
PA\718284MT.doc PE404.748v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW

2004 









 2009

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2007/0297(COD)

8.5.2008

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal- Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  li 
jistabbilixxi standards ta' rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-
passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi għall-użu ħafif
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

Rapporteur għal opinjoni (*): Werner Langen

(*) Proċedura b'kumitati assoċjati – Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura

Adlib Express Watermark



PE404.748v01-00 2/37 PA\718284MT.doc

MT

PA_Legam

Adlib Express Watermark



PA\718284MT.doc 3/37 PE404.748v01-00

MT

SHORT JUSTIFICATION

Seit 1995 gibt es eine Gemeinschaftsstrategie der EU zur Minderung der CO2-Emissionen 
von Personenkraftwagen. Diese Strategie stützt sich auf drei Säulen:
Selbstverpflichtungen der Automobilhersteller zur Senkung der CO2-Emissionen, Förderung 
sparsamerer Autos durch steuerliche Maßnahmen und Verbesserung der Information für die 
Verbraucher. Von 1995 – 2007 konnten bei der Motorentechnik erhebliche Fortschritte in der 
Kraftstoffeffizienz erreicht werden. Ein Teil dieser Verbesserung der Kraftstoffeffizienz 
wurde jedoch durch die zunehmende Nachfrage nach größeren Fahrzeugen wieder 
ausgeglichen. Die CO2-Emissionen des PKW-Sektors machen in Europa rund 12% der 
Gesamtemissionen aus. Der PKW erbringt in der Europäischen Union rund 78% der gesamten 
Personenverkehrsleistung.

1. Ziele des Verordnungsvorschlages

Mit dem vorliegenden Verordnungsvorschlag will die Europäische Kommission ein 
einheitliches und verbindliches CO2-Emissionsziel von 130 g CO2/km ab dem Jahre 2012 
erreichen. Dieses gemeinsame Ziel wird vom Europäischen Parlament mit getragen. Das 
Europäische Parlament unterstützt die von der Kommission verfolgten allgemeinen Ziele.
Dabei muss die von Rat und Parlament zu verabschiedende Verordnung wettbewerbsneutrale, 
sozial verträgliche und nachhaltige Reduktionsziele anstreben, die der Vielfalt der 
europäischen Automobilhersteller und ihrer Stellung im internationalen Wettbewerb gerecht 
werden.

2. Optionen und Steigungsmaß (Slope)

Strittiger Punkt ist insbesondere eine gerechte Verteilung der Reduktionsziele auf 
Kleinfahrzeuge und größere Fahrzeuge. Größere Fahrzeuge, bei denen europäische Hersteller 
weltweit einen Marktanteil von 80% haben, haben eine Leitfunktion bei neuen Technologien.
Ausschlaggebend ist die Grenzwertkurve orientiert an der Masse der Fahrzeuge. Die CO2-
Zielvorgabe für den Durchschnitt der Neuwagenflotte eines Herstellers auf der Basis der 
durchschnittlichen Fahrzeugmasse ist die beste Bemessungsgrundlage. Der erheblich höhere 
Beitrag größerer Fahrzeuge gegenüber Kleinfahrzeugen wird durch das Steigungsmaß der 
Grenzwertkurve bestimmt.
Das von der Kommission vorgeschlagene Steigungsmaß der Grenzwertkurve von 60% wird 
unterstützt. Die Reduktionsziele für größere Fahrzeuge sind erheblich höher als für 
Kleinwagen. Ein Steigungsmaß von 60% führt dazu, dass die CO2-Emissionen nicht parallel 
mit einer Gewichtszunahme ansteigen, sondern nur weit unterdurchschnittlich.
Das Fahrzeuggewicht (Masse) ist der geeignete Parameter für die spezifischen CO2-Ziele.
Das Fahrzeuggewicht wird weniger Wettbewerbsverzerrungen als andere Parameter erzeugen.
In Japan und China wird das Gewicht bereits als Basis der CO2-Gesetzgebung genutzt. Die 
Entwicklung ist leicht zu überwachen, die Daten liegen vor. Da die Fahrzeughersteller 
Plattformkonzepte entwickeln, würde der Parameter „Footprint“ kein geeigneter Maßstab 
sein. Die Verwendung des „Footprint“ würde dazu führen, dass alle Fahrzeuge auf der 
gleichen Plattform den gleichen CO2-Zielwert erhalten, unabhängig von ihrer Ausstattung 
und ihrem Gesamtgewicht. Darüber hinaus würden durch „Footprint“ kleine und CO2-
effiziente Stadtautos stark benachteiligt.
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3. Komplementäre Maßnahmen des integrierten Ansatzes.

Der Grenzwert von 120 g CO2/km im integrierten Ansatz sieht eine CO2-Reduzierung um 10 
g/km durch komplementäre Maßnahmen vor. Dazu zählen Leichtlaufreifen, Verminderung 
des Rollwiderstandes, Reifendruckkontrollsysteme, effiziente Klimaanlagen und 
Schaltpunktanzeigen, die zusammen etwa 5 g/km CO2 einsparen können. Zusätzlich sind 
Biokraftstoffe mit ebenfalls etwa 5 g/km CO2 in Ansatz gebracht. Um neue Technologien und 
energieeffiziente Maßnahmen durchzusetzen, ist es sinnvoll Öko-Innovationen als CO2-
reduzierende Maßnahmen anzuerkennen. Da nicht alle Öko-Innovationen im Prüfverfahren 
erfasst werden können bzw. Änderungen des geltenden und international harmonisierten 
Verfahrens zeitaufwändig und umständlich sind, wurde vorgeschlagen, ein Verfahren nach 
Artikel 6 und Anhang IIa zusätzlich einzuführen. Zu den Öko-Innovationen können, über das 
Prüfverfahren hinaus, automobiltechnische Maßnahmen, Maßnahmen bei der Wartung, 
Fahrerschulung, Navigationsinfrastruktur sowie energieeffiziente Leuchten, mehr  
Solartechnik im Auto und die Nutzung der Abwärme gerechnet werden. Ziel ist es, alle 
Maßnahmen zu fördern, die eine Verbesserung der Umweltbilanz erlauben.

4. Einführungsphase

Da die Entwicklung neuer Typen und neuer Plattformen mindestens 5 – 8 Jahre benötigt, ist 
es sinnvoll, das Ziel von 120 g CO2/km nicht an einem bestimmten Stichtag, sondern in einer 
mehrjährigen Übergangsphase umzusetzen. Deshalb wird vorgeschlagen, dass im Jahre 2012 
ein Viertel der Neuwagenflotte, im Jahre 2013 die Hälfte, im Jahre 2014 drei Viertel und im 
Jahre 2015 die Gesamtflotte eines Herstellers den Zielwert von 120 g CO2/km einschließlich 
der komplementären Maßnahmen erreichen muss. Diese Flexibilisierung ist notwendig, um 
den Herstellern den notwendigen Entwicklungsspielraum zu lassen und gleichzeitig 
alternative Wege zu ermöglichen.

5. Sanktionen

Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Strafzahlungen zwischen 100 und 475 Euro 
pro Tonne CO2 liegen weit über allen denkbaren Handelspreisen für CO2-Zertifikate in den 
Sektoren Industrie und Energie. Sinn einer Sanktion darf es nicht sein, die Innovationskraft 
der Industrie zu schwächen, sondern einen Anreiz zur Umsetzung der Maßnahme zu bieten 
und evtl. Ersatzmaßnahmen zu finanzieren, die die angestrebte CO2-Einsparung sicherstellen.
Bei den vorgeschlagenen Sanktionen von 10 bis 40 Euro pro Gramm CO2 und neu 
zugelassenen Pkw (dies entspricht einem CO2-Preis pro Tonne von bis zu 200 Euro) dürfte 
dies gewährleistet sein. Es ist davon auszugehen, dass durch die Information der Verbraucher 
und durch den Wettbewerb unter den Herstellern ohnehin ein weitaus größerer Druck auf die 
Hersteller entsteht, alle vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten.

6. Ausnahmeregelungen

Im Vorschlag der EU-Kommission wird eine Reihe von Ausnahmeregelungen vorgesehen, 
die im Einzelnen überprüft werden müssen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene 
Grenze von weniger als 10 000 verkauften Neuwagen in der EU pro Jahr wird auf 5000 
jährlich reduziert und eine auf 5 Jahre begrenzte zusätzliche Regelung für solche Hersteller 
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eingeführt, die die Reduktionszielwerte der Verordnung nur schwer erreichen können und die 
für maximal 1% der jährlichen Neuzulassungen in der EU verantwortlich sind.

7. Langfristige Ziele

Langfristige Ziele sollten auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und eines 
entsprechenden Vorschlages der EU-Kommission im Jahre 2014 von Parlament und Rat 
beschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch möglich, einen Überblick über neue 
Technologien einschließlich der Einführung alternativer Antriebsmodelle wie 
batteriebetriebene Fahrzeuge zu erhalten. Die Langfristziele sind auch daran zu orientieren, 
dass die jetzt neu zu entwickelten Motoren- und Hybridantriebssyteme nur einen relativ 
kurzen Lebenszyklus haben werden, da  bereits 10 Jahre nach ihrer Markteinführung die 
nächste Generation der lokalen CO2-freien Antriebsarten verfügbar sein könnte. Die Politik 
muss deshalb den Übergang zu neuen Technologien offen lassen. Bereits die Umsetzung der 
durch diese Verordnung vorgegebenen Werte von 120 g CO2/km im Flottendurchschnitt führt 
dazu, dass der Flottendurchschnittsverbrauch auf ca. 5 Liter pro 100 km bei Benzinfahrzeugen 
und ca. 4,5 Liter pro 100 km bei Dieselfahrzeugen gesenkt werden muss. Dies sind gegenüber 
dem heutigen Stand sehr ehrgeizige Zielwerte.

EMENDI

Il-Kumitat Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex 
jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Waħda mill-implikazzjoni ta’ dawk l-
impenji kienet li l-Istati Membri kollha 
jnaqqsu b’mod sinifikanti l-emissjonijiet 
mill-karozzi tal-passiġġieri. Għandhom 
jiġu implimentati politiki u miżuri fuq il-
livell ta’ l-Istati Membri u tal-Komunità 
fis-setturi kollha ta’ l-ekonomija 
Komunitarja, u mhux biss fis-setturi ta' l-
industrija u ta’ l-enerġija, sabiex jiġi 
ġġenerat it-tnaqqis sostanzjali meħtieġ fl-
emissjonijiet. It-trasport bit-triq huwa t-
tieni l-akbar settur f'termini ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fl-

(4) Dawn l-impenji jfissru li anki l-
emissjonijiet mill-karozzi tal-passiġġieri 
għandhom jitnaqqsu b'mod sinifikanti..
Dan jeħtieġ dispożizzjonijiet dwar l-
emissjonijiet għall-manifatturi u 
importaturi ta' karozzi ġodda. Regolament 
Komunitarju biss jista' jiżgura li vetturi 
ġodda reġistrati jkunu suġġetti għall-
istess kundizzjonijiet fl-Istati Membri 
kollha ta' l-UE.  Sabiex l-għan ġenerali 
ta' l-Istati Membri u tal-Komunità li 
jnaqqsu is-CO2 jintlaħaq, mhuwiex 
biżżejjed li tittieħed azzjoni biss fis-setturi 
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UE, u l-emissjonijiet minn dan is-settur qed 
ikomplu jiżdiedu. Jekk l-impatt tat-trasport
bit-triq fuq it-tibdil tal-klima jkompli 
jiżdied, se jhedded b'mod sinifikanti it-
tnaqqis li jagħmlu setturi oħra biex 
jiġġieldu t-tibdil fil-klima.

ta' l-industrija u l-enerġija, iżda s-setturi 
tat-trasport u s-settur ta' l-amjent 
domestiku għandhom jiġu inklużi wkoll.  
Il-proposta preżenti tikkonċerna s-settur 
tal-karozzi tal-passiġġieri fl-Ewropa. It-
trasport bit-triq huwa t-tieni l-akbar settur 
f'termini ta' emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra fl-UE, u l-emissjonijiet 
minn dan is-settur qed ikomplu jiżdiedu.
Jekk l-emissjonijiet tas-CO2 mit-trasport
bit-triq ikomplu jiżdiedu, se jheddu b'mod 
sinifikanti it-tnaqqis li jagħmlu setturi oħra 
biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux biss l-Istati Membri għandhom inaqqsu l-emissjonijiet skond dan ir-Regolament iżda l-
produtturi u/jew l-importaturi tal-karozzi tal-passiġġieri. Mhuwiex "l-impatt...fuq it-tibdil tal-
klima" li jirriskja li jiżdied, iżda l-emissjonijiet b'effett ta' serra, b'mod partikolari is-CO2.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-adozzjoni ta’ miri Komunitarji għall-
karozzi l-ġodda tal-passiġġieri hija 
meħtieġa għall-prevenzjoni tal-
frammentazzjoni fis-suq intern li tirriżulta 
mill-adozzjoni ta’ miżuri differenti fuq il-
livell ta’ Stati Membri. Il-miri Komunitarji 
jipprovdu lill-manifatturi b’aktar ċertezza 
fl-ippjanar u aktar flessibilità biex jilħqu r-
rekwiżiti għat-tnaqqis ta’ CO2 milli kieku 
permezz ta’ miri nazzjonali separati tat-
tnaqqis. Fl-istabbiliment ta’ standards 
għall-emissjonijiet huwa importanti li 
jitqiesu l-implikazzjonijiet għas-swieq u l-
kompetittività tal-manifatturi, l-ispejjeż 
diretti u indiretti imposti fuq in-negozju u 
l-benefiċċji li jakkumulaw f’dak li 
jirrigwarda l-istimular ta’ l-innovazzjoni u 

(5) L-adozzjoni ta’ miri Komunitarji għall-
karozzi l-ġodda tal-passiġġieri hija 
meħtieġa għall-prevenzjoni tal-
frammentazzjoni fis-suq intern li tirriżulta 
mill-adozzjoni ta’ miżuri differenti fuq il-
livell ta’ Stati Membri. Il-miri Komunitarji 
jipprovdu lill-manifatturi b’aktar ċertezza 
fl-ippjanar u aktar flessibilità biex jilħqu r-
rekwiżiti għat-tnaqqis ta’ CO2 u jevitaw li 
jinħoloq tagħwiġ fil-kompetizzjoni bejn l-
Istati Membri minħabba objettivi 
nazzjonali differenti għal dan it-tnaqqis.
Tagħwiġ fil-kompetizzjoni bħal dan imur 
direttament kontra l-ħolqien ta' suq intern 
uniku Ewropew. Fl-istabbiliment ta’ 
standards għall-emissjonijiet huwa 
importanti li jitqiesu l-implikazzjonijiet 
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t-tnaqqis tal-konsum ta’ l-enerġija. għas-swieq u l-kompetittività tal-
manifatturi, l-ispejjeż diretti u indiretti 
imposti fuq in-negozju u l-benefiċċji li 
jakkumulaw f’dak li jirrigwarda l-istimular 
ta’ l-innovazzjoni u t-tnaqqis tal-konsum 
ta’ l-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament uniku Ewropew fuq il-bażi ta' l-Artikolu 95 tat-Tratta KE jista' jevita t-tagħwiġ 
fil-kompetizzjoni, li pajjiżi jimxu triq għalihom u regolamenti partikolari.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-qafas leġiżlattiv għall-
implimentazzjoni tal-mira għall-medja tal-
flotta ta' karozzi ġodda għandu jassigura 
miri ta' tnaqqis sostenibbli li huma 
kompetittivament newtrali u soċjalment 
ġusti li jkunu ġusti għad-diversità tal-
manifatturi tal-karozzi Ewropej u jevitaw 
kwalunkwe tgħawwiġ mhux ġustifikat tal-
kompetizzjoni bejn il-manifatturi tal-
karozzi. Il-qafas leġiżlattiv għandu jkun 
kompatibbli ma' l-għan globali, jiġifieri li 
jintlaħqu l-miri ta' l-UE rigward Kjoto, u 
għandu jiġi appoġġat minn strumenti oħra 
aktar relatati ma’ l-użu bħad-
differenzjazzjoni tat-taxxi fuq il-karozzi u 
fuq l-enerġija.

(11) Il-qafas leġiżlattiv għall-
implimentazzjoni tal-mira għall-medja tal-
flotta ta' karozzi ġodda għandu jassigura 
miri ta' tnaqqis sostenibbli li huma 
kompetittivament newtrali u soċjalment 
ġusti li jkunu ġusti għad-diversità tal-
manifatturi tal-karozzi Ewropej u jevitaw 
kwalunkwe tgħawwiġ tal-kompetizzjoni 
bejn il-manifatturi tal-karozzi. Il-qafas 
leġiżlattiv għandu jkun kompatibbli ma' l-
għan globali, jiġifieri li jintlaħqu l-miri ta' 
l-UE rigward Kjoto, u għandu jiġi 
appoġġat minn strumenti oħra aktar relatati 
ma’ l-użu bħad-differenzjazzjoni tat-taxxi 
fuq il-karozzi u fuq l-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta' tagħwiġ "mhux ġustifikat" tal-kompetizzjoni mill-Kummissjoni Ewropea hija 
superfluwa.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tinżamm id-diversità tas-suq 
tal-karozzi u l-kapaċità tiegħu li jindirizza 
ħtiġijiet ta' konsumaturi diversi, il-miri ta’ 
CO2 għall-karozzi tal-passiġġieri 
għandhom ikunu ddefiniti bħala funzjoni 
ta' l-utilità tal-karozzi fuq bażi lineari.
Biex niddeskrivu din l-utilità, il-massa 
hija l-aqwa parametru peress li tipprovdi 
korrelazzjoni sodisfaċenti ma' l-
emissjonijiet attwali u għalhekk tirriżulta 
f'miri aktar realistiċi u newtrali mil-lat ta' 
kompetizzjoni, filwaqt li d-dejta dwar il-
massa hija aktar faċilment disponibbli. Id-
dejta dwar il-parametru ta' utilità alternattiv
tad-"daqs tal-pass" (wisa' bejn rota u oħra 
mmoltiplikat bejn it-tul bejn rota u oħra) 
madankollu għandha tinġabar sabiex jiġu 
faċilitati evalwazzjonijiet aktar fit-tul ta' l-
approċċ ibbażat fuq l-utilità.  Fl-
istabbiliment tal-miri, l-evoluzzjoni 
antiċipata tal-massa tal-karozzi l-ġodda sa 
l-2012 għandha titqies, u għandhom jiġu 
evitati inċentivi biex tiżdied il-massa tal-
vetturi sempliċement sabiex tiġi sfruttata 
ż-żieda konsekwenzjali tal-mira tat-
tnaqqis ta’ CO2. Għalhekk, iż-żieda 
awtonoma li possibilment tevolvi fil-
ġejjieni fir-rigward tal-massa ta' vetturi 
manifatturati u mibjugħa fuq is-suq ta' l-
UE għandha titqies meta jkunu qed jiġu 
ddefiniti l-miri għall-2012. Fl-aħħarnett, 
id-differenzjazzjoni tal-miri għandha 
tinkoraġġixxi tnaqqis fl-emissjonijiet fil-
kategoriji kollha tal-karozzi filwaqt li jiġi 
rikonoxxut li jista' jsir tnaqqis akbar ta' l-
emissjonijiet għal karozzi itqal.

(12) Sabiex tinżamm id-diversità tas-suq 
tal-karozzi u l-kapaċità tiegħu li jindirizza 
ħtiġijiet ta' konsumaturi diversi, il-miri ta’ 
CO2 għall-karozzi tal-passiġġieri 
għandhom ikunu ddefiniti b'mod lineari u 
skond il-massa tal-karozzi. Il-massa hija l-
parametru l-aktar xieraq biex tiġi 
deskritta din il-funzjoni għaliex fiha dejta 
disponibbli f'korrelazzjoni soddisfaċenti 
ma' emissjonijiet korrispondenti ta' CO2, 
u dan jirriżulta f'miri realistiċi u 
kompetittivament newtrali.   Id-dejta dwar 
il-parametru ta' utilità alternattiv tad-"daqs 
tal-pass" (wisa' bejn rota u oħra 
mmoltiplikat bejn it-tul bejn rota u oħra) 
madankollu għandha tinġabar, iżda biss 
sabiex jiġu faċilitati evalwazzjonijiet aktar 
fit-tul fil-qafas tar-reviżjoni fis-sena 2014.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi bħala kjarifika u preċiżjoni tal-kontenut. L-hekk imsejħa żieda fil-massa 
bilkemm tibdel ir-rekwiżiti qadel id-dħul fis-seħħ u għalhekk tikkomplika s-sikurezza ta' l-
ippjanar sa l-2015 b'mod kunsiderevoli.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jinħolqu inċentivi biex l-industrija tal-
karozzi tinvesti f’teknoloġiji ġodda. Ir-
Regolament jippromwovi attivament l-eko-
innovazzjoni u jqis l-iżviluppi teknoloġiċi 
tal-ġejjieni. B’dan il-mod, il-kompetittività 
ta’ l-Industrija Ewropea tittejjeb u jinħolqu 
aktar impjiegi ta’ kwalità għolja.

(13) L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jinħolqu inċentivi biex l-industrija tal-
karozzi (il-manifatturi u l-fornituri tal-
karozzi) tinvesti f’teknoloġiji ġodda. Ir-
Regolament, għalhekk, għandu jkun 
ifformulat b'mod li jirrikonoxxi u jqis l-
eko-innovazzjonijiet li jnaqqsu l-gass 
b'effett ta' serra u b'hekk jappoġġja l-
pożizzjoni fuq quddiem fis-suq ta' l-
industrija tal-karozzi Ewropea u l-
fornituri tagħha kif ukoll iqis l-iżviluppi 
teknoloġiċi tal-ġejjieni b'mod suffiċjenti.
Dan jippromwovi l-kompetittività ta’ l-
Industrija Ewropea b'mod sostenibbli u 
jiggarantixxi impjiegi ta’ kwalità għolja fl-
Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament preżenti tillimita l-eko-innovazzjonijiet kalkolabbli għal dawk li 
huma validi fil-proċedura ta' kontroll tal-mument.  Limitazzjoni għal 5 g CO2/km biss u/jew 
inklużi l-bijofjuwils għal 10 g CO2/km għall-"miżuri kumplimentari" meħuda f'daqqa mhijiex 
suffiċjenti.  Hija tibqa' ħafna inqas minn dak li huwa teknoloġikament u ekonomikament 
possibbli.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Huwa meħtieġ mekkaniżmu ta'
konformità sod sabiex jiġi żgurat li l-miri 
f'dan ir-Regolament jintlaħqu.

(19) Huwa meħtieġ mekkaniżmu ta'
sanzjonijiet b'konformità mat-Trattat
sabiex jiġi żgurat li l-miri f'dan ir-
Regolament jintlaħqu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu ffissati s-sanzjonijiet, iċ-ċirkostanzi kollha għandhom jiġu kkunsidrati u l-Artikolu 
95 tat-Trattat KE  jitqies fl-ambitu sħiħ tiegħu.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-konformità tal-manifatturi mal-miri 
f'dan ir-Regolament għandhom jiġu 
vvalutati fuq il-livell Komunitarju. Il-
manifatturi li l-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2 tagħhom jaqbżu dawk 
permessi f'dan ir-Regolament għandhom 
iħallsu primjum għall-emissjonijiet żejda 
fir-rigward ta’ kull sena kalendarja mill-
2012 ‘il quddiem. Il-primjum għandu 
jkun ibbażat fuq kemm il-manifatturi 
jkunu naqsu milli jilħqu l-mira tagħhom.
Għandu jiżdied biż-żmien. Sabiex ikun ta' 
inċentiv biżżejjed biex jittieħdu miżuri 
għat-tnaqqis ta' emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri, il-
primjum għandu jirrifletti l-ispejjeż 
teknoloġiċi. L-ammonti tal-primjum fuq l-
emissjonijiet żejda għandhom jitqiesu 
bħala dħul għall-baġit ta’ l-Unjoni 
Ewropea.

(22) Il-konformità tal-manifatturi tal-
karozzi mal-miri ta' l-emissjonijiet CO2 
għall-karozzi ġodda stabbiliti f'dan ir-
Regolament għandha tiġi vvalutata u 
kkontrollata fuq il-livell Komunitarju. Il-
manifatturi li l-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2 tagħhom jaqbżu dawk 
permessi f'dan ir-Regolament għandhom 
iħallsu primjum għall-emissjonijiet żejda 
fir-rigward ta’ kull sena kalendarja mill-
2012 ‘il quddiem. Il-primjum għandu 
jiżdied kontinwament mill-2012 għall-
2015 u jkun ibbażat fuq kemm il-valuri 
tas-CO2 tal-proporzjon relevanti tal-
vetturi reġistrati ġodda jaqbżu kull figura 
immirata.  Il-primjums għandhom 
jinġabru biss jekk il-figura mmirata 
medja ma tintlaħaqx fl-2012 minn 
għallinqas kwart, fl-2013 minn għallinqas 
nofs,  fl-2014 minn għallinqas tliet kwarti 
u fl-2015 mill-flotta sħiħa tal-karozzi. Il-
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primjum għandu jkun ikkalkolat b'mod li 
minn naħa waħda jipprovdi inċentiv 
suffiċjenti biex ikun hemm konformità 
mal-limiti ta' l-emissjonijiet CO2, u min-
naħa l-oħra sa ċertu punt ikun 
komparabbli mal-medja ta' l-ispejjeż għat-
tnaqqsis ta' l-emissjonijiet CO2 u/jew l-
ispejjeż għall-iskambju ta' ċertifikati 
f'setturi oħra fl-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-primjums proposti mill-Kummissjoni bejn €100 u €475 kull tunnellata ta' CO2 huma ħafna 
ogħla minn spejjeż komparabbli ta' titoli tas-CO2 taħt is-sistema ta' skambju ta' emissjonijiet 
fl-UE.  Li b'dan il-mod il-manifatturi tal-karozzi u l-klijenti tagħhom ikunu żvantaġġjati 
mhuwiex ġustifikat u huwa ekonomikament ineffiċjenti. Is-sanzjonijiet proposti jdgħajfu l-
kapaċità ta' l-industrija għall-innovazzjoni u għalhekk għandhom jitnaqqsu sabiex ikun hemm 
biżżejjed inċentivi għall-innovazzjoni u l-primjum jibqa' ġustifikabbli.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-ammonti kollha li jinġabru mill-
eċċess ta' emissjonijiet imorru f'fond 
separat għar-riċerka f'teknoloġiji ġodda 
għat-tnaqqis ta' l-emissjoniiet tal-
karbonju fit-trasport bit-triq u biex jiġu 
implimentati sistemi tat-trasport li 
jnaqqsu l-karbonju.  Fl-allokazzjoni tal-
fondi l-Kummissjoni se tkun megħjuna 
mill-kumitat iffurmat skond l-Artikolu 12 
ta' dan ir-regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-promozzjoni ta' l-innovazzjonijiet teknoloġiċi, il-primjum mill-eċċess ta' emissjonijiet 
għandu jmur f'fond speċifiku li għandu jgħin għar-riċerka u l-iżvilupp ta' teknoloġiji u miżuri 
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effiċenti fir-rigward ta' l-enerġija biex jonqsu l-emissjonijiet CO2 fit-trasport bit-triq.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni ikkonferiti fuq il-
Kummissjoni.

(25) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni ikkonferiti fuq il-
Kummissjoni. Mill-inqas ħames snin wara 
li jidħol fis-seħħ dan ir-regolament, il-
poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni għandhom jiġu riveduti 
sabiex jiġi evalwat jekk humiex biżżejjed 
jew jekk iridux jiġu modifikati.

Or. de

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Il-proċedura ta' kontroll eżistenti 
ma tkoprix il-possibilitajiet tekniċi għat-
tnaqqis tas-CO2 u emissjonijiet oħra ta' 
gass b'effett ta' serra. Għalhekk, proċess 
ta' evalwazzjoni għandu jiġi mfassal biex 
jinkludi l-potenzjal ta' tnaqqis ta' l-
introduzzjoni ta' miżuri teknoloġiċi li ma 
jiffurmawx parti mill-proċeduri ta' 
kontroll taħt ir-Regolament 2007/715/KE 
jew mhumiex dimostrati biżżejjed f'dan it-
test ("eko-innovazzjonijiet").  L-eko-
innovazzjonijiet għandhom jitqiesu bħala 
inċentivi għall-manifatturi biex jilħqu l-
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miri speċifiċi tagħhom tas-CO2.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta biss il-possibilitajiet teknoloġiċi kollha jkunu użati u ġew ikkunsidrati jkun hemm 
inċentiv kbir biżżejjed għall-manifatturi, il-fornituri u l-klijenti biex jintroduċu l-eko-
innovazzjonijiet.   Il-promozzjoni ta' innovazzjonijiet biex jitnaqqsu aktar l-emissjonijiet tal-
karbonju mhux biss se jgħin biex jitħares l-ambjent iżda wkoll iżid il-kompetittività ta' l-
industrija tal-karozzi Ewropea, joħloq impjiegi ta' kwalità għolja fl-UE u jġib miegħu aktar 
żviluppi teknoloġiċi fl-UE.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabilixxi r-rekwiżiti 
ta’ rendiment rigward l-emissjonijiet ta’ 
CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri, 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq 
intern u sabiex jintlaħaq l-għan kumplessiv 
ta’ l-UE li l-flotta medja ta’ karozzi ġodda 
għandha tikseb emissjonijiet ta’ CO2 ta’ 
120g CO2/km. Ir-Regolament jistabbilixxi 
l-emissjonijiet medji ta’ CO2 għall-karozzi 
l-ġodda tal-passiġġieri f’livell ta’ 130g 
CO2/km permezz ta’ titjib fit-teknoloġija 
tal-vetturi motorizzati kif imkejla skond ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-miżuri 
ta’ implimentazzjoni tiegħu. Dan ir-
Regolament għandu jiġi appoġġat minn 
miżuri addizzjonali li jikkorrispondu għal 
10g/km bħala parti mill-approċċ integrat 
tal-Komunità.

1. Dan ir-Regolament jistabilixxi r-
rekwiżiti ta’ rendiment rigward l-
emissjonijiet ta’ CO2 minn karozzi ġodda 
tal-passiġġieri, sabiex jiġi żgurat it-tħaddim 
xieraq tas-suq intern u sabiex jintlaħaq l-
għan kumplessiv ta’ l-UE li l-flotta medja 
ta’ karozzi ġodda għandha tikseb 
emissjonijiet ta’ CO2 ta’ 120g CO2/km.

1a. Il-figura mmirata għandha tintlaħaq 
fl-2012 minn għallinqas kwart, fl-2013 
minn għallinqas nofs, fl-2014 minn għall-
inqas tliet kwarti u fl-2015 mill-flotta 
sħiħa tal-karozzi. Sabiex flotta sħiħa tal-
karozzi ġodda tkun kapaċi tiħaq il-mira 
ta' 120g CO2 kull kilometru fl-2015, ikun 
neċessarju titjib teknoloġiku 
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korrispondenti fil-karozzi li jwassal għal 
medja CO2 ta' emissjonijiet għall-karozzi 
ġodda tal-passiġġieri ta' 130g kull 
kilometru.
1b. Fil-qafas tal-kunċett ġenerali tal-
Komunità għandhom jiġu introdotti 
miżuri f'dan ir-regolament li 
jikkorrispondu għal 10g/km.
1c. L-emissjonijiet CO2 għandom jiġu
mkejla skond ir-Regolamemt 
2007/715/KE u d-dispożizzjonijiet riegħu 
dwar l-implimentazzjoni.  Miżuri 
addizzjonali li taw prova tajba mill-
manifatturi tal-karozzi u l-fornituri 
tagħhom, li wasslu għal aktar tnaqqis ta' 
emissjonijiet b'effett ta' serra, għandhom 
jiġu kkunsidrati skond l-Artikolu 6 u l-
Anness III rigward ir-rekwiżiti tat-
teknoloġija tal-karozzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni stretta tar-riżultati li jintlaħqu skond il-proċedura ta' kontroll eżistenti u r-
restrizzjoni ta' miżuri addizzjonali għal 10 g CO2 kull kilometru jnaqqsu l-possibilitajiet 
teknoloġiċi u ma jipprovdu l-ebda inċentiv għal eko-innovazzjopnijiet effiċjenti.   Vetturi 
reġistrati għandhom jiġu kkunsidrati bħala unità u jkunu kapaċi jilħqu l-aħjar progress 
teknoloġiku possibbli. Tibdil kontinwu tal-proċedura ta' kontroll mhuwiex soluzzjoni effettiva.  
Għaldaqstant, għandu jkun hemm il-possibilità ta' kalkoli skond l-Artikolu 6 u l-Anness III.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Fl-2014 il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
studju tas-sitwazzjoni u evalwazzjoni ta' l-
implikazzjonijiet legali, għandha 
tipproponi miri fuq żmien medju u fuq 
perjodu ta' żmien għall-vetturi reġistrati 
ġodda mill-2020 u l-2025 u tgħaddihom 
lill-Kunsill u lill-Parlament għal 
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deċiżjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-promozzjoni tal-progress teknoloġiku fis-settur tal-karozzi u biex il-produtturi u l-
fornituri tingħatalhom garanzija fuq żmien twil għall-ippjanar u l-investiment, jagħmel sens li 
jiġu stabbiliti miri fuq perjodu ta' żmien fuq il-bażi ta' studju dettaljat u evalwazzjoni bir-
reqqa ta' l-implikazzjonijiet legali u b'hekk issir promozzjoni ta' teknoloġiji alternattivi u 
dawn jiġu implimentati. Dawn l-objettivi għandhom jiġu stabbiliti fil-qafas ta' proċedura 
leġiżlattiva b'kodeċiżjoni fil-futur qrib.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Reġistrazzjoni preċedenti barra l-
Komunità ta’ inqas minn tliet xhur qabel 
ir-reġistrazzjoni fil-Komunità m’għandhiex 
titqies.

2. Reġistrazzjoni preċedenti barra l-
Komunità ta’ inqas minn xahar qabel ir-
reġistrazzjoni fil-Komunità m’għandhiex 
titqies.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Reġistrazzjonijiet ġodda għandhom jiġu definiti b'mod li kemm jista' jkun jiġu evitati 
possibilitajiet li wieħed jaħrab mir-regoli kif ukoll tagħwiġ tal-kompetizzjoni.  

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Vetturi b'funzjoni soċjali partikolari 
skond l-Artikolu 3 (1fc) m'għandhomx 
ikunu koperti fil-kamp ta' applikazzjoni 
ta' dan ir-regolament.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ammont ta' dawn il-karozzi huwa relattivament baxx, li jiġġustifika deroga minn din ir-
regola, sabiex tintlaħaq il-ħtieġa tal-kompatibilità soċjali ta' dan il-regolament dwar is-CO2.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) L-eko-innovazzjonijiet huma kollha 
miżuri mill-produtturi tal-karozzi u l-
fornituri tagħhom li jagħtu kontribut 
ipprovat u kalkolabbli għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet b'effett ta' serra, b'mod 
partikolari tas-CO2, u mhumiex koperti 
kompletament bil-proċedura ta' kontroll 
taħt ir-Regolament 2007/715/KE u 
mhumiex stabbiliti bil-liġi (b'mod 
partikolari parti mill-miżuri addizzjonali li 
jirreferi għalihom l-Artikolu 1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta biss il-possibilitajiet teknoloġiċi kollha jkunu użati u ġew ikkunsidrati jkun hemm 
inċentiv kbir biżżejjed għall-manifatturi, il-fornituri u l-klijenti biex jintroduċu l-eko-
innovazzjonijiet.   Il-promozzjoni ta' l-innovazzjonijiet għal aktar tnaqqis fl-emissjonijiet tas-
CO2, li tmur lilhinn mill-miżuri addizzjonali skond l-Artikolu 1, tgħin mhux biss il-ħarsien  ta' 
l-ambjent iżda anki l-promozzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp fl-Ewropa, it-tkabbir tal-
kompetittività ta' l-industrija tal-karozzi fl-Ewropa, il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol ta' 
kwalità kif ukoll aktar żvilupp teknoloġiku.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1 f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) "Krediti speċjali" huma krediti għal 
karozzi tal-passiġġieri b'effiċjenza speċjali 
għas-CO2, li jilħqu valur tas-CO2 taħt 
70g/km.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' dawn il-"krediti speċjali", il-manifatturi li joffru karozzi partikolarment effiċjenti 
fis-CO2, jirċievu krediti korrispondenti.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) Karozzi b'funzjoni soċjali speċjali 
huma l-kariozzi li ġejjin tal-kategorija M1:
i) karozzi b'funzjoni soċjali speċjali skond 
id-Direttiva 2007/46/KE b'massa ta' 
referenza ta' aktar minn 2000 kg,  
ii) karozzi b'massa ta' referenza ta' aktar 
minn 2000 kg, maħsuba għal seba' 
passiġġieri jew aktar u s-sewwieq.  Esklużi 
minn dan huma l-karozzi fil-kategorija 
M1G skond id-Direttiva 2007/46/KE,  
iii) karozzi b'massa ta' referenza ta' aktar 
minn 1760 kg, prodotti esklużivament 
għal skopijiet kummerċjali u li fihom 
jista' jintuża siġġu tar-roti, b'konformità 
mal-politika Komunitarja dwar il-persuni 
b'diżabilità.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-ammont ta' dawn il-karozzi huwa relattivament baxx, li jiġġustifika deroga minn din ir-
regola, sabiex tintlaħaq il-ħtieġa tal-kompatibilità soċjali ta' dan il-regolament dwar is-CO2.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, 
il-manifatturi jitiqesu bħala konnessi jekk 
huma impriżi konnessi. ‘Impriżi konnessi’ 
tfisser:

2. Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, 
numru ta' manifatturi jitiqesu bħala 
manifattur uniku jekk jirrappreżentaw 
impriża konnessa. ‘Impriżi konnessi’ 
tfisser:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda ma tbiddilx is-sena tal-paragrafu iżda tagħmlu aktar ċar.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-produtturi li jipproduċu karozzi tal-
passiġġieri b'emissjonijiet CO2 speċifiċi 
ta' inqas minn 70g/km, kull waħda minn 
dawn il-karozzi reġistrati ġodda tgħodd 
ħames darbiet għall-kalkolazzjoni tal-
medja speċifika ta' l-emissjonijiet CO2, sa 
l-2015 inklużivament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valur massimu ta' 70 g CO2/km u l-ammont tal-kreditu huma xierqa biex jiġu meqjusa l-
ispejjeż ogħla tat-teknoloġija ta' tipi alternattivi tal-magni u l-fjuwil.   Il-fattur tal-
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multiplikazzjoni għal ħamsa fil-kalkoli huwa kontribut għall-impuls teknoloġiku tar-
regolament.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ftehim dwar l-iffurmar ta’ għaqda jista’ 
jirrigwarda sena kalendarja waħda jew 
aktar bil-kundizzjoni li l-perjodu 
kumplessiv ta’ kull ftehim ma jaqbiżx il-
ħames snin kalendarji u għandu jibda’ fi 
jew qabel il-31 ta' Diċembru fl-ewwel sena 
kalendarja li fiha jkunu se jingħaqdu l-
emissjonijiet. Il-manifatturi li jiffurmaw 
għaqda għandhom jirreġistraw l-
informazzjoni għand il-Kummissjoni:

2. Ftehim dwar l-iffurmar ta’ għaqda jista’ 
jirrigwarda sena kalendarja waħda jew 
aktar bil-kundizzjoni li l-perjodu 
kumplessiv ta’ kull ftehim ma jaqbiżx il-
ħames snin kalendarji u għandu jibda’ fi 
jew qabel il-31 ta' Diċembru fl-ewwel sena 
kalendarja li fiha jkunu se jingħaqdu l-
emissjonijiet. Il-manifatturi li jiffurmaw 
għaqda għandhom jirreġistraw l-
informazzjoni għand il-Kummissjoni:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma jeżistux raġunijiet biex l-iffurmar ta' għaqdiet ikun limitat għal 5 snin. Barra minn hekk, 
b'din l-emenda l-mira tal-medja ġenerali ta' tnaqqis ta' 130g/km ma tintmessx.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-manifatturi jistgħu jidħlu għal 
arranġamenti ta’ tagħqid bil-kundizzjoni li 
l-ftehimiet tagħhom ikunu f’konformità 
ma’ l-Artikolu 81 u 82 tat-Trattat u li 
jippermettu l-parteċipazzjoni miftuħa, 
trasparenti u mhux diskriminatorja 
f’termini kummerċjalment raġjonevoli 
minn kwalunkwe manifattur li jitlob li jsir 
membru ta’ l-għaqda. Bla ħsara għall-
applikabilità ġenerali tar-regoli tal-
Kompetizzjoni ta’ l-UE għal għaqdiet bħal 

5. Il-manifatturi jistgħu jidħlu għal 
arranġamenti ta’ tagħqid bil-kundizzjoni li 
l-ftehimiet tagħhom ikunu f’konformità 
ma’ l-Artikolu 81 u 82 tat-Trattat. Bla 
ħsara għall-applikabilità ġenerali tar-regoli 
tal-Kompetizzjoni ta’ l-UE għal għaqdiet 
bħal dawn, il-membri kollha ta’ għaqda 
għandhom jiżguraw b’mod partikolari li l-
ebda skambju ta’ dejta u lanqas ta’ 
informazzjoni ma jista’ jsir fil-kuntest ta’ l-
arranġament ta’ tagħqid tagħhom, ħlief 
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dawn, il-membri kollha ta’ għaqda 
għandhom jiżguraw b’mod partikolari li l-
ebda skambju ta’ dejta u lanqas ta’ 
informazzjoni ma jista’ jsir fil-kuntest ta’ l-
arranġament ta’ tagħqid tagħhom, ħlief 
għal dan li ġej:

għal dan li ġej:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iffurmar ta' għaqdiet li fihom kull manifattur estern jistga' jingħaqad mal-kundizzjonijiet li 
sar ftehim dwarhom mingħajr diskriminazzjoni jkollu l-effett finali li tiġi introdotta sistema 
magħluqa ta' skambju ta' emissjonijiet għas-settur kollu. Fil-kuntest tal-libertà ta' 
organizzazzjoni ta' l-impriżi u fir-rispett ta' regoli tal-kompetizzjoni ta' l-UE jeħtieġ li parti 
mis-sentenza titneħħa.  Il-formazzjoni ta' għaqdiet hija aċċettabbli biss fuq bażi kontrattwali 
volontarja mingħajr l-adeżjoni ta' konkorrenti esterni.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għas-sena li tibda mill-1 ta' Jannar 
2010 u kull sena sussegwenti, kull Stat 
Membru għandu informazzjoni għal kull 
karozza ġdida tal-passiġġieri li tkun 
irreġistrata fit-territorju tiegħu skond il-
Parti A ta' l-Anness II.

1. Għax-xahar li jibda mill-1 ta' Jannar 
2012 u kull xahar sussegwenti, kull Stat 
Membru għandu jiġbor informazzjoni għal 
kull karozza ġdida tal-passiġġieri li tkun 
irreġistrata fit-territorju tiegħu skond il-
Parti A ta' l-Anness II. Din l-informazzjoni 
għandha tkun għad-dispożizzjoni tal-
produtturi u ta' l-importaturi jew ir-
rappreżentanti nnominati mill-produtturi 
fl-Istati Membri individwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza u r-reġistrazzjoni ta’ l-emissjonijiet medji għandha tibda fl-istess waqt ma’ l-
introduzzjoni tar-regolament, sabiex jiġu evitati t-tgħawwiġ tas-suq u d-diskriminazzjoni tal-
produtturi. Għalhekk il-miżuri m’għandhomx jibdew qabel l-2012, għandhom ikunu fuq bażi 
ta' kull xahar u jkunu disponibbli għall-produtturi tal-vetturi, sabiex il-produtturi u l-klijenti 
jkunu jistgħu jiġu integrati fil-kisba ta’ l-għanijiet.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-28 ta' Frar 2011 u kull sena
sussegwenti, l-Istat Membru għandu 
jiddetermina u jittrasferixxi lill-
Kummissjoni l-informazzjoni elenkata fil-
Parti B ta' l-Anness II fir-rigward tas-sena 
kalendarja preċedenti. Id-dejta għandha 
tintbagħat skond il-format speċifikat fil-
Parti C ta' l-Anness II.

2. Sal-31 ta’ Lulju 2012 u kull sitt xhur
sussegwenti, l-Istat Membru għandu 
jiddetermina u jittrasferixxi lill-
Kummissjoni l-informazzjoni elenkata fil-
Parti B ta' l-Anness II fir-rigward tas-sitt 
xhur preċedenti. Id-dejta għandha 
tintbagħat skond il-format speċifikat fil-
Parti C ta' l-Anness II.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza u r-reġistrazzjoni ta’ l-emissjonijiet medji għandha tibda fl-istess waqt ma’ l-
introduzzjoni tar-regolament, sabiex jiġu evitati t-tgħawwiġ tas-suq u d-diskriminazzjoni tal-
produtturi. Għalhekk il-miżuri m’għandhomx jibdew qabel l-2012. Informazzjoni bikrija dwar 
il-valuri permessi tad-CO2 kull sitt xhur hija meħtieġa għall-produtturi għal raġunijiet ta’ 
sigurtà ta’ l-ippjanar.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - Paragrafu 4 - Subparagrafu 1 - Introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha żżomm reġistru 
ċentrali tad-dejta rrapurtata mill-Istati 
Membri taħt dan l-Artikolu, u sat-30 ta' 
Ġunju 2011 u kull sena sussegwenti 
għandha tikkalkula għal kull manifattur fuq 
bażi proviżorja:

4. Il-Kummissjoni għandha żżomm reġistru 
ċentrali tad-dejta rrapurtata mill-Istati 
Membri taħt dan l-Artikolu, u sat-30 ta' 
Awissu 2012 u kull sitt xhur sussegwenti 
għandha tikkalkula għal kull manifattur fuq 
bażi proviżorja:

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza u r-reġistrazzjoni ta’ l-emissjonijiet medji għandha tibda fl-istess waqt ma’ l-
introduzzjoni tar-regolament, sabiex jiġu evitati t-tgħawwiġ tas-suq u d-diskriminazzjoni tal-
produtturi. Għalhekk il-miżuri m’għandhomx jibdew qabel l-2012. Informazzjoni bikrija dwar 
il-valuri permessi tad-CO2 kull sitt xhur hija meħtieġa għall-produtturi għal raġunijiet ta’ 
sigurtà ta’ l-ippjanar.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-manifatturi jistgħu, fi żmien xahrejn
minn meta jiġu nnotifikati dwar il-kalkolu 
proviżorju skond il-paragrafu 4, 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe żbalji fid-dejta, fejn 
jispeċifikaw l-Istat Membru li fih iqisu li 
jkun seħħ l-iżball.

5. Il-manifatturi jistgħu, fi żmien tliet xhur
minn meta jiġu nnotifikati dwar il-kalkolu 
proviżorju annwali skond il-paragrafu 4, 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe żbalji fid-dejta, fejn 
jispeċifikaw l-Istat Membru li fih iqisu li 
jkun seħħ l-iżball.

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
kwalunkwe notifiki mill-manifatturi u 
għandha, sat-30 ta' Settembru, 
tikkonferma inkella temenda u tikkonferma 
l-kalkoli proviżorji skond il-paragrafu 4.

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
kwalunkwe notifiki mill-manifatturi u 
għandha, sal-31 ta' Marzu tas-sena ta’ 
wara għas-sena sħiħa kalendarja, 
tikkonferma inkella temenda u tikkonferma 
l-kalkoli proviżorji skond il-paragrafu 4.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-preċiżjoni tad-dejta miġbura mill-Istati Membri għandha sinifikat importanti għall-
produtturi rigward il-kalkoli eżatti tal-valuri speċifiċi tat-tnaqqis immirat. Għalhekk il-
perjodu ta’ żmien li fih il-produtturi jistgħu jindikaw  irregolaritajiet tal-bażi tad-dejta 
għandu jittawwal mill-inqas bi tliet xhur.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta, fuq il-bażi tal-kalkoli skond il-
paragrafu 5, fir-rigward tas-sena 
kalendarja 2010 jew 2011, il-Kummissjoni 
jidhrilha li l-medja ta' emissjonijiet 
speċifiċi ta' CO2 ta' manifattur f'dik is-
sena jkunu qabżu l-mira ta' emissjonijiet 
speċifiċi għal dik is-sena, il-Kummissjoni 
għandha tgħarraf lill-manifattur.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza u r-reġistrazzjoni ta’ l-emissjonijiet medji għandha tibda fl-istess waqt ma’ l-
introduzzjoni tar-regolament, sabiex jiġu evitati t-tgħawwiġ tas-suq u d-diskriminazzjoni tal-
produtturi. Għalhekk il-miżuri m’għandhomx jibdew qabel l-2012.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Fuq talba ta’ produttur tal-vetturi, il-
Kummissjoni għandha tqis il-valuri ta’ l-
eko-innovazzjoni rreġistrati, b’konformità 
ma' l-Anness III, meta tiddetermina l-
emissjonijiet speċifiċi tad-CO2 tal-
produttur.
Kull applikazzjoni għall-kalkoli għandha:
i) tirreferi għal sena kalendarja speċifika
ii) issemmi l-miżuri speċifiċi li tirreferi 
għalihom l-applikazzjoni,
iii) tiddefinixxi l-vetturi li għalihom 
japplikaw il-miżuri,
iv) tinkludi ċertifikat mingħand entità
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indipendenti rikonoxxuta bħala 
kompetenti dwar kwistjonijiet tad-CO2.
Kull applikazzjoni għandha tiġi eżaminata 
mill-Kummissjoni b’konformità ma’ l-
Annes III.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitar strett tar-riżultati tal-kalkoli għal dawk miksuba taħt il-proċedura attwali ta’ l-
ittestjar tnaqqas il-possibilitajiet teknoloġiċi u ma tagħti l-ebda inċentiv għal innovazzjonijiet 
ekoloġiċi.  Vetturi reġistrati għandhom jiġu kkunsidrati bħala unità u jkunu kapaċi jilħqu l-
aħjar progress teknoloġiku possibbli. Tibdil kontinwu tal-proċedura ta' kontroll mhuwiex 
soluzzjoni effettiva.  Il-proposta tal-kalkolu ta’ l-innovazzjoni ekoloġika, li għalih  l-applikant 
irid jissodisfa għadd ta' kundizzjonijiet ristrettivi, għalhekk tikkontribwixxi għall-ħarsien tal-
klima u tippromwovi l-innovazzjoni.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-primjum fuq l-emissjonijiet żejda 
għandu jkun:

3. Il-primjum fuq l-emissjonijiet żejda 
skond l-Artikolu 1 għandu jkun

(a) fir-rigward ta’ l-emissjonijiet żejda fis-
sena kalendarja 2012:  20 euro;

a) fir-rigward ta’ l-emissjonijiet żejda fis-
sena kalendarja 2012: 10 EUR;

(b) fir-rigward ta’ l-emissjonijiet żejda fis-
sena kalendarja 2013:  35 euro;

(b) fir-rigward ta’ l-emissjonijiet żejda fis-
sena kalendarja 2013: 20 EUR;

(c) fir-rigward ta’ l-emissjonijiet żejda fis-
sena kalendarja 2014:  60 Euro; kif ukoll

c) fir-rigward ta’ l-emissjonijiet żejda fis-
sena kalendarja 2014: 30 EUR;

(d) fir-rigward ta’ l-emissjonijiet żejda fis-
sena kalendarja 2015:  95 Euro.

d) fir-rigward ta’ l-emissjonijiet żejda fis-
sena kalendarja 2015: 40 EUR.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-primjums proposti mill-Kummissjoni bejn €100 u €475 kull tunnellata ta' CO2 huma ħafna 
ogħla minn spejjeż komparabbli ta' titoli tas-CO2 taħt is-sistema ta' skambju ta' emissjonijiet 
fl-Unjoni Ewropea. Li b'dan il-mod il-manifatturi tal-karozzi u l-klijenti tagħhom ikunu  
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żvantaġġjati mhuwiex ġustifikat u huwa ekonomikament ineffiċjenti. Il-multi proposti jdgħajfu 
b’mod sinifikanti l-kapaċità ta’ l-industrija għall-innovazzjoni.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodi għall-ġbir tal-primjums għall-
emissjonijiet żejda fil-kuntest tal-
paragrafu 1.

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodi għall-ġbir tal-primjums għall-
emissjonijiet żejda fil-kuntest tal-
paragrafi 1, 2 u 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hija fir-responsabilità tal-Komunità li timponi sanzjonijiet fil-leġiżlazzjoni. Iżda dawn iridu 
jkunu miftiehma ma’ l-Istati Membri.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ammonti tal-primjum fuq l-
emissjonijiet żejda għandhom jitqiesu 
bħala dħul għall-baġit ta’ l-Unjoni 
Ewropea.

5. L-ammonti tal-primjum fuq l-
emissjonijiet żejda għandhom imorru ġo 
fond li d-dħul tiegħu għandu jintuża biex 
inaqqas l-emissjonijiet tad-CO2 mit-
traffiku tat-toroq u biex issir riċerka dwar 
teknoloġiji ġodda li huma effiċjenti fir-
rigward ta’ l-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-promozzjoni ta' l-innovazzjonijiet teknoloġiċi, il-primjum li jista’ jkun hemm għandu 
jmur f'fond speċifiku li għandu jgħin għar-riċerka u l-iżvilupp ta' teknoloġiji u miżuri effiċenti 
fir-rigward ta' l-enerġija biex jonqsu l-emissjonijiet CO2 fit-trasport bit-triq.

Adlib Express Watermark



PE404.748v01-00 26/37 PA\718284MT.doc

MT

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - Paragrafu 1 - Introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Ottubru 2011 u kull sena 
sussegwenti, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika lista fejn tindika għal kull 
manifattur:

1. Sat-30 ta' Ġunju 2013 u kull sena 
sussegwenti, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika lista fejn tindika għal kull 
manifattur:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni ta’ l-informazzjoni tal-produtturi għandha tibda fl-istess waqt ma’ l-
introduzzjoni tar-regolament, sabiex jiġu evitati t-tgħawwiġ tas-suq u d-diskriminazzjoni tal-
produtturi. Il-pubblikazzjoni ta’ l-informazzjoni għalhekk m’għandhiex tibda qabel l-2013.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-31 ta' Ottubru 2013, il-lista 
ppubblikata taħt il-paragrafu 1 għandha 
tindika wkoll jekk il-manifattur ikunx 
ikkonforma mar-rekwiżiti ta' l-Artikolu 4 
fir-rigward tas-sena kalendarja preċedenti.

2. Fil-lista ppubblikata taħt il-paragrafu 1 
għandha tindika wkoll jekk il-manifattur 
ikunx ikkonforma mar-rekwiżiti ta' l-
Artikolu 4 fir-rigward tas-sena kalendarja 
preċedenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-data tal-bidu diġà ġiet stabbilita permezz ta’ emenda ta’ l-Artikolu 8 (1).
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Atikolu 9 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Deroga speċjali għal manifatturi 
independenti ta' vetturi speċjali bi

produzzjoni baxxa

Deroga speċjali għal manifatturi 
independenti ta' karozzi għall-passiġġieri 

b’għadd żgħir ta’ reġistrazzjoni

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda dispożizzjoni fl-Artikolu 9 li tillimita d-deroga għal produtturi li jipproduċu 
vetturi speċjali fi kwantitajiet żgħar.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huwa responsabbli għal inqas minn 
10,000 karozzi ġodda tal-passiġġieri 
rreġistrati fil-Komunità kull sena 
kalendarja;

(a) huwa responsabbli għal inqas minn 
5,000 karozza ġdida tal-passiġġieri 
rreġistrati fil-Komunità kull sena 
kalendarja;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifra prevista ta’ 10,000 karozza tal-passiġġieri b'reġistrazzjoni ġdida għall-produtturi 
iżgħar tista’ twassal għal tgħawiġ sproporzjonat tal-kompetizzjoni, u għalhekk għandha 
titnaqqas għal 5,000.
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li mhux marbut ma manifattur ieħor. (b) ma jiffurmax parti minn intrapriża 
assoċjata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ma tbiddilx it-tifsira tal-paragrafu, iżda żżid il-konformità ma’l-ifformular ta’ l-
artikolu 3 ta’ dan ir-regolament.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - Paragrafu 1 - Subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba, il-Kummissjoni tista’ tagħti 
permess lil produttur ta’ mudelli speċifiċi 
li jirrappreżentaw mhux aktar minn 1% 
kull sena tar-reġistrazzjonijiet ġodda tal-
karozzi ġodda kollha madwar l-UE, 
sabiex ikollu mira aktar faċli rigward l-
emissjonijiet skond l-Anness I(2a), għal 
perjodu massimu ta' ħames snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-abboz ta’ regolament ma jqisx il-qagħda partikulari ta’ produtturi li jipproduċu biss 
mudelli speċifiċi iżda li huma kbar wisq biex ikunu koperti mill-eċċezzjoni l-ġdida skond l-
Artikolu 9(1a) u (1b).  Qabża ta’ massimu ta’ 25% tal-mira speċifika, skond l-Anness I(2a), 
tobbliga lill-produttur biex jagħmel sforzi akbar minn produtturi li jipproduċu fuq skala kbira 
iżda fl-istess waqt tagħtihom kundizzjonijiet ġusti.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – Introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Applikazzjoni għal deroga taħt il-
paragrafu 1 tista’ tirrigwarda massimu ta’ 
ħames snin kalendarji. Għandha ssir 
applikazzjoni lill-Kummissjoni u din 
għandha tinkludi:

2. Applikazzjoni għal deroga taħt il-
paragrafu 1 subparagrafu 1 għandha ssir 
lill-Kummissjoni u din għandha tinkludi:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġunijiet biex iż-żmien tad-deroga ġenerali taħt l-Artikolu 9(1)(a) u (b) jiġi 
llimitat għal 5 snin. Limitu ta’ dan it-tip jaffettwa s-sikurezza ta’ l-ippjanar tal-produtturi ż-
żgħar b’mod konsiderevoli.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-2010, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta fuq il-bażi tad-dejta rrappurtata 
fil-kuntest tad-Deċiżjoni 1753/2000/KE, 
jekk bejn l-2006 u l-2009 kienx hemm 
bidla ta’ aktar jew inqas minn 0 fil-massa 
ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri.

imħassar

Jekk ma jkunx hemm bidla fil-massa ta’ 
karozzi ġodda tal-passiġġieri, iċ-ċifra 
għaż-żieda awtonoma tal-massa fl-
Anness I għandha tiġi emendata biex 
tkun il-medja tat-tibdil annwali fil-massa 
bejn is-snin kalendarji 2006 u 2009.
Emenda bħal din, imfassla biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 12(3).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla fil-fattur awtonomu taż-żieda fit-toqol fl-anness I u l-bidliet sussegwenti tal-valuri 
mmirati jheddu s-sigurtà ta' l-ippjanar tal-produtturi.  Il-bqija tal-perjodu ta’ l-ippjanar u ta’ 
l-addatament ikun qosra wisq. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta kwalunkwe 
konklużjonijiet mill-bidla tat-toqol medju tal-karozzi tal-passiġġieri f’forma ta’ proposta biex 
temenda r-Regolament tal-Parlament u tal-Kunsill.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-ewwel ta' Jannar 2010, il-manifatturi 
għandhom jiżguraw li t-tikketti, il-
kartelluni jew il-letteratura promozzjonali 
kollha tat-tip imsemmi fl-Artikolu 3, 5 u 6 
tad-Direttiva 1999/94/KE jindikaw kemm 
l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-karozza 
tal-passiġġieri offruta għal bejgħ huma 
differenti mill-mira speċifika ta' 
emissjonijiet għal dik il-karozza tal-
passiġġieri skond l-Anness I.

Mill-ewwel ta' Jannar 2010, il-manifatturi 
għandhom jiżguraw l-letteratura 
promozzjonali kollha u kitba oħra tat-tip 
imsemmi fl-Artikolu 3, 5 u 6 tad-Direttiva 
1999/94/KE jindikaw kemm l-emissjonijiet 
speċifiċi ta' CO2 tal-karozza tal-passiġġieri 
offruta għal bejgħ huma differenti mill-
mira speċifika ta' emissjonijiet għal dik il-
karozza tal-passiġġieri skond l-Anness I.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ tabelli u ta’ kartelluni tar-reklamar tirrekjedi regolamentazzjoni fil-qafas tad-
dispożizzjonijiet korrespondenti ta’ l-UE dwar l-ittikkettjar, li għandhom jiġu stipulati 
f’pakkett leġiżlattiv separat fil-proċess tal-kodeċiżjoni.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull karozza tal-passiġġieri, l-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 permessi, 

1. Għal kull karozza tal-passiġġieri, l-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 permessi, 
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imkejla fi grammi kull kilometru 
għandhom jiġu ddeterminati skond il-
formula li ġejja:

imkejla fi grammi kull kilometru 
għandhom jiġu ddeterminati skond il-
formula li ġejja:

L-emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 permessi 
= 130 + a × (M   M0)

L-emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 permessi 
= 130 + a × (M  M0)

Fejn: Fejn:

M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi (kg) M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
Żieda fil-massa awtonoma (AMI) = 0 % Żieda fil-massa awtonoma (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla fil-fattur awtonomu taż-żieda fit-toqol fl-anness I u l-bidliet sussegwenti tal-valuri 
mmirati jheddu s-sigurtà ta' l-ippjanar tal-produtturi.  Il-bqija tal-perjodu ta’ l-ippjanar u ta’ 
l-addatament ikun qosra wisq. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta kwalunkwe 
konklużjonijiet mill-bidla tat-toqol medju tal-karozzi tal-passiġġieri f’forma ta’ proposta biex 
temenda r-Regolament tal-Parlament u tal-Kunsill.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-miri speċifiċi għall-emissjonijiet 
jistgħu, għal perjodu ta’ 5 snin, jinqabżu 
b’massimu ta’ 25% mill-produtturi li 
jingħataw deroga taħt l-Artikolu 9(1) 
subpargrafu 1a.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-abboz ta’ regolament ma jqisx il-qagħda partikulari ta’ produtturi li jipproduċu biss 
mudelli speċifiċi iżda li huma kbar wisq biex ikunu koperti mill-eċċezzjoni l-ġdida skond l-
Artikolu 9(1a) u (1b).  Qabża ta’ massimu ta’ 25% tal-mira speċifika tobbliga lill-produttur 
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biex jagħmel sforzi akbar minn produtturi li jipproduċu fuq skala kbira iżda fl-istess waqt 
tagħtihom kundizzjonijiet ġusti. Din l-eċċezzjoni għandha tapplika għal mhux aktar minn 5 
snin.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Anness II - Taqsima A - Numru 1 - Introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għas-sena li tibda mill-1 ta' Jannar 
2010 u kull sena sussegwenti, l-Istati 
Membri għandhom iniżżlu d-dettalji li 
ġejjin għal kull karozza ġdida tal-
passiġġieri li tkun irreġistrata fit-territorju 
tagħhom:

1. Għax-xahra li jibda mill-1 ta' Jannar 
2012 u kull xahar sussegwenti, l-Istati 
Membri għandhom iniżżlu d-dettalji li 
ġejjin għal kull karozza ġdida tal-
passiġġieri li tkun irreġistrata fit-territorju 
tagħhom:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza u r-reġistrazzjoni ta’ l-emissjonijiet medji għandha tibda fl-istess waqt ma’ l-
introduzzjoni tar-regolament, sabiex jiġu evitati t-tgħawwiġ tas-suq u d-diskriminazzjoni tal-
produtturi. Għalhekk il-miżuri m’għandhomx jibdew qabel l-2012. Informazzjoni ta’ kull 
xahar dwar id-dejta ta’ karozzi ġodda tal-passiġġieri rigward is-sorveljanza tad-CO2 hija 
meħtieġa għall-produtturi minħabba s-sigurtà ta' l-ippjanar.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness II – Parti A –  Punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jittieħdu miċ-ċertifikat ta' 
konformità għall-karozza rilevanti tal-
passiġġieri. Meta ċertifikat tal-konformità 
jispeċifika kemm il-massa minima kif ukoll 
dik massima għal karozza tal-passiġġieri, 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-Istat 
Membru għandu juża biss iċ-ċifra 
massima.

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jittieħdu miċ-ċertifikat ta' 
konformità għall-karozza rilevanti tal-
passiġġieri. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-
emissjonijiet speċifiċi tad-CO2 filwaqt li 
jqis il-kalkoli skond l-Artikolu 6(8) u l-
Anness IIa. Meta ċertifikat tal-konformità 
jispeċifika kemm il-massa minima kif ukoll 
dik massima għal karozza tal-passiġġieri, 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-Istat 
Membru għandu juża biss iċ-ċifra 
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massima.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija sabiex ikun hemm konsistenza ma’ l-Artikolu 6(8a) (ġdid) u l-Anness IIa.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness II – Parti A –  Punt 3 – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għas-sena li tibda mill-1 ta' Jannar 
2010 u kull sena sussegwenti, l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw, 
f'konformità mal-metodi deskritti fil-Parti 
B, skond il-manifattur:

3. Għas-sena li tibda mill-1 ta' Jannar 
2012 u kull sena sussegwenti, l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw, 
f'konformità mal-metodi deskritti fil-Parti 
B, skond il-manifattur:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza u r-reġistrazzjoni ta’ l-emissjonijiet medji għandha tibda fl-istess waqt ma’ l-
introduzzjoni tar-regolament, sabiex jiġu evitati t-tgħawwiġ tas-suq u d-diskriminazzjoni tal-
produtturi. Għalhekk il-miżuri m’għandhomx jibdew qabel l-2012.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness II - Taqsima A - Numru 3 - Paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha titfassal lista separata tal-vetturi 
li l-emissjonijiet tagħhom ġew stabbiliti 
meta tqiesu l-konċessjonijiet mogħtija 
skond l-Artikolu 6(8a) u li għalihom il-
valuri relevanti ma ġewx irreġistrati fiċ-
ċertifikati relevanti, minħabba li f’dan il-
każ il-miżuri konċernati mhumiex 
applikabbli għall-vetturi kollha ta’ dan it-
tip.  Għal dan il-għan l-għadd ta’ vetturi, 
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l-emissjonijiet speċifiċi bil-korrezzjoni u t-
toqol tal-vetturi għandhom jiġu indikati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija sabiex ikun hemm konsistenza ma’ l-Artikolu 6(8a) (ġdid) u l-Anness IIa.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness II a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS II A
Proċedura għal konċessjonijiet rigward il-
potenzjal tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet ta’ 

l-innovazzjonijiet ekoloġiċi
1. Il-Kummissjoni għandha taħtar 
kumitat ta’ esperti (“Kumitat għall-
evalwazzjoni ta’ l-innovazzjoni 
ekoloġika”), magħmul mir-rappreżentanti 
tad-dipartimenti relevanti tal-
Kummissjoni, li għandu jiddeċiedi dwar l-
applikazzjonijiet magħmula mill-
produtturi għall-konċessjonijiet rigward 
il-potenzjal tat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
fil-każ ta’ emissjonijiet speċifiċi tad-CO2.  
Il-kumitat jista’ juża servizzi ta’ esperti 
esterni u għadu jirrapporta kull tliet xhur 
lill-kumitat maħtur taħt l-Artikolu 8 tad-
Deċiżjoni 93/389/KEE.
2. Fejn meħtieġ, il-kumitat għandu 
jorganizza seduti ta' smigħ kull tliet xhur 
biex japprova potenzjali speċifiċi ta' 
tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' miżuri 
tekn’ċi u jiddeċiedi dwar l-
applikazzjonijiet konċernati.  Id-
deċiżjonijiet tal-kumitat jistgħu jiġu 
appellati.
3. Biex jiġu kkunsidrati għall-konċessjoni 
fuq il-miri speiċifiċi ta’ l-emissjonijiet ta’ 

Adlib Express Watermark



PA\718284MT.doc 35/37 PE404.748v01-00

MT

produttur, il-miżuri
a) iridu jagħtu kontribut li jista’ jitkejjel 
għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra,
b) iridu jkunu jistgħu jiġu attribwiti 
b’mod ċar għall-emissjonijiet tad-CO2 ta’ 
tip speċifiku ta’ vettura jew ta’ għadd 
definit ta’ vetturi ta’ dan it-tip,
c) ma jridux ikunu essenzjali għall-
approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 
2007/46/KE jew skond rekwiżiti legali 
oħra ta’ l-UE,
d) u jridu jwasslu għal tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
li mhumiex inklużi fil-proċeduri ta’ l-
ittestjar.
4. Meta japplikaw għal konċessjoni 
rigward l-innovazzjoni ekoloġika, il-
produtturi tal-vetturi jridu jipprovdu 
informazzjoni ta’ min jorbot fuqha dwar 
il-punti li ġejjin:
a) it-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra li jista' jiġi attribwit 
għall-miżura (muri permezz ta' 
ekwivalenza tad-CO2);
b) provi li l-miżura mhijiex essenzjali 
għall-approvazzjoni tat-tip;
c) provi li l-effetti tal-miżura mhumiex 
riflessi, jew mhux b'mod suffiċjenti, fil-
valuri rigward il-konsum u l-emssjonijiet 
miksuba fl-approvazzjoni tat-tip;
d) stqarrija dwar jekk l-effetti tal-miżura 
humiex marbuta mal-piż tal-vettura, u sa 
liema punt, jew jekk l-effetti humiex l-
istess għall-vetturi kollha, mingħajr ma 
għandu x’jaqsam il-piż.
5. Fl-applikazzjoni għal korrezzjoni ta’ 
mira speċifika ta’ l-emissjonijiet ta’ 
produttur għal sena partikulari, il-
produttur, minbarra t-tnaqqis rikonoxxut 
fil-gassijiet bl-effett ta’ serra ta’ miżura, 
għandu jippreżenta proposta dwar kif dan 
it-tnaqqis jista’ jiġi attribwit għal mudelli 
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partikulari, jew għall-programm sħiħ ta’ 
vetturi ta’ produttur.
6. Il-potenzjali dikjarat ta' tnaqqis tad-
CO2 jew tal-gassijiet b'effett ta' serra 
għandu jiġi kkonfermat minn entità 
indipendenti.  Din l-entità għandha
a) tkun istituzzjoni kwalifikata u ta’ min 
jorbot fuqha fil-qasam ta’ l-ittestjar;
b) tiggarantixxi n-newtralità u l-għarfien 
espert fil-qasam tat-teknoloġija tal-vetturi 
fl-evalwazzjoni tal-miżuri tat-tnaqqis tal-
gassijiet b’effett ta' serra.
L-istituzzjonijiet kollha rreġistrati taħt l-
Artikolu 41 tad-Direttiva 2007/46/KE 
huma meqjusa kompetenti għal dan ix-
xogħol.
7. Fuq il-bażi tat-tnaqqis speċifiku tad-
CO2 jew tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
permezz ta’ miżura, il-konferma ta’ l-
entità indipendenti għandha tinkludi 
provi li ġew verifikati l-punti li ġejjin:
a) l-effetti tekniċi tal-miżura fuq it-tnaqqis 
fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra (muri permezz ta' ekwivalenza tad-
CO2);
b) li l-informazzjoni mogħtija mill-
produttur jew mill-fornitur hija ta’ min 
jorbot fuqha;
c) l-interazzjoni possibbli (fosthom trade-
offs) ma’ miżuri oħra inklużi fil-
proċedura ta’ l-approvazzjoni tat-tip, jew 
miżuri oħra li għalihom kienet intalbet 
jew diġà ingħatat konċessjoni;
d) l-effetti ta’ l-imġiba tas-sewwieqa fuq 
it-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet li jistgħu 
jinkisbu permezz tal-miżura taħt 
kundizzjonijiet realistiċi;
e) li l-informazzjoni hija ta’ min jorbot 
fuqha rigward it-tipi ta’ vetturi attrezzati 
b’din il-miżura, l-għadd ta’ dawn il-
vetturi li huma rreġistrati u l-effetti 
assoċjati fuq l-emissjonijiet medji tal-
karbonju tal-produttur.
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8. Jekk tiġi approvata applikazzjoni għall-
estensjoni għal sena kalendarja, u l-
miżuri sadattant ma jkunux saru parti 
obbligatorja mill-proċedura ta’ l-
approvazzjoni tat-tip jew minn 
dispożizzjoni legali oħra, għall-għoti ta’ 
konċessjoni fis-snin sussegwenti l-unika 
provi meħtieġa huma rigward it-tipi ta’ 
vetturi attrezzati b’din il-miżura, l-għadd 
ta’ vetturi rreġistrati ta’ dan it-tip u l-
effetti assoċjati fuq l-emissjonijiet medji 
tal-karbonju tal-produttur.
9. Il-fornituri tal-vetturi jistgħu japplikaw
għal konferma tal-potenzjal tat-tnaqqis 
tal-karbonju u tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra ta' miżura partikulari jekk jipprovdu 
l-provi relevanti u ċ-ċertifikati maħruġa 
minn esperti indipendenti skond il-Punt 3 
(a) sa (d), il-Punt 4 (a) sa (d) u l-Punt 7 
(a) sa (d) ta’ dan l-Anness.
10. Jekk applikazzjoni għal konċessjoni 
magħmula minn produttur tirreferi għal 
potenzjal ta’ tnaqqis għal miżura speċifika 
li diġà ngħatat lil fornitur, il-produttur 
irid jipproduċi biss provi b’konformità 
mal-Punt 5 u ċertifikat minn espert 
indipendenti b’konformità mal-Punt 7(e) 
ta’ dan l-Anness.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri jiġu rikonoxxuti biss jekk iwasslu għal vantaġġi li jistgħu jitkejlu lil hinn mir-
rekwiżiti eżistenti.  Il-piż tekniku tal-provi jinsab fuq l-applikant u r-responsabilità politika 
hija tal-Kummissjoni.  L-informazzjoni kollha trid tkun iċċertifikata minn esperti indipendenti 
li huma kwalifikati biex iwettqu eżamijiet fil-qafas tal-proċedura ta’ l-approvazzjoni tat-tip.  
Ladarba miżura tiġi rikonoxxuta bħala innovazzjoni ekoloġika, l-uniċi elementi li jridu jiġu 
eżaminati huma dawk li jinbidlu skond l-għadd tar-reġistrazzjonijiet ġodda ta’ mudelli varji 
tal-produttur.
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