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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-element ewlieni ta' din il-proposta leġiżlattiva jikkonċerna l-introduzzjoni ta' fatturi ta' 
konformità użati biex tiġi vvalutata l-konformità tal-vetturi mal-limiti ta' emissjonijiet Euro 6 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE waqt it-twettiq ta' testijiet tal-Emissjonijiet f'Sewqan Reali 
(RDE). L-argument imressaq mill-Kummissjoni biex tiġġustifika din l-introduzzjoni huwa li 
fatturi bħal dawn huma meħtieġa biex inaqqsu d-diskrepanzi bejn il-kejl tal-emissjonijiet fil-
laboratorju u dak f'kundizzjonijiet ta' użu reali. Din il-proposta ġiet wara li l-Qorti Ġenerali tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ħarġet deċiżjoni dwar l-emenda tanl-istandards Euro 6 permezz ta' 
att delegat billi ddikjarat li kienet se temenda element essenzjali tal-leġiżlazzjoni, jiġifieri li 
żżid b'mod artifiċjali l-limiti għall-emissjonijiet ta' NOx billi tintroduċi fattur ta' konformità. Il-
Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat għalhekk li dan ikun jeħtieġ proċedura leġiżlattiva regolari.

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li l-introduzzjoni ta' fatturi ta' konformità għall-kejl tal-RDE 
hija sinjal ħażin fi żmien fejn tinħtieġ azzjoni urġenti biex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jikkonformaw mad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja (2008/50/KE) u biex jiġi żgurat li l-limiti 
tal-emissjonijiet Euro 6 jiġu ssodisfati f'kundizzjonijiet normali. Il-manifatturi tal-karozzi 
għandhom jibdew jiddisinjaw vetturi li jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni u mhux jingħataw xi flessibbiltà biex jaħarbu mill-obbligi tagħhom. Barra minn 
hekk, dan joħloq xi ftit inċertezza f'dak li għandu x'jaqsam mal-approvazzjoni u ma' attivitajiet 
ta' sorveljanza tas-suq billi jintroduċi marġini ta' żball li jagħmilha effettivament diffiċli biex 
jiġi ddeterminat jekk vetturi jkunux jikkonformaw jew le mal-istandards miftiehma. 
Madankollu, l-abbozz ta' opinjoni tagħha ma jmissx ma' aspetti relatati mal-ambjent fit-test 
legali, jiġifieri mal-fatturi ta' konformità; billi dawk huma kompetenza tal-Kumitat ENVI, 
f'konformità mal-ftehim li ntlaħaq bejn il-Presidenti taż-żewġ Kumitati tagħna, filwaqt li ġew 
espressi d-dubji msemmija hawn fuq. Il-kompetenza esklussiva tal-IMCO tirrigwarda 
Informazzjoni dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni skont il-Kapitolu III tar-
Regolament 715/2007/UE, Kapitolu li huwa emendat u kkonsolidat fir-Regolament 858/2018. 
Għaldaqstant, l-emendi li jikkonċernaw dawk il-partijiet huma ta' natura teknika. 

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għas-setgħat delegati lill-
Kummissjoni (l-Artikolu 1(11) [l-Artikolu 14a]), il-proposta tar-Rapporteur għandha tqassar il-
perjodu minn ħames snin għal sentejn biex jiġi vvalutat sa tmiem l-2022 jekk humiex meħtieġa 
aktar miżuri. Il-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha pubblikament li tnaqqas il-fattur ta' 
konformità għall-livell ta' 1 malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-2023. Is-setgħat ta' 
delega kkonferiti għandhom għalhekk jirrispettaw l-istess kalendarju ta' żmien. 

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:
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Emenda 1

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 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.

__________________ __________________
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, 

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, 
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28.7.2008, p. 1). 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

Emenda 2

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 kkontribwixxew għal 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 reali. Għalhekk, huma 
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meħtieġa azzjonijiet biex din is-sitwazzjoni 
tiġi kkoreġuta, biex jiġi żgurat li l-
istandards Euro 6 jiġu ssodisfati 
f'kundizzjoni normali ta' 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 3

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. Fl-ewwel fażi , inħolqu fatturi ta' 
konformità temporanji speċifiċi għal 
sustanzi niġġiesa sabiex il-manifatturi 
jkunu jistgħu jqisu l-bidliet fil-
metodoloġiji tal-ittestjar. Fit-tieni fażi, 
intużaw fatturi finali ta' konformità 
speċifiċi għall-inkwinanti biex jitqiesu, fost 
l-oħrajn, l-inċertezzi tekniċi u statistiċi tal-
kejl li sar permezz ta' Sistemi Portabbli 
għall-Kejl tal-Emissjonijiet (PEMS). Il-
Kummissjoni hija impenjata li żżomm 
dawk il-fatturi ta' konformità taħt 
reviżjoni annwali u li taġġornahom sabiex 
jirriflettu b'mod strett it-titjib fit-
teknoloġija tal-kejl, bil-ħsieb li l-fatturi ta' 
konformità jinġiebu għall-livell ta' 1 
malajr kemm jista' jkun u sa mhux aktar 
tard mill-2023.

__________________ __________________
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 

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 
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kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 
26.04.2016, p. 1).

Or. en

Emenda 4

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, fid-deċiżjoni 
tagħha, esprimiet dubji dwar il-
ġustifikazzjoni teknika tal-fatturi ta' 
konformità, billi ġibdet l-attenzjoni għall-
inċertezza li din iġġib għall-awtoritajiet 
kompetenti fi ħdan il-qafas tal-attivitajiet 
tagħhom ta' approvazzjoni u ta' 
sorveljanza tas-suq; jiġifieri jkun diffiċli li 
jiġi determinat b'mod effettiv jekk il-
vettura li tkun qed tiġi ttestjata 
tikkonformax jew le fit-triq mal-limiti 
stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007, u b'hekk jinbidel element 
essenzjali ta' dak ir-Regolament, kif ukoll 
mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2008/50/KE1a fir-rigward tal-
limiti tal-emissjonijiet. Għalhekk l-
introduzzjoni ta' fattur ta' konformità 
toħloq aktar inċertezza u dewmien billi 
tippermetti marġini ta' żball fil-kejl tal-
emissjonijiet għad-detriment tas-saħħa 
pubblika u l-protezzjoni tal-ambjent.
__________________
1a Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja 
fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-
Ewropa (ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1).

Or. en
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Emenda 5

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 6

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 r-rispett 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. The result 
shall remain below the Euro 6 emission 
limits set out in Table 2 of that Annex.

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

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Artikolu 8 "Artikolu 8

Atti delegati dwar l-aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi

Atti delegati dwar l-aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 14a sabiex 
tissupplimenta l-Artikoli 6 u 7. Dan 
għandu jinkludi d-definizzjoni u l-
aġġornament ta' speċifikazzjonijiet tekniċi 
relatati mal-mod ta' kif għandha tiġi 
pprovduta l-informazzjoni dwar l-OBD u 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, 
b'mod li tingħata attenzjoni speċjali għall-
ħtiġijiet speċifiċi tal-SMEs.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 14a sabiex 
tissupplimenta l-Artikoli 6 u 7 billi 
tistabbilixxi d-definizzjoni u l-
aġġornament ta' speċifikazzjonijiet tekniċi 
relatati mal-mod ta' kif għandha tiġi 
pprovduta l-informazzjoni dwar l-OBD u 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, 
b'mod li tingħata attenzjoni speċjali għall-
ħtiġijiet speċifiċi tal-SMEs.";

Or. en

Emenda 8

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 mhux iktar tard minn disa' xhur 
qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-

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 ... [data tad-dħul 
fis-seħħ]. 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 
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delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 
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.

għandha tiġi estiża 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.

Or. en


