwils u sistemi tal-
motopropulsjoni, fil-kundizzjonijiet kollha 
tas-sewqan. Limiti tal-emissjonijiet u 
miżuri ta' akkumpanjament ġodda, u d-
data tad-dħul fis-seħħ tagħhom, 
għandhom ikunu konsistenti ma' perkors 
lejn mobilità b'emissjonijiet żero mill-
2025 'il quddiem u l-ambizzjoni tal-
Unjoni ta' eliminazzjoni tat-tniġġis."

Or. en

Emenda 86
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 5(3), fl-
Artikolu 8 u fl-Artikolu 14(2) u (3) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin minn ... [date of 
entry into force ]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 
setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 5(3), fl-
Artikolu 8 u fl-Artikolu 14(2) u (3) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' sentejn minn ... [date of entry 
into force ]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 
setgħa mhux iktar tard minn sitt xhur qabel 
tmiem il-perjodu ta' sentejn. Id-delega ta' 
setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 
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awtomatikament għal perjodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

għal perijodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk 
il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perijodu.

Or. en

Emenda 87
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 14a – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha tqis 
kwalunwke standards adottati mill-
Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN) li jipprovdu 
approċċ teknikament sod għall-
valutazzjoni tal-inċertezza tal-kejl RDE 
fir-rigward ta' emissjonijiet gassużi u ta' 
partikoli, bil-għan li jkun meħtieġ l-użu 
ta' dan l-istandard fi ħdan dan ir-
Regolament sabiex awtorità xierqa 
tivverifika marġni speċifiku ta' inċertezza 
għal applikazzjonijiet tal-PEMS u biex 
jiġi kkunsidrat jekk dan ikunx biżżejjed 
biex jissostitwixxi l-marġnijiet ta' żball 
speċifiċi indikati fit-Tabella 2a fl-Anness I 
għal dan ir-Regolament jew ikunx kapaċi 
jikkumplimenta dawn il-marġnijiet 
speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Soġġett għall-votazzjoni għal abbozz ta' standard, il-ħidma fis-CEN tlestiet u issa jenħtieġ li 
twettaq standard sal-aħħar tal-2020. L-għan tal-istandard huwa li jistabbilixxi fattur ta' 
inċertezza għal kejl RDE li jkun jista' jissostitwixxi l-marġnijiet speċifiċi jew 
jikkomplementahom.
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Emenda 88
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2 – kolonna 6

Test fis-seħħ

Massa ta' ossidi tan-nitroġenu (NOx)

L4

(mg/km)

PI CI

60 80
60 80
75 105
82 125
82 125

Emenda

Fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 715/2007, it-Tabella 2 tiġi emendata kif ġej:
"Massa ta' ossidi tan-nitroġenu (NOx)

L4

(mg/km)

PI CI

60 60
60 60
75 75
82 82
82 82

Qari: PI = Startjar pożittiv (Positive Ignition), CI = Startjar b'kompressjoni (Compression 
Ignition)

Or. en

Emenda 89
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Anness
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[….] imħassar

Or. en

Emenda 90
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-finali (2) 

1,43 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Emenda

CF 
inkwinant-
finali (2) 

1,32 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Or. en

Emenda 91
Miriam Dalli
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Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-finali (2) 

1,43 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Emenda

CF 
inkwinant-
temp (2) 

1,32 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-temp huwa l-fattur ta' konformità temporanju użat biex tiġi ddeterminata l-konformità 
mal-limiti ta' emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli 
għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS) sal-eliminazzjoni gradwali kompleta tiegħu sal-
31 ta' Diċembru 2021.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Any measurement equipment has a margin of error, even under laboratory conditions, and 
manufacturers already take this into account when designing vehicles to meet regulatory 
limits. For that reason, no conformity factor can be applied in the context of the RDE test 
procedure without a clear end date.

A temporary conformity factor of maximum 1.32 might be considered to be applied until its 
complete phase-out by 31 December 2021. Based on the knowledge shared by JRC itself in 
December 2019 lowering the margin to 0.32 is reasonable.

Furthermore, standards are there to provide legal stability and to be followed, and should not 
be undermined by using conformity factors or other deviation mechanism whatever their 
name is.

Emenda 92
Jan Huitema

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
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Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-finali (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Emenda

CF 
inkwina
nt-finali 
(2)

1 + marġni 
ta' żball 
(marġni = 
0,32*)

1 + 
marġni 
ta' żball 
(marġni = 
0,5*)

- - -

*Għandu jiġi rivedut 'l isfel abbażi tal-valutazzjoni imminenti taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka.
(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS). Huwa għalhekk espress bħala 1 + marġni ta' żball.

Or. en

Emenda 93
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-finali (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).
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Emenda

CF 
inkwinant-
finali (2)

1 + 
marġni 
ta' żball 
(marġni 
= 0,43)

1 + 
marġni 
ta' żball 
(marġni 
= 0,5)

- - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS) li huwa espress bħala marġni ta' żball.

Or. en

Emenda 94
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-finali (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Emenda

CF 
inkwinant-
finali (2)

1 + 
marġini, 
bi 
marġini 
= 
0,43(2a))

1 + 
marġini, 
bi 
marġini 
= 0,5 (2a)

- - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 espressi bħala s-somma tal-mira għall-prestazzjoni tal-emissjonijiet tal-vetturi u l-
inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS) (jiġifieri 
marġni ta' żball).
(2a) Il-Kummissjoni għandha tqis kwalunwke standards adottati mill-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN) li jipprovdu approċċ teknikament sod għall-valutazzjoni tal-inċertezza tal-kejl 



PE646.951v01-00 58/63 AM\1197619MT.docx

MT

RDE fir-rigward ta' emissjonijiet gassużi u ta' partikoli, bil-għan li jinħtieġ l-użu ta' dan l-istandard fi 
ħdan dan ir-Regolament sabiex awtorità xierqa tivverifika marġni speċifiku ta' inċertezza għal 
applikazzjonijiet tal-PEMS u biex jiġi kkunsidrat jekk dan ikunx biżżejjed biex jissostitwixxi l-marġnijiet 
ta' żball speċifiċi indikati fit-Tabella 2a fl-Anness I għal dan ir-Regolament jew ikunx kapaċi 
jikkomplementa dawn il-marġnijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 95
Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Liese, Andreas Glück, Ulrike Müller, Jens 
Gieseke, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-finali (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Emenda

CF 
inkwinant-
finali (2) 

1 + 
marġni 
ta' żball 
(marġni 
= 
[0,43](2a)

)

1 + 
marġni 
ta' żball 
(marġni 
= 0,5)

- - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).
(2a) Sabiex jiġi vverifikat marġni ta' żball individwali ta' Sistemi PEM biex jiġu kkumplimentati jew 
issostitwiti l-marġni fit-Tabella 2a f'anness għal dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tqis 
kwalunkwe standard CEN li jiddetermina standard ta' Prestazzjoni tal-PEMS fir-rigward tal-kejl tal-
NOx u PN.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-marġni ta' żball għandu jibqa' 0,43 sakemm l-ebda titjib tekniku ma jkun sar fl-istrument 
tal-kejl jew ma jkun rifless fi standard tal-Prestazzjoni PEMS tas-CEN.

Emenda 96
Edina Tóth, András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-finali (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Emenda

CF 
inkwinant-
finali (2)

1 + 
marġni 
ta' żball 
(marġni 
= [0,43])

1 + 
marġni 
ta' żball 
(marġni 
= 0,5)

- - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS). Għalhekk huwa espress bħala 1 + marġni ta' żball.

Or. en

Emenda 97
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Ondřej Knotek

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 2
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Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-finali (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS).

Emenda

CF 
inkwinant
-finali (2)

1 + 
marġini 
ta' żball 
(marġini 
= [0,43]*)

1 + 
marġini 
ta' żball 
(marġini 
= [0,5]*)

- - -

* Għandu jiġi rivedut 'l isfel saċ-ċifra proposta mir-rapport JRC malli dan jiġi ppubblikat.
(2) CF inkwinant-finali huwa l-fattur ta' konformità użat biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-limiti ta' 
emissjoni Euro 6 billi jitqiesu l-inċertezzi tekniċi marbuta mal-użu tas-Sistemi Portabbli għall-Kejl tal-
Emissjonijiet (PEMS). Għalhekk huwa espress bħala 1 + marġni ta' żball.

Or. en

Emenda 98
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3) CF inkwinant-temp huwa l-fattur ta' konformità temporanju li jista' jintuża wara talba tal-manifattur 
bħala alternattiva għal CF inkwinant-finali matul perjodu ta' 5 snin u 4 xhur wara d-dati speċifikati fl-
Artikolu 10(4) u (5).".

Emenda

imħassar
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Or. en

Emenda 99
Jan Huitema

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3)CF inkwinant-temp huwa l-fattur ta' konformità temporanju li jista' jintuża wara talba tal-manifattur 
bħala alternattiva għal CF inkwinant-finali matul perjodu ta' 5 snin u 4 xhur wara d-dati speċifikati fl-
Artikolu 10(4) u (5).".

Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 100
Miriam Dalli

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant
-temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3)CF inkwinant-temp huwa l-fattur ta' konformità temporanju li jista' jintuża wara talba tal-manifattur 
bħala alternattiva għal CF inkwinant-finali matul perjodu ta' 5 snin u 4 xhur wara d-dati speċifikati fl-
Artikolu 10(4) u (5).".
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Emenda

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex aċċettabbli li l-inċertezzi magħrufa relatati mal-użu tal-apparat tal-PEMS jintużaw 
għad-detriment tas-saħħa pubblika u jippermettu lill-vetturi jemettu sa darbtejn aktar l-
ammont ta' NOx mil-limiti fuq dawk l-emissjonijiet stabbiliti għall-istandard Euro 6. Dan il-
fattur ta' konformità 2.1 qed jiġi ddikjarat invalidu mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali, u 
għalhekk huwa neċessarju li jitħassar dan il-fattur ta' konformità 2.1 introdott mir-
Regolament (UE) 2016/646.

Emenda 101
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 715/2007
Anness I – tabella 2a – ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni

CF 
inkwinant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3)CF inkwinant-temp huwa l-fattur ta' konformità temporanju li jista' jintuża wara talba tal-manifattur bħala 
alternattiva għal CFinkwinant-finali matul perjodu ta' 5 snin u 4 xhur wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 
10(4) u (5).

Emenda

CF 
inkwinant-
temp (3)

2,1 1 + mar
ġini, 
b'marġi
ni = 0,5 

- - -

(3)CF inkwinant-temp huwa l-fattur ta' konformità temporanju li jista' jintuża wara talba tal-manifattur bħala 
alternattiva għal CFinkwinant-finali matul perjodu ta' 5 snin u 4 xhur wara d-dati speċifikati fl-Artikolu 
10(4) u (5).

Or. en
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