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Emenda 18
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-introduzzjoni ta’ mira ulterjuri ta’ 
50 g CO2/km għall-2025 se tgħin biex jiġi 
żgurat li l-effiċjenza tal-fjuwil tal-vetturi 
tal-passiġġieri se tkompli titjieb lil hinn 
mill-2020, l-ekonomija se tkun inqas 
vulnerabbli għal xokkijiet fil-prezzijiet 
taż-żejt u għadd sinifikanti ta’ vetturi 
b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet tal-
karbonju se jippenetraw is-suq sabiex 
jingħata kontribut biex jintlaħqu l-miri 
stabbiliti fil-“Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju fl-2050”1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’Ġunju tal-2012, il-Bundestag tal-Ġermanja talab lill-Gvern Federali jappoġġa pożizzjoni 
Ewropea ambizzjuża ta’ 50 g/KM fl-2025, li tappoġġa miri klimatiċi Ewropej iktar ambizzjużi 
u meħtieġa b’urġenza.

Emenda 19
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-introduzzjoni ta’ 60 CO2 g/km 
għall-2025 hija meħtieġa sabiex jiġi 
żgurat qafas ta’ politika prevedibbli għall-
manifatturi tal-karozzi fil-qafas tat-titjib 
kontinwu meħtieġ fl-effiċjenza tal-fjuwil 
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tal-karozzi lil hinn mill-2020, 
b’konformità mad-dekarbonizzazzjoni tas-
settur tat-trasport bħala parti mill-
għanijiet klimatiċi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament 
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-iżvilupp ulterjuri tas-suq dinji għal 
teknoloġiji avvanzati bl-għan li titjieb l-
effiċjenza tal-karozzi tal-passiġġieri 
b’konformità mal-inizjattiva emblematika 
għal Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
skont l-istrateġija Ewropa 2020, li 
tappoġġa l-qalba għal ekonomija 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u b'użu baxx 
tal-karbonju biex jinkiseb tkabbir 
sostenibbli. Sabiex tiġi stimulata aktar l-
innovazzjoni f'dan il-qasam, għandu tiġi 
stabbilita mira fuq żmien fit-tul għall-
2025 f'dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa stmat li l-ħtieġa li jiġu prodotti vetturi aktar effiċjenti fil-konsum tal-fjuwil fl-UE se 
toħloq 110 000 impjieg ġdid sal-2030, b’mod partikolari fl-industriji tal-kimika u l-elettronika 
(McKinsey). Mira ta' 70 gCO2/km fl-2025 tiżgura li l-investimenti fl-iżvilupp ta' propulsuri 
alternattivi jkomplu u joħolqu aktar impjiegi b'għarfien teknoloġiku avvanzat fl-Ewropa.

Emenda 21
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 1b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Sabiex ikun soċjalment ekwu u 
sostenibbli, mill-2025 m’għandu jkun 
hemm l-ebda parametru ta’ utilità u l-
ebda inklinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penetrazzjoni ikbar tas-suq ta’ teknoloġiji tal-vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna ta' 
karbonju il-parametru ta’ utilità u l-inklinazzjoni jsiru bla bżonn hekk kif il-manifatturi jkunu 
jistgħu jiksbu emissjonijiet żero.

Emenda 22
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Dan ir-Regolament għandu 
jirrikonoxxi d-dannu potenzjali għall-
industrija jekk il-mira 2025 tiġi introdotta 
f’data aktar tard, u dan ifixkel l-
affidabilità tal-ippjanar meħtieġa biex 
tintlaħaq mira ambizzjuża għall-2025. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

IL-produtturi jfittxu li jkun hemm affidabilità tal-ippjanar snin minn qabel. L-informazzjoni 
dwar it-tnaqqis fattibbli tas-CO2 hija disponibbli b’mod wiesa’ u l-leġiżlatur għandu 
għalhekk jiggarantixxi li l-investimenti f’vetturi b’emissjonijiet baxxi jħallu l-frott.

Emenda 23
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Huwa xieraq li jiġi ċċarat li għall-fini 
tal-verifika tal-konformità mal-mira ta' 
95gCO2/km, l-emissjonijiet ta' CO2
għandhom ikomplu jitkejlu skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Ġunju 2007 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 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu u t-teknoloġiji 
innovattivi.

(2) Huwa xieraq li jiġi ċċarat li għall-fini 
tal-verifika tal-konformità mal-mira ta' 
95gCO2/km, l-emissjonijiet ta' CO2
għandhom ikomplu jitkejlu skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Ġunju 2007 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 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu u t-teknoloġiji 
innovattivi. Madankollu, l-istudji mwettqa 
mill-Kummissjoni wrew li l-proċeduri ta' 
ttestjar użati biex jitkejlu l-emissjonijiet 
tas-CO2 skont dak ir-Regolament ma 
evitawx iż-żieda fl-użu tal-flessibbiltajiet 
mill-manifatturi li rriżulta fl-allegat 
tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 li mhux 
attribwit għat-titjib teknoloġiku u ma 
jistax jinkiseb fis-sewqan reali fit-triq. 
Għalhekk, ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 għandu jiġi rivedut 
b'urġenza sabiex jiġi żgurat li l-proċeduri 
ta’ ttestjar jirriflettu b'mod adegwat l-
imġiba reali tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-
karozzi.

Or. en

Emenda 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Huwa xieraq li jiġi ċċarat li għall-fini 
tal-verifika tal-konformità mal-mira ta' 
95gCO2/km, l-emissjonijiet ta' CO2 

(2) Huwa xieraq li jiġi ċċarat li għall-fini 
tal-verifika tal-konformità mal-mira ta' 
95gCO2/km, l-emissjonijiet ta' CO2
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għandhom ikomplu jitkejlu skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Ġunju 2007 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 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu u t-teknoloġiji 
innovattivi.

għandhom ikomplu jitkejlu skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Ġunju 2007 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 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu u t-teknoloġiji 
innovattivi. Madankollu, l-istudji mwettqa 
mill-Kummissjoni wrew li l-proċeduri ta' 
ttestjar użati biex jitkejlu l-emissjonijiet 
tas-CO2 skont dak ir-Regolament ma 
evitawx iż-żieda fl-użu tal-flessibbiltajiet 
mill-manifatturi li rriżulta fl-allegat 
tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 li mhux 
attribwibbli għat-titjib teknoloġiku u ma 
jistax jinkiseb fis-sewqan reali fit-triq. 
Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007, u ċ-Ċiklu l-Ġdid tas-
Sewqan Ewropew (NEDC) għandhom 
jiġu emendati bħala kwsitjoni ta’ urġenza, 
u sa mhux iktar tard minn tmiem l-2014, 
sabiex jiġi żgurat li l-proċeduri ta’ ttestjar 
jirriflettu b’mod adegwat l-emissjonijiet 
ta’ CO2 iġġenerati mis-sewqan reali fit-
triq. Il-passi li jmiss għandu jkun l-
inkorporazzjoni tal-Proċedura tat-Test 
Dinji għall-Vetturi Ħfief (WLTP), li 
attwalment qed tiġi żviluppata taħt il-
patroċinju tal-Kummissjoni Ekonomika 
għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti, fil-
liġi tal-Unjoni malajr kemm jista' jkun 
wara li tkun ġiet finalizzata. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk 
hemmx bżonn li tissupplixxi d-WLTP billi 
jiġu inkorporati dispożizzjonijiet 
addizzjonali, meta tkun qed tiġi integrata 
fil-liġi tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-
proċeduri ta’ ttestjar jirriflettu b'mod 
adegwat l-emissjonijiet iġġenerati mis-
sewqan reali fit-triq. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jafdaw iċ-ċifri ta’ konsum indikati mill-manifattur.  
Iċ-ċiklu ta’ ttestjar attwali joffri firxa wiesgħa ta’ flessibilitajiet, iżda ma jirriflettix ir-realtà. 
Id-WLTP se ġġib titjib, iżda jrid jgħaddi iktar żmien qabel ma tiġi ffinalizzata. Għalhekk, l-
NEDC għandu jiġi emendat qabel l-introduzzjoni tad-WLPT. Barra minn hekk, għandu jiġi 
kkunsidrat li d-WLTP jiġi kkombinat b’dispożizzjonijiet addizzjonali tal-UE, peress li ċiklu 
globali ma jistax jirrifletti b’mod xieraq is-sitwazzjoni fl-UE.

Emenda 25
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-konformità tal-manifatturi mal-
miri skont dan ir-Regolament għandha 
tiġi vvalutata fil-livell tal-Unjoni. Il-
manifatturi li l-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2 tagħhom jeċċedu dawk 
permessi f'dan ir-Regolament għandhom 
iħallsu primjum għall-eċċess ta' 
emissjonijiet fir-rigward ta’ kull sena 
kalendarja mill-2012 ‘il quddiem. Il-
primjum għandu jiġi aġġustat abbażi ta' 
kemm il-manifatturi jkunu naqsu milli 
jilħqu l-mira tagħhom. Dan għandu 
jiżdied biż-żmien. Sabiex jiġi pprovdut 
inċentiv suffiċjenti biex jittieħdu miżuri 
għat-tnaqqis ta' emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri, il-
primjum għandu jirrifletti l-ispejjeż 
teknoloġiċi u l-ispejjeż marġinali massimi 
probabbli tal-konformità ma’ dan ir-
Regolament. L-ammonti tal-primjum 
għall-emissjonijiet eċċessivi għandhom 
jitqiesu bħala dħul għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Primjum fuq l-Eċċessi ta' Emissjonijiet għandu jitqiegħed f’livell li jiżgura li l-manifatturi 
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kollha jikkonformaw mar-Regolament. Sabiex ikun ta' inċentiv biżżejjed biex jittieħdu miżuri 
għat-tnaqqis ta' emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri, il-premium għandu 
jirrifletti l-ispejjeż marġinali massimi probabbli għall-manifatturi individwali bbażati fuq l-
ispejjeż teknoloġiċi.

Emenda 26
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-estimi tal-ispiża biex tintlaħaq il-
mira ta’ 95 g CO2/km fl-2020 huma 
konsiderevolment inqas mill-
projezzjonijiet inizjali. Il-kisba ta’ dik il-
mira hija meqjusa fattibbli u għalhekk 
mhux meqjus neċessarju li jkun hemm 
introduzzjoni gradwali għad-data tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-analiżi ta’ sfond għall-Kummissjoni Ewropea wriet li l-kisba tal-mira ta’ 95 g hija fattibbli 
fl-2020 u għalhekk mhux meħtieġ li jkun hemm introduzzjoni gradwali.

Emenda 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament 
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Prezzijiet għoljin u li qegħdin 
jogħlew b’mod kostanti tal-fjuwils fossili –
b'mod partikolari l-prezzijiet taż-żejt –
huma theddida għall-irkupru ekonomiku, 
is-sigurtà tal-enerġija u l-aċċessibbiltà tal-
prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa. Ix-
xokkijiet relatati maż-żejt jistgħu jwasslu 
għal riċessjonijiet profondi, kompetittività 
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mnaqqsa u livelli ogħla ta’ qgħad. 
Għalhekk, it-tnaqqis tad-dipendenza 
tagħna fuq iż-żejt, b’mod partikolari billi 
l-karozzi jsiru iktar effiċjenti u iktar 
sostenibbli, għandu jkun prijorità.

Or. it

Emenda 28
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’rikonoxximent tal-ispejjeż għoljin 
tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-produzzjoni 
ta' unitajiet tal-ewwel ġenerazzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju huwa xieraq li jitħaffef u jiġi 
ffaċilitat, fuq bażi interim u f'livell limitat, 
il-proċess ta' introduzzjoni tagħhom fis-
suq tal-Unjoni fl-istadji inizjali tagħhom 
ta' kummerċjalizzazzjoni.

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti jdgħajfu l-mira speċifika għall-emissjonijiet tal-manifatturi billi jipprovdu 
kwoti tal-emissjonijiet għall-bejgħ ta’ vetturi b’emissjonijiet ta’ inqas minn 35 g/km CO2. Il-
fatt li l-vetturi elettriċi huma attwalment meqjusa f'dan ir-Regolament bħala vetturi 
b'emissjonijiet żero huwa diġà inċentiv sostanzjali għax l-emissjonijiet mill-estrazzjoni sal-
użu tal-vetturi tal-elettriku huma ogħla b’mod sinifikanti minn 0g CO2/km. Is-super krediti 
jaggravaw id-distorsjoni tal-emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 u jfixklu l-integrità 
ambjentali ta' dan ir-Regolament. Għalhekk għandhom jiġu rifjutati.

Emenda 29
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’rikonoxximent tal-ispejjeż għoljin
tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-produzzjoni 
ta' unitajiet tal-ewwel ġenerazzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju huwa xieraq li jitħaffef u jiġi 
ffaċilitat, fuq bażi interim u f'livell limitat, 
il-proċess ta' introduzzjoni tagħhom fis-
suq tal-Unjoni fl-istadji inizjali tagħhom 
ta' kummerċjalizzazzjoni.

Imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti jistgħu jipperikolaw sew l-objettiv ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ CO2 u 
għalhekk għandhom jinqatgħu.

Emenda 30
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’rikonoxximent tal-ispejjeż għoljin 
tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-produzzjoni ta' 
unitajiet tal-ewwel ġenerazzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju huwa xieraq li jitħaffef u jiġi 
ffaċilitat, fuq bażi interim u f'livell limitat, 
il-proċess ta' introduzzjoni tagħhom fis-suq 
tal-Unjoni fl-istadji inizjali tagħhom ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

(3) B’rikonoxximent tal-ispejjeż għoljin 
tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-produzzjoni ta' 
unitajiet tal-ewwel ġenerazzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju huwa xieraq li jitħaffef u jiġi 
ffaċilitat, fuq bażi interim u f'livell limitat, 
il-proċess ta' introduzzjoni tagħhom fis-suq 
tal-Unjoni fl-istadji inizjali tagħhom ta' 
kummerċjalizzazzjoni billi tali vetturi 
jitqiesu li għandhom emissjonijiet żero 
sal-2025.

Or. en

Emenda 31
Sabine Wils
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Proposta għal regolament 
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’rikonoxximent tal-ispejjeż għoljin 
tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-produzzjoni ta' 
unitajiet tal-ewwel ġenerazzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju huwa xieraq li jitħaffef u jiġi 
ffaċilitat, fuq bażi interim u f'livell limitat, 
il-proċess ta' introduzzjoni tagħhom fis-
suq tal-Unjoni fl-istadji inizjali tagħhom 
ta' kummerċjalizzazzjoni.

(3) B’rikonoxximent tal-ispejjeż għoljin 
tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-produzzjoni ta' 
unitajiet tal-ewwel ġenerazzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju huwa xieraq li jiġi stabbilit 
valur limitu għall-2025 issa, sabiex tiġi 
pprovduta ċertezza fl-ippjanar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kalkolu multiplu tal-vetturi b’emissjonijiet baxxi ħafna ta’ CO2 jagħmel il-valur limitu għall-
perjodu mill-2020 'il quddiem inqass strinġenti, u dan imur kontra l-għan tar-regolament. L-
introduzzjoni ta’ valur limitu għall-2025 iżżid ukoll il-penetrazzjoni tas-suq ta’ vetturi 
b’emissjonijiet estremament baxxi ta’ CO2 bla ma tagħmel il-valur limitu għall-2020 inqas 
strinġenti, u dan l-approċċ huwa għalhekk iktar preferibbli mill-għoti ta’ super krediti għal 
kalkolu multiplu.

Emenda 32
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Filwaqt li l-użu ta’ ċerti fjuwils fossili 
alternattivi jista’ joffri tnaqqis sinifikanti 
ta’ CO2 mil-lat taċ-ċiklu tal-ħajja, ġie 
rikonoxxut li l-emissjonijiet ta’ CO2 li 
jirriżultaw mill-produzzjoni ta' tali fjuwils 
alternattivi jistgħu jkunu ogħla minn 
dawk tal-fjuwils konvenzjonali. L-
emissjonijiet upstream tal-vetturi kollha, 
inklużi l-vetturi li jaħdmu bi fjuwil 
alternattiv, għandhom għalhekk jitqiesu 
bħala ż-żidiet tas-sehem tas-suq tagħhom. 
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Għaldaqstant, għall-perjodu lil hinn mill-
2025 il-Kummissjoni għandha tintroduċi 
metriċi li jqisu l-emissjonijiet upstream ta' 
gass b'effett ta' serra.

Or. en

Emenda 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal regolament 
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sabiex titħaffef l-aċċettazzjoni mis-
suq ta' vetturi b'livell baxx ħafna ta' 
emissjonijiet ta’ karbonju u/jew karozzi 
elettroniċi, huwa neċessarju l-iżvilupp ta' 
infrastruttura adegwata madwar l-Unjoni, 
għall-provvista ta' fjuwils alternattivi u 
enerġija elettrika għall-vetturi, inkluż 
netwerk dens ta’ punti ta’ ċċarġjar fil-
postijiet adattati kollha fejn ħafna karozzi 
elettroniċi jkunu pparkjati għal ħafna 
sigħat, bħall-parkeġġi tal-karozza park-
and-ride. Il-karozzi elettroniċi, bħala 
kwistjoni ta’ prijorità, jaħżnu l-elettriku 
żejjed iġġenerat permezz tal-enerġija 
eolika u/jew dik solari. Barra minn hekk, 
għandhom jiġu introdotti pjanċi tar-
reġistrazzjoni li jistgħu jiġu skambjati, 
sabiex ikun jista’ jsir użu ikbar ta’ karozzi 
elettroniċi għal vjaġġi qosra. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-karozzi elettroniċi jagħmlu sens partikolari bħala mezz biex jinħażen l-elettriku żejjed 
iġġenerat permezz tal-enerġija eolika u/jew dik solari. Minkejja dan, l-infrastruttura relevanti 
għadha nieqsa. Barra minn hekk, il-pjanċi tar-reġistrazzjoni li jistgħu jiġu skambjati, kif użati 
fil-Ġermanja u l-Awstrija, jistgħu joffru inċentiv biex in-nies jixtru karozza elettronika żgħira 
għall-vjaġġi (ta’ kuljum), filwaqt li jżommu karozza ikbar għall-ħruġ tal-familja.
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Emenda 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament 
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) B'rikonoxximent tal-impatti 
sproporzjonati fuq l-iżgħar manifatturi li 
jirriżultaw minn konformità ma' miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet ddefiniti 
abbażi tal-utilità tal-vettura, mill-piż 
amministrattiv kbir tal-proċedura tad-
deroga u vantaġġ li huwa biss marġinali 
f’termini ta’ tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi li 
jinbiegħu minn dawn il-manifatturi, il-
produtturi responsabbli annwalment għal 
inqas minn 500 karozza ġdida tal-
passiġġieri huma esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-mira speċifika għall-
emissjonijiet u l-primjum għal eċċess ta' 
emissjonijiet.

Imħassar

Or. en

Emenda 35
Sophie Auconie

Proposta għal regolament 
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) B'rikonoxximent tal-impatti 
sproporzjonati fuq l-iżgħar manifatturi li 
jirriżultaw minn konformità ma' miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet ddefiniti 
abbażi tal-utilità tal-vettura, mill-piż 
amministrattiv kbir tal-proċedura tad-
deroga u vantaġġ li huwa biss marġinali 
f’termini ta’ tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi li
jinbiegħu minn dawn il-manifatturi, il-
produtturi responsabbli annwalment għal 
inqas minn 500 karozza ġdida tal-
passiġġieri huma esklużi mill-kamp ta' 

(4) B'rikonoxximent tal-impatti 
sproporzjonati fuq l-iżgħar manifatturi li 
jirriżultaw minn konformità ma' miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet ddefiniti 
abbażi tal-utilità tal-vettura, mill-piż 
amministrattiv kbir tal-proċedura tad-
deroga u vantaġġ li huwa biss marġinali 
f’termini ta’ tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi li 
jinbiegħu minn dawn il-manifatturi, il-
produtturi responsabbli annwalment għal 
inqas minn 1 000 karozza ġdida tal-
passiġġieri huma esklużi mill-kamp ta' 
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applikazzjoni tal-mira speċifika għall-
emissjonijiet u l-primjum għal eċċess ta' 
emissjonijiet

applikazzjoni tal-mira speċifika għall-
emissjonijiet u l-primjum għal eċċess ta' 
emissjonijiet

Or. fr

Emenda 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament 
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proċedura biex tingħata deroga 
għall-manifatturi ta’ volumi żgħar 
għandha tkun issimplifikata biex titħalla 
aktar flessibbiltà f'termini tal-għażla ta' 
żmien tal-applikazzjoni għal deroga mill-
manifatturi u d-deċiżjoni biex din 
tingħata mill-Kummissjoni.

Imħassar

Or. en

Emenda 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-proċedura biex jingħataw derogi lil 
manifatturi speċjalizzati għandha 
titkompla għall-2020. Madankollu, sabiex 
jiġi żgurat li l-isforz ta' tnaqqis meħtieġ 
minn manifatturi speċjalizzati hija 
konsistenti ma’ dik ta’ manifatturi ta’ 
volum kbir, mira ta' 45 % anqas mill-
emissjonijiet medji speċifiċi ta’ 
manifatturi speċjalizzati fl-2007 għandha 
għalhekk tapplika mill-2020.

Imħassar

Or. en
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Emenda 38
Phil Bennion

Proposta għal regolament 
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-proċedura biex jingħataw derogi lil 
manifatturi speċjalizzati għandha titkompla 
għall-2020. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
li l-isforz ta' tnaqqis meħtieġ minn 
manifatturi speċjalizzati hija konsistenti 
ma’ dik ta’ manifatturi ta’ volum kbir, mira 
ta' 45 % anqas mill-emissjonijiet medji 
speċifiċi ta’ manifatturi speċjalizzati fl-
2007 għandha għalhekk tapplika mill-2020.

(6) Il-proċedura biex jingħataw derogi lil 
manifatturi speċjalizzati għandha titkompla 
għall-2020. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
li l-isforz ta' tnaqqis meħtieġ minn 
manifatturi speċjalizzati hija konsistenti 
ma’ dik ta’ manifatturi ta’ volum kbir, mira 
ta' 45 % anqas mill-emissjonijiet medji 
speċifiċi ta’ manifatturi speċjalizzati fl-
2007 għandha għalhekk tapplika mill-2020. 
Għandhom jiġu stabbiliti miri ekwivalenti 
għall-2050.

Or. en

Emenda 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament 
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fid-dawl tal-ħtieġa li l-industrija tal-
karozzi tiġi pprovduta bi żmien suffiċjenti 
u sabiex tiġi ssalvagwardjata ċ-ċertezza fl-
ippjanar u l-investiment, huwa xieraq li 
tiġi ddeterminata mira indikattiva għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2 sal-2025 
f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 40
Mario Pirillo
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Proposta għal regolament 
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
għall-perjodu ta' wara l-2020. Dawn l-
indikazzjonijiet għandhom ikunu bbażati 
fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa ta’ 
tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020.

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
għall-perjodu ta' wara l-2020. Dawn l-
indikazzjonijiet għandhom ikunu bbażati 
fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa ta’ 
tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020. Ir-rapport għandu jħares lejn l-
emissjonijiet ta’ CO2 ġġenerati matul iċ-
ċiklu tal-ħajja kollu ta’ vettura (inkluż 
matul l-istadji ta’ produzzjoni u ta’ wara 
l-użu).

Or. it

Emenda 41
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament 
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima, valutazzjoni tat-tendenza 
globali fl-emissjonijiet ta' CO2 marbuta 
mat-tliet fażijiet taċ-ċiklu tal-ħajja tal-
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ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020.

karozzi, il-produzzjoni, l-użu u meta ma 
jibqgħux jintużaw, u l-implikazzjonijiet 
għall-iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-karozzi fil-fażi tal-użu biss jista’ jżid l-impatt ambjentali tal-
fażijiet ta’ produzzjoni u riċiklaġġ taċ-ċiklu tal-ħajja. It-tendenzi fl-emissjonijiet mill-karozzi 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu għandhom għalhekk jiġu kkalkulati b’mod approssimattiv, 
sabiex il-proposti għal kontrmiżuri jkunu jistgħu jitfasslu fi stadju bikri fil-każ ta’ żieda 
sinifikanti fl-emissjonijiet globali.

Emenda 42
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament 
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020.

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament jista’ jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis u l-implikazzjonijiet tagħha
għall-iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020. Il-miri ta’ tnaqqis fuq perjodu ta’ 
żmien fit-tul tal-UE huma kondizzjonali 
fuq il-konklużjoni ta’ ftehim globali dwar 
it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett 
ta’ serra.
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Or. pl

Emenda 43
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti 
indikazzjonijiet ta' kif dan ir-Regolament 
għandu jiġi emendat għall-perjodu ta' 
wara l-2020. Dawn l-indikazzjonijiet 
għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni 
tar-rata meħtieġa ta’ tnaqqis skont il-miri 
fit-tul tal-Unjoni għall-klima u l-
implikazzjonijiet għall-iżvilupp ta' 
teknoloġija kosteffikaċi li tnaqqas is-CO2
għall-karozzi. Għalhekk ikun tajjeb li jiġu 
riveduti dawn l-aspetti, li l-Kummissjoni 
tagħmel rapport u, jekk xieraq, li jsiru 
proposti għall-miri ta' wara l-2020.

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li tiġi ddeterminata mira ġdida 
ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ CO2 għall-
perjodu ta' wara l-2020. Dik il-mira 
għandha tkunu ibbażata fuq valutazzjoni 
tar-rata meħtieġa ta’ tnaqqis skont il-miri 
fit-tul tal-Unjoni għall-klima u l-
implikazzjonijiet għall-iżvilupp ta' 
teknoloġija kosteffikaċi li tnaqqas is-CO2
għall-karozzi.

Or. fr

Emenda 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Proposta għal regolament 
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
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tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020.

tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li tiġi stabbilita mira għall-
2025 f’dan ir-Regolament u li l-
Kummissjoni tagħmel rapport dwar il-miri 
ta’ emissjonijiet ta’ CO2 għall-karozzi tal-
passiġġieri l-ġodda għall-2030 u ’l 
quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jintagħat sinjal politiku ċar lill-produtturi tal-karozzi dwar il-ħtieġa ta’ tnaqqis 
kontinwu fl-emissjonijiet u tiġi pprovduta ċertezza fl-ippjanar u l-investiment għall-industrija 
tal-karozzi u tal-komponenti tal-karozzi. Iċ-ċikli tal-prodott għall-karozzi tal-passiġġieri 
huma ta’ bejn 5 u 7 snin u iktar minn 10 snin għall-vannijiet (ACEA). Għaldaqstant, huwa 
essenzjali li jintlaħaq ftehim dwar mira għall-2050 issa u jiġi stabbilit perjodu ta’ żmien biex 
tiġi emendata l-mira għall-2030.

Emenda 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament 
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti 
indikazzjonijiet ta' kif dan ir-Regolament 
għandu jiġi emendat għall-perjodu ta' 
wara l-2020. Dawn l-indikazzjonijiet 
għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni 
tar-rata meħtieġa ta’ tnaqqis skont il-miri 
fit-tul tal-Unjoni għall-klima u l-
implikazzjonijiet għall-iżvilupp ta' 
teknoloġija kosteffikaċi li tnaqqas is-CO2 
għall-karozzi. Għalhekk ikun tajjeb li jiġu 
riveduti dawn l-aspetti, li l-Kummissjoni 
tagħmel rapport u, jekk xieraq, li jsiru 
proposti għall-miri ta' wara l-2020.

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li tiġi stabbilita mira ta’ tnaqqis 
ta’ emissjonijiet ta’ CO2 għall-perjodu ta' 
wara l-2020. Dik il-mira għandha tkunu 
ibbażata fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi.

Or. en
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Emenda 46
Sophie Auconie

Proposta għal regolament 
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020.

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti 
malli jiġu stipulati l-proċeduri ta’ ttestjar 
ġodda u jkun inkiseb tagħrif aħjar dwar l-
iżviluppi teknoloġiċi li għaddejjin. Il-
Kummissjoni, imbagħad, se tagħmel 
rapport u, jekk ikun xieraq, proposti għall-
miri ta' wara l-2020.

Or. fr

Emenda 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament 
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif dan ir-Regolament għandu jiġi 
emendat għall-perjodu ta' wara l-2020. 
Dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tar-rata meħtieġa 
ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-Unjoni 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
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iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020.

iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Għalhekk 
ikun tajjeb li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li 
l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri ta' wara 
l-2020. Dak ir-rapport għandu jqis l-
emissjonijiet tas-CO2 matul iċ-ċiklu kollu 
tal-ħajja tal-karozzi (inklużi l-manifattura 
u t-tmiem tal-ħajja).

Or. en

Emenda 48
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament 
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-innovazzjonijiet ekoloġiċi 
għandhom rwol importanti fit-titjib tal-
prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ karozzi 
tal-passiġġieri ġodda. Il-mekkaniżmu ta’ 
inċentiv attwali għall-innovazzjonijiet 
ekoloġiċi mhux qed jiffunzjona tajjeb, 
prinċipalment minħabba l-kundizzjonijiet 
stipulati fir-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 725/2011 tal-25 ta' Lulju 2011 li 
jistabbilixxi proċedura għall-
approvazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta’ 
teknoloġiji innovattivi għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ CO2 minn karozzi tal-
passiġġieri skont ir-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1. Sabiex tissimplifika l-
proċedura għall-approvazzjoni ta’ 
teknoloġiji innovattivi bħala 
innovazzjonijiet ekoloġiċi, il-Kummissjoni 
għandha temenda dak ir-Regolament.
____________________
1 ĠU L 194, 26.7.2011, p. 19.

Or. en
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Emenda 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament 
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Peress li huwa essenzjali li l-
konsumaturi jkollhom informazzjoni 
preċiża u vera dwar l-emissjonijiet ta’ CO2
sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati, għandha tingħata l-attenzjoni 
assoluta fir-rigward tal-valutazzjoni ta' 
dawn iż-żewġ parametri. Fil-preżent, l-
emissjonijiet fit-triq mill-vetturi huma 
differenti ħafna miċ-ċifri mkejla matul iċ-
ċiklu ta’ ttestjar tal-emissjonijiet. 
Għaldaqstant, jeħtieġ li mal-ewwel 
opportunità jiġi żviluppat ċiklu ta’ ttestjar 
li jipproduċi riżultati iktar preċiżi.

Or. it

Emenda 50
Mario Pirillo

Proposta għal regolament 
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Bl-għan li l-emissjonijiet speċifiċi ta’ 
CO2 ikkwotati għall-karozzi l-ġodda jkunu 
eqreb l-emissjonijiet iġġenerati fil-verità 
matul il-kundizzjonijiet normali tal-użu, 
il-Kummissjoni għandha tfittex li tiżgura 
li l-proċedura tat-test internazzjonali 
għall-vetturi ħfief il-ġdida (World Light-
Duty Test Cycle – WLTC/P) tiġi 
ffinalizzata kemm jista’ jkun malajr, 
sabiex tkun tista' tiġi adottata fil-livell 
Ewropew sa tmiem l-2014 u tiġi introdotta 
f'Jannar tal-2017.
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Or. it

Emenda 51
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' ttestjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (WLTP) fil-qafas tal-Kummissjoni 
Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet 
Uniti, li għandha tiġi integrata, wara l-
finalizzazzjoni tagħha, fil-liġi tal-Unjoni.
Meta tkun qed tintegraha fil-liġi tal-
Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-ħtieġa li tissupplixxi lid-
WLTP b'dispożizzjonijiet addizzjonali, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
sabiex tiżgura li l-proċeduri ta’ ttestjar 
jirriflettu b'mod xieraq l-emissjonijiet 
iġġenerati mis-sewqan reali fit-triq.
Sakemm tiġi kkompletata d-WLTP, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' ttestjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

Or. en
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Emenda 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament 
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' ttestjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' ttestjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi. 
Għaldaqstant, jekk id-WLTP ma tiġix 
adottata sal-2014, il-Kummissjoni 
għandha, mal-ewwel opportunità, 
temenda l-proċeduri ta’ kejl tal-UE 
stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 sabiex jitqiesu l-
emissjonijiet ta’ CO2 effettivi tal-vetturi 
fit-triq.

Or. it

Emenda 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament 
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' ttestjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta’ dan, u 
meta titqies l-insuffiċjenza taċ-ċiklu ta’ 
ttestjar attwali, għandu jiġi żviluppat 
b’rapidità ċiklu ta’ ttestjar ġdid li ma 
jirriflettix l-emissjonijiet effettivi tal-
karozza, filwaqt li jiġu esklużi l-
interpretazzjonijiet diverġenti u d-
devjazzjonijiet fost l-Istati Membri. 
Sakemm jiġi adottat iċ-ċiklu ta’ ttestjar il-
ġdid, l-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' ttestjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

Or. en

Emenda 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament 
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
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tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' ttestjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (WLTP) fil-qafas tal-Kummissjoni 
Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet 
Uniti iżda din għadha mhijiex kompluta. 
Fid-dawl ta' dan, l-Anness I tar-
Regolament (KE) Nru 443/2009 
jistabbilixxi limiti tal-emissjonijiet għall-
2020 kif imkejla skont ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008. Sabiex 
jiġi żgurat li dan ir-Regolament iwassal 
għat-tnaqqis antiċipat fl-emissjonijiet, il-
proċedura ta’ ttestjar għandha tinbidel 
mill-1 ta' Jannar 2016 għad-WLTP. Meta, 
fl-2016, tibda tintuża d-WLTP għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-limiti 
stabbiliti fl-Anness I għandhom jiġu 
aġġustati biex jiżguraw restrizzjonijiet 
komparabbli għall-manifatturi u l-klassijiet 
tal-vetturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa aċċettat b'mod wiesa' li ċ-ċiklu ta' ttestjar attwali ma jirnexxilux jirrifletti b'mod preċiż 
il-kundizzjonijiet reali tas-sewqan. Il-finalizzazzjoni tal-proċedura tad-WLTP l-ġdida tinsab fi 
stadju avvanzat u mistennija titlesta fl-2014. Din se tindirizza ħafma mill-problemi tat-test 
NEDC attwali. Għaldaqstant iċ-ċiklu u l-proċeduri l-ġodda tad-WLTP għandhom jiġu 
adottati mill-2016 ’il quddiem.

Emenda 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
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tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' ttestjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Kemm jista’ jkun malajr 
wara li jiġi ffinalizzat, madankollu, iċ-
ċiklu ta’ ttestjar għandu jiġi inkorporat 
fil-liġi tal-Unjoni.  Il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra jekk hemmx bżonn li 
tissupplixxi d-WLTP billi jiġu inkorporati 
dispożizzjonijiet addizzjonali, meta tkun 
qed tiġi integrata fil-liġi tal-Unjoni sabiex 
jiġi żgurat li l-proċeduri ta’ ttestjar 
jirriflettu b'mod adegwat l-emissjonijiet 
iġġenerati mis-sewqan reali fit-triq. Meta 
jiġu emendati l-proċeduri ta' ttestjar, il-
limiti stabbiliti fl-Anness I għandhom jiġu 
aġġustati biex jiżguraw restrizzjonijiet 
komparabbli għall-manifatturi u l-klassijiet 
tal-vetturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jafdaw iċ-ċifri ta’ konsum indikati mill-manifattur.  
Iċ-ċiklu ta’ ttestjar attwali joffri firxa wiesgħa ta’ flessibilitajiet, iżda ma jirriflettix ir-realtà. 
Id-WLTP se ġġib titjib, iżda jrid jgħaddi iktar żmien qabel ma tiġi ffinalizzata. Barra minn 
hekk, għandu jiġi kkunsidrat li d-WLTP jiġi kkombinat b’dispożizzjonijiet addizzjonali tal-UE, 
peress li ċiklu globali ma jistax jirrifletti b’mod xieraq is-sitwazzjoni fl-UE.

Emenda 56
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Premessa 8a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sabiex jiġi pprovdut inċentiv 
suffiċjenti biex jiġi introdott titjib għat-
tnaqqis ta' emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
mill-karozzi tal-passiġġieri, il-primjum 
għal emissjonijiet eċċessivi għandu jiġi 
aġġustat biex jirrifletti l-ispejjeż 
teknoloġiċi u l-ispejjeż marġinali massimi 
probabbli tal-konformità ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 57
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Uħud mill-fjuwils alternattivi joffru 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet ta’ CO2, 
imma issa qed jiġi rikonoxxut li jekk 
jitqies iċ-ċiklu tal-ħajja kollu l-
emissjonijiet ta’ CO2 minn dawn il-fjuwils 
alternattivi jafu jkunu ogħla minn dawk 
mill-fjuwils konvenzjonali. Għaldaqstant, 
għandhom jiġu kkunsidrati l-emissjonijiet 
tal-fjuwils alternattiv marbuta mal-
ġenerazzjoni tal-enerġija upstream, peress 
li s-sehem tas-suq ta' dawn il-fjuwils 
qiegħed jiżdied.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 443/2009 jikkonċerna biss il-gassijiet tal-egżost tal-vetturi, iżda mhux l-
emissjonijiet iġġenerati bil-produzzjoni tal-elettriku jew l-idroġenu għall-hekk imsejħa vetturi 
b'emissjonijiet żero, minkejja li l-livelli ta' emissjoni tagħhom jistgħu jkunu ogħla b’mod 
sinifikanti. Bl-għan li jiġi żgurat li l-manifatturi jagħżlu s-sistemi ta’ propulsjoni li 
jiġġeneraw l-inqas emissjonijiet globali, dan ir-regolament għandu jqis l-emissjonijiet 
upstream kollha, kif inhi l-prattika standard fl-Istati Uniti tal-Amerika.
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Emenda 58
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament 
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-"Pjan direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju fl-2050" jirrakkomanda 
mira ta’ tnaqqis ta’ bejn 54 % sa 67 % 
għas-settur tat-trasport b’mod globali. 
Sabiex l-industrija tal-karozzi titħeġġeġ 
tnaqqas iżjed l-emissjonijiet ta’ vetturi 
rreġistrati ġodda u sabiex ikun jista’ jsir 
tqabbil bejn il-possibilitajiet differenti 
għal metriċi u parametri ġodda, jeħtieġ 
approċċ fuq perjodu ta’ żmien twil li 
jistabbilixxi miri ġodda għall-perjodu ta' 
wara l-2020. Dawk il-miri għandhom 
jappoġġaw ir-rwol mexxej tal-Unjoni fir-
rigward tal-vetturi b’emissjonijiet baxxi 
ta’ CO2 fil-livell internazzjonali, 
jippromwovu r-riċerka u l-iżvilupp f’dan 
il-qasam u l-aċċettazzjoni mill-
konsumaturi u mis-suq ta’ vetturi 
b’emissjonijiet baxxi, filwaqt li 
jirrispettaw l-affordjabbilità u l-ekwità 
soċjali. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta skeda ta’ żmien dettaljata, u 
tiddiskuti u tiddeċiedi l-kwistjonijiet 
rispettivi kollha mal-partijiet interessati 
kollha biex tiġi stabbilita mira għal wara 
l-2020 sa mhux iktar tard mill-2017, 
sabiex l-industrija tiġi pprovduta biż-
żmien ta’ tħejjija neċessarju biex 
tikkonforma ma’ din il-mira.

Or. en

Emenda 59
Rebecca Harms
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Proposta għal regolament 
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwiżiti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2
u biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fl-Anness I 
għal bidliet fil-valur tal-massa tal-vettura u 
fil-proċedura regolatorja ta' testjar għall-
kejl tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
msemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007. Huwa importanti ħafna li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi tal-ħidma ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwiżiti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2
u biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fl-Anness I 
għal bidliet fil-valur tal-massa tal-vettura u 
tal-impronta fil-proċedura regolatorja ta' 
testjar għall-kejl tal-emissjonijiet speċifiċi 
ta' CO2 msemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007. Huwa importanti ħafna li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi tal-ħidma ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwiżiti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwiżiti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2
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u biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fl-Anness I 
għal bidliet fil-valur tal-massa tal-vettura u 
fil-proċedura regolatorja ta' testjar għall-
kejl tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
msemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007. Huwa importanti ħafna li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi tal-ħidma ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

u biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fl-Anness I 
għal bidliet fil-valur tal-massa tal-vettura u 
fl-impronta tal-vettura fil-proċedura 
regolatorja ta' testjar għall-kejl tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 msemmija 
fir-Regolament (KE) Nru 715/2007. Huwa 
importanti ħafna li l-Kummissjoni tagħmel 
il-konsultazzjonijiet xierqa waqt il-fażi tal-
ħidma ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti delegati, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valuri limitu ta’ CO2 iqisu wkoll il-valur utilitarju ta’ karozza. Ma hemm l-ebda rabta 
diretta bejn il-valur utilitarju u l-massa.  L-impronta ta’ karozza, jiġifieri l-wisa' ta' bejn ir-
roti mmultiplikata mal-erja ta’ bejn l-erba’ tajers, tagħti approssimazzjoni aħjar tal-valur 
utilitarju. Anki fl-Istati Uniti tal-Amerika l-“impronta” tintuża bħala parametru utilitarju. 
Barra minn hekk, l-użu tal-“impronta” bħala l-parametru jgħin kontra t-tendenza li l-karozzi 
jsiru dejjem iżjed tqal u jħeġġeġ lill-manifatturi jfaslu mudelli ħfief.

Emenda 61
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwiżiti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2
u biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fl-Anness I 
għal bidliet fil-valur tal-massa tal-vettura

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwiżiti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2
u biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fl-Anness I 
għal bidliet fil-valur tal-impronta u fil-
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u fil-proċedura regolatorja ta' testjar għall-
kejl tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
msemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007. Huwa importanti ħafna li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi tal-ħidma ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

proċedura regolatorja ta' testjar għall-kejl 
tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
msemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007. Huwa importanti ħafna li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi tal-ħidma ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-massa tal-vettura mhijiex indikatur tajjeb tal-utilità tagħha u għaldaqstant ma għandhiex 
tintuża biex tiddefinixxi l-miri speċifiċi ta' emissjonijiet. Bil-maqlub, l- (il-wisà tar-rota x il-
bażi tar-rota) hi parametru aktar utli. hu aktar newtrali, stabbli u jirrifletti aħjar l-utilità ta' 
vettura. Ix-xerrejja ta' vetturi hemm mnejn jagħżlu vettura abbażi tad-daqs tagħha, iżda mhux 
tal-piż. Regolament ibbażat fuq impronta jagħti lill-manifatturi l-kreditu sħiħ għall-isforzi 
tagħhom biex iħaffu l-karozzi tagħhom.

Emenda 62
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwiżiti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2
u biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fl-Anness I 
għal bidliet fil-valur tal-massa tal-vettura u 
fil-proċedura regolatorja ta' testjar għall-
kejl tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
msemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007. Huwa importanti ħafna li l-

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwiżiti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2
u biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fl-Anness I 
għal bidliet fil-valur tal-massa tal-vettura u 
tal-impronta fil-proċedura regolatorja ta' 
testjar għall-kejl tal-emissjonijiet speċifiċi 
ta' CO2 msemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007. Huwa importanti ħafna li l-
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Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi tal-ħidma ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi tal-ħidma ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 63
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni vvalutat id-
disponibbiltà ta' dejta dwar l-impronta u 
l-użu tagħha bħala parametru ta’ utilità 
fil-formoli fl-Anness I. Din id-dejta hija 
disponibbli u l-użu potenzjali tagħha ġie 
vvalutat fil-valutazzjoni tal-impatt, abbażi 
ta' dik il-valutazzjoni ġie konkluż li l-
parametru ta' utilità użat fil-formola għall-
2020 għandu jkun il-massa. Madankollu, l-
ispiża aktar baxxa u l-merti ta' bidla lejn 
impronta bħala parametru ta' utilità 
għandhom jitqiesu f'analiżi futura. 

Imħassar

Or. fr

Emenda 64
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni vvalutat id-
disponibbiltà ta' dejta dwar l-impronta u l-
użu tagħha bħala parametru ta’ utilità fil-

(14) Il-Kummissjoni vvalutat id-
disponibbiltà ta' dejta dwar l-impronta u l-
użu tagħha bħala parametru ta’ utilità fil-
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formoli fl-Anness I. Din id-dejta hija 
disponibbli u l-użu potenzjali tagħha ġie 
vvalutat fil-valutazzjoni tal-impatt, abbażi 
ta' dik il-valutazzjoni ġie konkluż li l-
parametru ta' utilità użat fil-formola 
għall-2020 għandu jkun il-massa. 
Madankollu, l-ispiża aktar baxxa u l-merti 
ta' bidla lejn impronta bħala parametru ta' 
utilità għandhom jitqiesu f'analiżi futura.

formoli fl-Anness I. Din id-dejta hija 
disponibbli u l-użu potenzjali tagħha ġie 
vvalutat fil-valutazzjoni tal-impatt. Barra 
minn hekk, abbażi tal-ispiża aktar baxxa, 
b’mod partikolari, l-massa bħala 
parametru ta' utilità għandha tiġi sostitwita 
bl-impronta.

Or. en

Emenda 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni vvalutat id-
disponibbiltà ta' dejta dwar l-impronta u l-
użu tagħha bħala parametru ta’ utilità fil-
formoli fl-Anness I. Din id-dejta hija 
disponibbli u l-użu potenzjali tagħha ġie 
vvalutat fil-valutazzjoni tal-impatt, abbażi 
ta' dik il-valutazzjoni ġie konkluż li l-
parametru ta' utilità użat fil-formola għall-
2020 għandu jkun il-massa. Madankollu, l-
ispiża aktar baxxa u l-merti ta' bidla lejn 
impronta bħala parametru ta' utilità 
għandhom jitqiesu f'analiżi futura. 

(14) Il-Kummissjoni vvalutat id-
disponibbiltà ta' dejta dwar l-impronta u l-
użu tagħha bħala parametru ta’ utilità fil-
formoli fl-Anness I. Din id-dejta hija 
disponibbli u l-użu potenzjali tagħha ġie 
vvalutat fil-valutazzjoni tal-impatt. L-eżitu 
kien li l-parametru ta' utilità użat fil-
formola għall-2020 għandu jkun il-massa, 
minħabba li l-manifatturi ppjanaw il-
perkors tagħhom ta' konformità sal-2020 
abbażi tal-kontinwazzjoni tal-parametru 
attwali. Madankollu, l-ispiża aktar baxxa u 
l-merti tal-impronta jiġġustifikaw l-użu 
tagħha bħala parametru ta' utilità mill-
2025 'il quddiem. Għalhekk, sabiex tiġi 
żgurata tranżizzjoni bla xkiel għal bidla 
futura mill-massa għall-impronta, 
għandha tiġi introdotta formola bbażata 
fuq l-impronta, li tista’ tintuża mill-2016 
’il quddiem mill-manifatturi bħala 
alternattiva għall-formola bbażata fuq il-
massa.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-użu ta' 'impronta' bħala parametru ta' utilità telimina x-xejra għall-vetturi li jsiru dejjem 
aktar tqal u jħeġġeġ lill-manifatturi biex ifasslu mudelli ħfief, li bħalissa m'hemm l-ebda 
inċentiv għalihom.

Emenda 66
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni għandha tqis 
modalitajiet ġodda biex tinkiseb il-mira 
fuq żmien twil, b’mod partikolari l-
inklinazzjoni tal-kurva, il-parametru ta’ 
utilità u l-iskema tal-primjum għall-eċċess 
ta' emissjonijiet. Sabiex ikun soċjalment 
ekwu u sostenibbli, mill-2025 m’għandu 
jkun hemm l-ebda parametru ta’ utilità u 
l-ebda inklinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penetrazzjoni ikbar tas-suq ta’ teknoloġiji tal-vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna ta' 
karbonju il-parametru ta’ utilità u l-inklinazzjoni jsiru bla bżonn hekk kif il-manifatturi jkunu 
jistgħu jiksbu emissjonijiet żero.

Emenda 67
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 80 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
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ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u t-teknoloġiji
innovattivi.

ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu.

Or. en

Emenda 68
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u t-teknoloġiji 
innovattivi.

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 70 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u t-teknoloġiji 
innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’Ġunju tal-2012, il-Bundestag tal-Ġermanja talab lill-Gvern Federali jappoġġa pożizzjoni 
Ewropea ambizzjuża ta’ 70 g/KM fl-2020, li tappoġġa miri klimatiċi Ewropej iktar ambizzjużi 
u meħtieġa b’urġenza.

Emenda 69
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u t-teknoloġiji 
innovattivi.

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni leġiżlattiva attwali għandha tiffoka fuq il-mira ta’ emissjoni medja ta’ CO2 għall-
flotta tal-karozzi ġodda. It-teknoloġiji tal-innovazzjoni għandhom ikunu u huma rregolati 
skont leġiżlazzjoni differenti, ir-Regolament 725/2011, li mhux qed jiġi rivedut.

Emenda 70
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 60 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008."

Or. en

Emenda 71
Sabine Wils
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1 għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej wara l-paragrafu 2:
"Mill-2020 'il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta' 
50 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta tal-karozzi ġodda kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 
692/2008 u l-miżuri implimentattivi 
tiegħu, u t-teknoloġiji innovattivi."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita mira ta’ CO2 għall-2015 issa. Dan se joħloq inċentivi fit-tul għall-
iżvilupp ta' vetturi b'konsum baxx. Il-valur limitu għall-2020 diġà jista’ jinkiseb illum bi flotta 
ta’ mudelli b’konsum baxx disponibbli attwalment fil-kategoriji tal-vetturi kollha.

Emenda 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 65 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u l-Anness XII tar-



PE506.077v01-00 40/108 AM\928120MT.doc

MT

Regolament (KE) Nru 692/2008, u t-
teknoloġiji innovattivi."

Or. en

Emenda 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 70 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda, kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008."

Or. en

Emenda 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regulation 2009/443/EC
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 70 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
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(KE) Nru 715/2007 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa stmat li l-ħtieġa li jiġu prodotti vetturi aktar effiċjenti fil-konsum tal-fjuwil fl-UE se 
toħloq 110 000 impjieg ġdid sal-2030, b’mod partikolari fl-industriji tal-kimika u l-elettronika 
(McKinsey). Iż-żieda fl-effiċjenza tal-fjuwil tal-vetturi tipprovdi ffrankar annwali sostanzjali 
għal kull sewwieq.

Emenda 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1 għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej wara l-paragrafu 2:
"Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta’ 
emissjonijiet medji għall-flotta ta' karozzi 
ġodda ta' bejn 65 u 75 g CO2/km, kif 
spjegat fl-Artikolu 13(5)."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitfasslu miri tal-valuri fi stadju bikri sabiex l-industrija tingħata ċertezza 
fir-rigward tal-ippjanar. Fl-istess ħin, madankollu, huwa diffiċli li wieħed jgħid fil-preżent 
liema miri tal-valuri jistgħu jkunu xierqa. Għalhekk tagħmel sens li tiġi indikata firxa li fiha 
jkunu jistgħu jitfasslu aktar 'il quddiem il-miri.  Skont ħafna studji u esperti, il-miri bejn 65 u 
75 g CO2/ km huma realistiċi.

Emenda 76
Mario Pirillo
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1 għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej wara l-paragrafu 2:
"Mill-2025 'il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta' bejn 
65 g CO2/km u 75 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu. Qabel ma 
tistabbilixxi din il-mira, il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni tal-impatt li 
tiffoka fuq il-fattibilità ekonomika u l-
adozzjoni mis-suq tal-karozzi l-ġodda.”

Or. it

Emenda 77
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Mill-2025 'il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta' 
60 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta tal-karozzi ġodda kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 u l-miżuri implimentattivi 
tiegħu."
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-manifatturi tal-vetturi jkollhom miri ambizzjużi u fit-tul. Għaldaqstant, jidher li 
hija neċessarja mira għall-2025.

Emenda 78
Mario Pirillo

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regulation 2009/443/EC
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1 għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej wara l-paragrafu 2:
“Mill-1 ta' Jannar 2017, il-proċedura tat-
test internazzjonali għall-vetturi ħfief 
(World Light-Duty Test Cycle – WLTC/P) 
għandha tintuża minflok il-proċeduri ta’ 
ttestjar stabbiliti skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, biex jitkejlu l-
emissjonijiet ta’ CO2 ta’ karozzi tal-
passiġġieri ġodda.”

Or. it

Emenda 79
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
“Artikolu 1a
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Inklinazzjoni u parametru ta’ utilità
Sabiex ikun soċjalment ekwu u 
sostenibbli, mill-2025 m’għandu jkun 
hemm l-ebda parametru ta’ utilità u l-
ebda inklinazzjoni.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penetrazzjoni ikbar tas-suq ta’ teknoloġiji tal-vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna ta' 
karbonju il-parametru ta’ utilità u l-inklinazzjoni jsiru bla bżonn hekk kif il-manifatturi jkunu 
jistgħu jiksbu emissjonijiet żero.

Emenda 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 2
Regolament 2009/443/KE
L-Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 2, għandu jiżdied il-
paragrafu 4 li ġej:

Imħassar

4. L-Artikolu 4, l-Artikolu 8(4)(b) u (c), l-
Artikolu 9 u l-Artikolu 10(1)(a) u (c) ma 
għandhomx japplikaw għal manifattur li 
jkun responsabbli, flimkien mal-impriżi 
kollha assoċjati tiegħu, għal inqas minn 
500 vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.

Or. en

Emenda 81
Sophie Auconie

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 2
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Regolament 2009/443/KE
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Artikolu 4, l-Artikolu 8(4)(b) u (c), l-
Artikolu 9 u l-Artikolu 10(1)(a) u (c) ma 
għandhomx japplikaw għal manifattur li 
jkun responsabbli, flimkien mal-impriżi 
kollha assoċjati tiegħu, għal inqas minn 
500 vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.

4. L-Artikolu 4, l-Artikolu 8(4)(b) u (c), l-
Artikolu 9 u l-Artikolu 10(1)(a) u (c) ma 
għandhomx japplikaw għal manifattur li 
jkun responsabbli, flimkien mal-impriżi 
kollha assoċjati tiegħu, għal inqas minn 
1 000 vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.

Or. fr

Emenda 82
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), il-punt f għandu jiġi 
sostitwit b’dan li ġej:
"(f) “emissjonijiet speċifiċi ta' CO2': 
tfisser l-emissjonijiet minn karozza tal-
passiġġieri mkejla konformement mal-
proċedura ta' test dinji għall-vetturi ħfief 
(WLTP) il-ġdida. Għal karozzi tal-
passiġġieri li m'għandhomx 
approvazzjoni tat-tip konformement 
mar-Regolament (KE) Nru 715/2007, 
"emissjonijiet speċifiċi ta' CO2" tfisser li 
l-emissjonijiet ta' CO2 mkejla 
konformement mal-istess proċedura ta' 
kejl kif speċifikata għall-karozzi tal-
passiġġieri fir-Regolament (KE) 
Nru 692/2008, jew konformement mal-
proċeduri adottati mill-Kummissjoni 
biex jiġu stabbiliti l-emissjonijiet ta' CO2
għal dawn il-karozzi tal-passiġġieri;
għall-finijiet ta’ applikazzjoni ta’ dan il-
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punt, il-bidliet għall-proċeduri ta’ kejl 
stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 u r-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 li għandhom jidħlu fis-seħħ 
mill-1 ta’ Jannar 2016 għandhom 
japplikaw f’dik is-sena.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa aċċettat b'mod wiesa' li ċ-ċiklu ta' ttestjar attwali ma jirnexxilux jirrifletti b'mod preċiż 
il-kundizzjonijiet reali tas-sewqan. Il-finalizzazzjoni tal-proċedura tad-WLTP l-ġdida tinsab fi 
stadju avvanzat u mistennija titlesta fl-2014. Din se tindirizza ħafma mill-problemi tat-test 
NEDC attwali. Għaldaqstant iċ-ċiklu u l-proċeduri l-ġodda tad-WLTP għandhom jiġu 
adottati mill-2016 ’il quddiem.

Emenda 83
Mario Pirillo

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), il-punt (f) huwa 
sostitwit b’dan li ġej:
“(f) “emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2” 
tfisser li l-emissjonijiet ta’ CO2 ta’ 
karozza mhux kummerċjali mkejlin 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007
u speċifikati bħala l-emissjonijiet ta' 
massa ta' CO2 (kombinati) fiċ-ċertifikat 
ta' konformità. Għal karozzi tal-
passiġġieri li m'għandhomx 
approvazzjoni tat-tip konformement 
mar-Regolament (KE) Nru 715/2007, 
"emissjonijiet speċifiċi ta' CO2" tfisser li 
l-emissjonijiet ta' CO2 mkejla 
konformement mal-istess proċedura ta' 
kejl kif speċifikata għall-karozzi tal-
passiġġieri fir-Regolament (KE) 
Nru 692/2008, jew konformement mal-
proċeduri adottati mill-Kummissjoni 
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biex jiġu stabbiliti l-emissjonijiet ta' CO2
għal dawn il-karozzi tal-passiġġieri; bl-
għan li tiġi applikata din id-dispożizzjoni, 
iċ-ċiklu ta’ ttestjar WLTP għandu jintuża 
minflok il-proċeduri ta’ kejl imsemmija 
hawn fuq mill-1 ta' Jannar 2017.”

Or. it

Emenda 84
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 4 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 4, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“Bl-għan li jkun hemm konformità mal-
mira ta’ 95 g CO2/km għandhom jitqiesu 
100 % tal-karozzi tal-passiġġieri ġodda ta' 
kull manifattur irreġistrati fis-sena 
relevanti.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-analiżi ta’ sfond għall-Kummissjoni Ewropea wriet li l-kisba tal-mira ta’ 95 g hija fattibbli 
fl-2020 u għalhekk mhux meħtieġ li jkun hemm introduzzjoni gradwali.

Emenda 85
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 5 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
“Artikolu 5
Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km
1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km
għandha tiġi magħduda bħala 1,3 
karozzi tal-passiġġieri fil-perjodu mill-
2020 sal-2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.
1a. Iż-żieda fil-mira tal-emissjonijiet għal 
kull manifattur derivanti mill-kalkoli tas-
superkrediti għandha tinżamm fil-livell 
massimu ta’ 2 g CO2/km.
1b. M’għandux ikun possibbli jkun hemm 
trasferiment parzjali jew totali ta’ 
kwalunkwe superkreditu mhux użat minn 
sena kalendarja għal dik ta’ warajha.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti jistgħu jintużaw biex ipattu għall-ispiża tal-iżvilupp ta’ vetturi b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta’ karbonju iżda għandhom ikunu limitati sabiex jiġi evitat it-tnawwir tal-
objettiv fil-mira.

Emenda 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 5 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
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“Artikolu 5
Superkrediti
(1) Fil-kalkolu tal-emissjonijiet medji 
speċifiċi ta’ CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta’ anqas minn 50 % tal-valur mira 
għall-emissjonijiet speċifiċi ta’ kull 
manifattur skont dan ir-Regolament 
għandha tingħadd kif ġej:
- 3,5 karozzi fl-2012;
- 3,5 karozzi fl-2013;
- 2,5 karrozzi fl-2014;
- 2,5 karozzi fl-2015;
- 2,5 karozzi fl-2016;
- 2,5 karozzi fl-2017;
- 2 karozzi fl-2018;
- 2 karozzi fl-2019;
- 2 karozzi fl-2020.
(1a) Kalkolu multiplu skont il-paragrafu 1 
isir biss meta l-medja ta’ emissjonijiet 
speċifiċi ta’ CO2 fis-sena kalendarja 
rispettiva ma jaqbżux l-objettiv tiegħu ta’ 
emissjonijiet speċifiċi b’aktar minn 15 %.
(1b) Bejn l-2016 u l-2020, il-manifatturi 
jistgħu jfaddlu s-superkrediti previsti fil-
paragrafu 1 fir-reġistru msemmi fl-
Artikolu 8(3a). Is-superkrediti żejda 
għandhom jiddaħħlu awtomatikament fir-
reistru.
(1c) Bejn l-1 ta’ Jannar 2016 u l-
31 ta’ Diċembru 2023, il-manifatturi 
jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 
tikkunsidra, fil-kalkolu tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ CO2, uħud mis-superkrediti 
jew is-superkrediti kollha li jkunu faddlu 
skont il-paragrafu 1b.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi għandhom jingħataw inċentivi biex inaqqsu kemm jista’ jkun l-emissjonijiet ta’ 
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CO2 tal-karozzi l-ġodda. F’dak ir-rigward, ir-regoli mhux flessibbli ma jgħinux. Minflok, il-
vetturi li jgħinu lill-manifattur biex ma jaqbiżx il-mira tiegħu għandhom ikunu inklużi fis-
sistema ta’ inċentiv, sabiex titrawwem innovazzjoni ekoloġika. Peress li t-tnaqqis fl-
emissjonijiet ta’ sikwit jinkiseb b’mod inkrimentali (eż. meta jiġu introdotti tipi ta’ magni 
ġodda) il-manifatturi għandhom jingħataw il-possibilità li jżommu s-superkrediti.

Emenda 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 5 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
“Artikolu 5
Superkrediti
(1) Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta’ CO2, kull vettura tal-
passiġġieri ġdida b’livell ta’ emissjonijiet 
speċifiċi ta’ CO2 inqas minn 
50 g CO2/km għandha titqies bħala:
- 3,5 karozzi fl-2012;
- 3,5 karozzi fl-2013;
- 2,5 karrozzi fl-2014;
- 2,5 karozzi fl-2015;
- 2,5 karozzi fl-2016;
- 2,5 karozzi fl-2017;
- 2 karozzi fl-2018;
- 2 karozzi fl-2019;
- karozza 1 fl-2020.
(1a) Kalkolu multiplu skont il-paragrafu 1 
għandu japplika biss jekk (abbażi tal-
multiplikaturi ) l-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta’ CO2 ta’ manifattur ma jaqbżux 
il-mira tiegħu ta’ emissjonijiet speċifiċi 
b’aktar minn 2 g.
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(1b) Bejn l-1 ta’ Jannar 2016 u l-
31 ta’ Diċembru 2019, il-manifatturi 
jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 
tikkunsidra, fil-kalkolu tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ CO2, is-superkrediti li jkunu 
faddlu skont il-paragrafu 3.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti kienu ddaħħlu bħala miżura temporanja fl-2009 sabiex tiġi ffaċilitata u 
titħaffef l-introduzzjoni ta’ vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet ta’ karbonju. Dan l-
istrument jista’ jinżamm, iżda m’għandux iservi biex il-mira globali ssir inqas strinġenti. 
Għal din ir-raġuni għandu jiġi stabbilit limitu fuq is-superkrediti, sabiex l-implikazzjonijiet 
għall-mira globali jkunu ċari.  Din l-emenda tagħmel neċessarju t-tħassir tal-Artikolu 5a.

Emenda 88
Jo Leinen

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“L-applikazzjoni ta' multiplikaturi ma 
tistax twassal għal żieda fil-livell tal-mira 
speċifika tal-emissjonijiet tagħha b'aktar 
minn 2g CO2/km."

Or. en

Emenda 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 5, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“Is-superkrediti, applikati skont l-
Artikolu 5, ma jistgħux jitfaddlu sabiex 
jitqiesu wara l-2020."

Or. en

Emenda 90
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jiddaħħal l-artikolu li ġej wara l-
Artikolu 5:

Imħassar

Artikolu 5a
Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km
1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km 
għandha tiġi magħduda bħala 1.3 karozzi 
tal-passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.
2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu stimulat l-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ karozzi b’emissjonijiet baxxi, l-UE 
għandha tistabbilixxi miri ta’ CO2 ambizzjużi għall-perjodu lil hinn mill-2020 minflok ma 
ddgħajjef il-mira ta’ emissjjoni għall-2020 billi tqies vetturi virtwali. Il-preżunżjoni ta' 
emissjonijiet żero fir-rigward ta' vetturi li jaħdmu bl-elettriku u bl-idroġenu diġà tiffavorixxi 
tali teknoloġiji peress li ma tqisx l-emissjonijiet upstream.

Emenda 91
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jiddaħħal l-artikolu li ġej wara l-
Artikolu 5:

Imħassar

Artikolu 5a
Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km
1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km 
għandha tiġi magħduda bħala 1.3 karozzi 
tal-passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.
2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur."

Or. en

Emenda 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jiddaħħal l-artikolu li ġej wara l-
Artikolu 5:

imħassar

Artikolu 5a
Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km
1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km 
għandha tiġi magħduda bħala 1.3 karozzi 
tal-passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.
2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

Or. de

Emenda: 93
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km Skema ta' bonus-malus għal vetturi 
b’emissjonijiet baxxi ħafna ta’ karbonju 
bi qbil mas-suq

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-

1. Ir-rikonoxximent tal-iżvantaġġ inizjali 
tal-ispejjeż għoljin tal-innovazzjoni u l-
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passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km 
għandha tiġi magħduda bħala 1.3 karozzi 
tal-passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.

iżvilupp għall-manifatturi li jinvestu 
f'vetturi b’emissjonijiet baxxi ħafna ta’ 
karbonju, il-mira tal-karbonju msemmija 
fl-Artikolu 4 għal kull manifattur hija 
aġġustata kif ġej:

(a) għal kull punt perċentwali sħiħ li s-
sehem ta' vetturi b’emissjonijiet baxxi 
ħafna ta’ karbonju mibjugħa ġodda fil-
flotta ta' manifattur ikun inqas mis-sehem 
medju tas-suq tal-Unjoni, il-mira tas-CO2
ta' dak il-manifattur għandha titnaqqas 
b'2 g CO2/km.
(b) għal kull punt perċentwali sħiħ li s-
sehem ta' vetturi b’emissjonijiet baxxi 
ħafna ta’ karbonju mibjugħa ġodda fil-
flotta ta' manifattur ikun aktar mis-sehem 
medju tas-suq tal-Unjoni, il-mira tas-CO2
ta' dak il-manifattur għandha tiżdied 
b'2 g CO2 /km.

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament in-numru ta' 
vetturi b’emissjonijiet baxxi ħafna ta’ 
karbonju għal kull manifattur sat-
28 ta' Frar ta' kull sena fir-rigward tas-
sena kalendarja preċedenti.

Or. en

Emenda 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jiddaħħal l-artikolu li ġej wara l-
Artikolu 5:

imħassar

Artikolu 5a
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Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km
1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km 
għandha tiġi magħduda bħala 1.3 karozzi 
tal-passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.
2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

Or. de

Emenda 95
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jiddaħħal l-artikolu li ġej wara l-
Artikolu 5:

imħassar

Artikolu 5a
Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km
1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km għandha 
tiġi magħduda bħala 1.3 karozzi tal-
passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.
2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
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applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

Or. en

Emenda 96
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jiddaħħal l-artikolu li ġej wara l-
Artikolu 5:

imħassar

Artikolu 5a
Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km
1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km għandha 
tiġi magħduda bħala 1.3 karozzi tal-
passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.
2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Super krediti jistgħu ifixklu l-objettiv li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2; għandhom 
jitneħħew.
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Emenda 97
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jiddaħħal l-artikolu li ġej wara l-
Artikolu 5:

imħassar

Artikolu 5a
Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km
1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' inqas minn 35 g CO2/km għandha 
tiġi magħduda bħala 1.3 karozzi tal-
passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.
2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti jdgħajfu l-mira speċifika għall-emissjonijiet tal-manifatturi billi jipprovdu 
kwoti tal-emissjonijiet għall-bejgħ ta’ vetturi b’emissjonijiet ta’ inqas minn 35 g/km CO2. Il-
fatt li l-vetturi elettriċi huma attwalment meqjusa f'dan ir-Regolament bħala vetturi 
b'emissjonijiet żero huwa diġà inċentiv konsiderevoli għax l-emissjonijiet mill-estrazzjoni sal-
użu tal-vetturi tal-elettriku huma ogħla b’mod sinifikanti minn 0g CO2/km. Is-super krediti 
jaggravaw id-distorsjoni tal-emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 u jfixklu l-integrità 
ambjentali ta' dan ir-Regolament. Għalhekk għandhom jiġu rifjutati.
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Emenda 98
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 35 g CO2/km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.3 karozzi tal-passiġġieri 
fil-perjodu bejn l-2020 u l-2023 u bħala 
karozza waħda tal-passiġġieri mill-2024 
'il quddiem.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 50g CO2/km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.5 karozzi tal-passiġġieri 
fil-perjodu bejn l-2015 u l-2025.

L-użu ta' parti tal-krediti akkumulati jew 
tagħhom kollha jista' jsir f'sena waħda 
fil-perijodu 2016-2025.

Or. en

Emenda 99
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 35 g CO2/km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.3 karozzi tal-passiġġieri 
fil-perjodu bejn l-2020 u l-2023 u bħala 
karozza waħda tal-passiġġieri mill-2024 
'il quddiem.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2 fil-perjodu mill-2020 sal-
2023, kull karozza ġdida tal-passiġġieri 
b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ta' inqas 
minn 35 g CO2/km għandha tiġi magħduda 
bħala:

– 1.3 karozzi tal-passiġġieri fir-rigward 
tal-manifatturi li għalihom il-bejgħ ta' 
vetturi ġodda b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
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inqas minn 35 g CO2/km jilħqu bejn 2% u 
3% tal-bejgħ annwali totali,
– 1.5 karozzi tal-passiġġieri fir-rigward 
tal-manifatturi li għalihom il-bejgħ ta' 
vetturi ġodda b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
inqas minn 35 g CO2/km jilħqu bejn 3% u 
4% tal-bejgħ annwali totali,
– 1.7 karozzi tal-passiġġieri fir-rigward 
tal-manifatturi li għalihom il-bejgħ ta' 
vetturi ġodda b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
inqas minn 35 g CO2/km jaqbżu l-4% tal-
bejgħ annwali totali,

Or. it

Emenda 100
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2 , kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 35 g CO2 /km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.3 karozzi tal-passiġġieri
fil-perjodu bejn l-2020 u l-2023 u bħala 
karozza waħda tal-passiġġieri mill-2024 'il 
quddiem.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2 , kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 50 g CO2 /km jew jemettu 
inqas minn 50% tal-valur ta’ CO2 mogħti 
mill-mira speċifika ta’ emissjoni li hemm 
fil-formula fl-Anness 1, b'livell massimu 
ta' 70g CO2/km għandha tiġi magħduda 
bħala żewġ karozzi tal-passiġġieri mill-
2016 'il quddiem. Il-krediti akkumulati 
kollha jew ftit minnhom jistgħu jintużaw 
għal kwalunkwe sena fil-perjodu mill-
2016 sal-2025.

Or. fr

Emenda 101
Elena Oana Antonescu
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 35 g CO2/km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.3 karozzi tal-passiġġieri
fil-perjodu bejn l-2020 u l-2023 u bħala 
karozza waħda tal-passiġġieri mill-2024 'il 
quddiem.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
li jkunu inqas minn 50 g CO2/km għandha 
tiġi magħduda bħala 2 karozzi tal-
passiġġieri mill-2016 'il quddiem.

Or. en

Emenda 102
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 35 g CO2/km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.3 karozzi tal-passiġġieri
fil-perjodu bejn l-2020 u l-2023 u bħala 
karozza waħda tal-passiġġieri mill-2024 'il 
quddiem.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
li jkunu inqas minn 50 g CO2/km jew 
jemettu inqas minn 50% tal-valur ta’ CO2
mogħti mill-mira speċifika ta’ emissjoni li 
hemm fil-formula fl-Anness 1, b'livell 
massimu ta' 70g CO2/km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.5 karozzi tal-passiġġieri
mill-2016 'il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tistabbilixxi sistema ambizzjuża ta' super krediti li tħeġġeġ l-industrija 
tal-karozzi biex tinvesti f'vetturi b'emissjonijiet baxxi.
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Emenda 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 35 g CO2/km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.3 karozzi tal-passiġġieri 
fil-perjodu bejn l-2020 u l-2023 u bħala 
karozza waħda tal-passiġġieri mill-2024 'il 
quddiem.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
ta' inqas minn 50 g CO2/km għandha tiġi 
magħduda bħala 1.3 karozzi tal-passiġġieri 
fil-perjodu bejn l-2020 u l-2023 u bħala 
karozza waħda tal-passiġġieri mill-2024 'il 
quddiem.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex issir inqas għalja għaċ-ċittadini li jużaw il-vetturi u biex jissodisfaw l-objettivi 
ambjentali stipulati f'din il-proposta, is-super krediti jridu jkunu inċentiv ġenwin għall-
iżvilupp tat-tipi kollha ta' vetturi nodfa (elettriċi, ibridi, eċċ.). Il-limitu massimu propost ta' 35 
g CO2/km jeskludi teknoloġiji li llum il-ġurnata huma meqjusa bħala nodfa u wkoll jissodisfa 
d-domanda tal-konsumaturi. Għalhekk il-limitu massimu għandu jiżdied.

Emenda 104
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 

imħassar
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reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

Or. en

Emenda 105
Mario Pirillo

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

imħassar

Or. it

Emenda 106
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

imħassar

Or. fr
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Emenda 107
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

imħassar

Or. en

Emenda 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

imħassar

Or. en

Emenda 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Atikolu 5a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 
u l-2023 ma għandux jaqbeż l-20 000 
reġistrazzjoni ġdida tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex issir inqas għalja għaċ-ċittadini li jużaw il-vetturi u biex jissodisfaw l-objettivi 
ambjentali stipulati f'din il-proposta, is-super krediti jridu jkunu inċentiv ġenwin għall-
iżvilupp tat-tipi kollha ta' vetturi nodfa (elettriċi, ibridi, eċċ.). It-tneħħija tal-limitu massimu 
propost iħeġġeġ il-manifatturi biex jimmassimizzaw in-numru ta' vetturi nodfa mqiegħda fis-
suq u jindirizzaw il-kwistjoni tal-prezzijiet tal-fjuwil għall-konsumaturi.

Emenda 110
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid) 
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 5a jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
2a. L-applikazzjoni ta' multiplikaturi ma 
tistax twassal għal żieda fil-livell tal-mira 
speċifika tal-emissjonijiet tagħha b'aktar 
minn 2g CO2/km.

Or. en
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Emenda 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Fl-Artikolu 5a jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
2b. Is-super krediti, skont l-Artikolu 5, ma 
jistgħux jitfaddlu sabiex jitqiesu wara l-
2020.

Or. en

Emenda 112
Mario Pirillo

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 5a, il-paragrafu li ġej 
jiddaħħal wara l-paragrafu 2:
2a. Sat-28 ta' Frar ta' kull sena wara s-
sena li fiha dan ir-Regolament jidħol fis-
seħħ, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi jekk il-volum totali tas-super 
krediti mogħtija jalterax b'mod sostanzjali 
l-miri ta' emissjonijiet stipulati fl-
Artikolu 1. Jekk dik il-mira titnaqqas 
b'aktar minn 2 g CO2/km, il-multiplikatur 
stabbilit fl-Artikolu 5(1) ta' dan ir-
Regolament għandu jiġi ffissat, għal dik 
is-sena, għal karozza tal-passiġġieri 
waħda. 

Or. it
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Emenda 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-artikolu li ġej jiddaħħal wara l-
Artikolu 7:
Artikolu 7a
Konformità waqt is-servizz
1. Id-dispożizzjonijiet tal-konformità waqt 
is-servizz għandhom jiggarantixxu kemm 
l-emissjonijiiet tas-CO2 reali kif ukoll il-
konsum tal-fjuwil reali tal-vetturi tal-
passiġġieri ġodda matul il-ħajja operattiva 
tagħhom taħt kundizzjonijiet tal-użu 
normali.
2. Għall-vetturi tal-passiġġieri ġodda 
kollha, il-konformità waqt is-servizz fir-
rigward tal-emissjonijiet tas-CO2 għandha 
tiġi stabbilita f'rapport ta' test magħmul 
minn korp terz iċċertifikat u indipendenti.
3. Jekk l-emissjonijiet imkejla tas-CO2
matul it-testijiet li jirriflettu 
kundizzjonijiet normali tal-użu huma 
aktar minn 4% ogħla mill-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 kwotati mill-manifattur, 
skont l-Artikolu8(2) tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandha terġa' tikkalkula l-
emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 għall-
manifattur abbażi ta' dik il-figura. 

Or. it

Emenda 114
Chris Davies
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 8(4), it-tielet 
subparagrafu għandu jiġi emendat kif 
ġej:
'Ir-reġistru, u n-notifika, għandhom 
ikunu disponibbli pubblikament. L-
informazzjoni miġbura minn kull Stat 
Membru skont il-paragrafi 1 għandha 
wkoll tkun disponibbli pubblikament 
irrelevanti jekk hijiex inkluża fir-reġistru 
jew le.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' monitoraġġ u rappurtar huwa essenzjali biex tiġi determinata l-konformità mal-
miri ta' emissjoni. Il-pubbliku għandu jkun jista' jintraċċa u jipparteċipa f'dan il-proċess f'kull 
stadju.

Emenda 115
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 8 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Fl-Artikolu 8, qed jiddaħħal il-
paragrafu ġdid li ġej:
4a. Fejn bħala riżultat tal-verifika tal-
konformità tal-produzzjoni, Stat Membru, 
skont l-Artikolu 12(3) tad-
Direttiva 2007/46/KE, jistabbilixxi li l-
emissjonijiet ta’ CO2 għal vettura ta’ 
produzzjoni jiddevjaw b’mod sinifikanti 
mit-tip approvat, dik id-devjazzjoni trid 
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tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni flimkien 
ma’ dejta dettaljata speċifikata fl-
Anness II ta’ dan ir-Regolament u 
ppubblikata skont l-Artikolu 10. L-
emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 għat-tip ta’ 
vettura li għaliha ġiet stabbilita 
devjazzjoni għandhom jiġu aġġustati, billi 
titqies id-devjazzjoni, għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 fis-
sena kalendarja ta’ wara. Il-Kummissjoni 
għandha temenda r-Regolament ta' 
monitoraġġ (UE) Nru.1014/20101 tagħha 
b'dispożizzjonijiet xierqa li jiżguraw il-
konformità ma' dan il-paragrafu.
_________
1 ĠU L 293, 11.11.2010, p. 15.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa aċċettat b'mod wiesa' li ċ-ċiklu ta' ttestjar attwali ma jirnexxilux jirrifletti b'mod preċiż 
il-kundizzjonijiet reali tas-sewqan. L-informazzjoni provduta lill-konsumaturi hija għalhekk 
mhux preċiża u qarrieqa. Iridu jsiru arranġamenti biex jiġi żgurat li l-valutazzjonijiet 
magħmula aktar fid-dettall jirriflettu l-emissjonijiet tad-dinja reali. Dawn l-arranġamenti 
xorta se jkunu meħtieġa anki meta jiġi adottat it-Test Dinji għall-Vetturi Ħfief (World Light 
Duty Test).

Emenda 116
Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 8 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 8, qed jiddaħħal il-
paragrafu ġdid li ġej:
4a. Meta b'riżultat tal-verifika tal-
konformità tal-produzzjoni, Stat Membru, 
skont l-Artikolu 12(3) tad-Direttiva 
2007/46/KE, jistabbilixxi li l-emissjonijiet 
tas-CO2 għal vettura tal-produzzjoni 
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jvarjaw b’mod sinifikanti mit-tip approvat, 
dik id-devjazzjoni għandha tiġi 
rrapportata lill-Kummissjoni flimkien 
mad-dejta dettaljata speċifikata fl-
Anness II ma’ dan ir-Regolament.
L-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 għat-tip 
ta’ vettura li għaliha ġiet stabbilita 
devjazzjoni għandhom jiġu aġġustati kif 
xieraq fil-kalkolu tal-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2 fis-sena kalendarja 
ta’ wara.

Or. en

Emenda 117
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4b (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Fl-Artikolu 8, qed jiddaħħal il-
paragrafu ġdid li ġej:
4b. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-
valuri reali u rrapportati ta’ emissjonijiet 
ta' CO2 minn tipi u manifatturi ta’ vetturi 
abbażi tal-aħjar sorsi ta’ informazzjoni 
disponibbli u għandha tippubblika fir-
rapporti annwali ta’ monitoraġġ kif dawk 
il-valuri jikkumparaw mal-valuri ta’ 
approvazzjoni tat-tip.

Or. en

Emenda 118
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 4c (ġdid)
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Regolament 2009/443/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Fl-Artikolu 8(5), it-tieni 
subparagrafu hu emendat kif ġej:
'Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
kwalunkwe notifika mill-manifatturi u 
għandha, sal-31 ta’ Ottubru, jew 
tikkonferma jew inkella temenda l-
kalkoli proviżorji msemmijin fil-
paragrafu 4. Notifiki mill-manifatturi u l-
konfermi jew l-emendi mill-Kummissjoni 
skont dan il-paragrafu, u n-notifiki mill-
Kummissjoni fil-paragrafu 6 għandhom 
ikunu disponibbli pubblikament.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' monitoraġġ u rappurtar huwa essenzjali biex tiġi determinata l-konformità mal-
miri ta' emissjoni. Il-pubbliku għandu jkun jista' jintraċċa u jipparteċipa f'dan il-proċess f'kull 
stadju.

Emenda 119
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 5
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 8 – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri għall-
monitoraġġ u r-rappurtar ta’ dejta taħt dan 
l-Artikolu u dwar l-applikazzjoni tal-
Anness II permezz ta' atti ta’ 
implimentazzjoni. Dawk l-atti 
implimentattivi għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2).

9. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 14a rigward il-proċeduri għall-
monitoraġġ u r-rappurtar ta’ dejta taħt dan 
l-Artikolu u dwar l-applikazzjoni tal-
Anness II.
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Or. en

Emenda 120
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 9(2), il-punt (b) huwa 
sostitwit b’dan li ġej:
Mill-2009:
(Eċċess ta' emissjonijiet × EUR 130/g 
CO2/km) × l-għadd ta' karozzi ġodda 
tal-passiġġieri.

Or. en

Emenda 121
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 6
Regolament 2009/443/KE
L-Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta
arranġamenti dettaljati għall-ġbir tal-
primjums għall-eċċess ta' emissjonijiet taħt
il-paragrafu 1 permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti 
implimentattivi għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2).

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 14a rigward l-arranġamenti
għall-ġbir tal-primjums għall-eċċess ta' 
emissjonijiet taħt il-paragrafu 1

Or. en
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Emenda 122
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 7 – punt aa (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fil-paragrafu 4, l-ewwel 
subparagrafu hu sostitwit b'dan li ġej:
Tista’ ssir applikazzjoni għal deroga 
mill-mira tal-emissjonijiet speċifiċi 
kkalkolata b'konformità mal-Anness I 
minn manifattur li jkun responsabbli, 
flimkien mal-impriżi kollha assoċjati 
tiegħu, għal bejn 10 000 u 100 000
vettura ġdida tal-passiġġieri reġistrati fl-
Unjoni kull sena kalendarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat tnaqqis gradwali globali fl-emissjonijiet ta' CO2 fi ħdan il-flotta tal-karozzi, 
mill-2020 id-deroga speċifika ta' manifattura għandha titnaqqas għal 100 000 sal-2030.

Emenda 123
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 7 – punt ca (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 4, jiżdied il-punt li ġej:
(ca) jekk l-applikazzjoni hija fir-rigward 
tal-punt (d) tal-Anness I, punt 1, mira li 
hija tnaqqis ta' 65 % fl-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2 fl-2007 jew, fejn 
issir applikazzjoni unika fir-rigward ta' 
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għadd ta’ impriżi konnessi, tnaqqis ta’ 
65 % fuq il-medja tal-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta’ CO2 ta' dawk l-impriżi 
fl-2007.

Or. en

Emenda 124
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 8a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 1 hu 
ssostitwit b’dan li ġej:
Fuq applikazzjoni minn fornitur jew 
manifattur, għandu jiġi kkunsidrat l-
iffrankar tas-CO2 miksub permezz tal-
użu ta’ teknoloġiji innovattivi.
Il-kunsiderazzjoni tat-teknoloġiji trid 
tinkludi tal-anqas rapport ta' verifika 
stabbilit minn servizz tekniku kif 
speċifikat fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru 725/2011.
Il-kontribut totali ta' dawk it-teknoloġiji 
għat-tnaqqis tal-mira tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta' manifattur jista' jkun sa 4 g
CO2/km għal kull vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li innovazzjonijiet ekoloġiċi jippromwovu u jħeġġu l-innovazzjoni tal-karozzi, huma 
jirrappreżentaw b'mod żbaljat is-sewqan fid-dinja reali. joħolqu konfużjoni għall-konsumaturi 
u trasparenza mhux suffiċjenti tal-livelli tas-CO2 tal-manifatturi.

Emenda 125
Corinne Lepage
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 8a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit bit-test li ġej:
Hekk kif issir applikazzjoni minn 
fornitur jew manifattur, għandu jiġi 
kkunsidrat it-tnaqqis ta' CO2 miksub 
permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
innovattivi. Il-kontribut totali ta’ dawk 
it-teknoloġiji biex titnaqqas il-mira 
għall-emissjonijiet speċifiċi ta’ 
manifattur jista’ jkun sa 3 g CO2/km.

Or. fr

Emenda 126
Mario Pirillo

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 8a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 1 hu 
ssostitwit b’dan li ġej:
Hekk kif issir applikazzjoni minn 
fornitur jew manifattur, għandu jiġi 
kkunsidrat it-tnaqqis ta' CO2 miksub 
permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
innovattivi.
Tali teknoloġiji għandhom jitqiesu biss 
jekk il-metodoloġija użata biex 
tivvalutahom tkun kapaċi tipproduċi 
riżultati verifikabbli, komparabbli u li 
jistgħu jiġu ripetuti.
Il-kontribut totali ta’ dawk it-teknoloġiji 
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biex titnaqqas il-mira għall-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ manifattur jista’ jkun sa 
7 g CO2/km.
Dak il-kontribut għandu jiġi kreditat lil 
kull manifattur b'mod proporzjonat mal-
perċentwal tal-vetturi fil-flotta tal-
manifattur li fih huma użati dawk it-
teknoloġiji innovattivi.

Or. it

Emenda 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 9
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 – l-ewwel sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet dettaljati għal proċedura 
biex jiġu approvati t-teknoloġiji innovattivi 
msemmija fil-paragrafu 1 permezz tal-atti 
ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet dettaljati għal proċedura 
biex jiġu approvati t-teknoloġiji innovattivi 
msemmija fil-paragrafu 1 permezz tal-atti 
ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2). Il-ħolqien ta' 'impjieg 
ekoloġiku' fl-Unjoni Ewropea għandu 
jitqies bħala fattur pożittiv meta jiġu 
approvati teknoloġiji innovattivi jew 
pakketti ta' teknoloġija innovattiva.

Or. pt

Emenda 128
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt - a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fil-paragrafu 2, l-ewwel 
subparagrafu hu sostitwit b'dan li ġej:
2. Sal-31 ta' Ottubru 2014 u kull tliet 
snin wara dan, għandhom jiġu adottati 
miżuri li jemendaw l-Anness I sabiex tiġi 
aġġustata il-figura ta’ F0 imsemmija fih 
għal medja tal-impronta tal-karozzi tal-
passiġġieri l-ġodda fit-tliet snin 
kalendarji ta’ qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-massa tal-vettura mhijiex indikatur tajjeb tal-utilità tagħha u għaldaqstant ma għandhiex 
tintuża biex tiddefinixxi l-miri speċifiċi ta' emissjonijiet. Bil-maqlub, l- (il-wisà tar-rota x il-
bażi tar-rota) hi parametru aktar utli. hu aktar newtrali, stabbli u jirrifletti aħjar l-utilità ta' 
vettura. Ix-xerrejja ta' vetturi hemm mnejn jagħżlu vettura abbażi tad-daqs tagħha, iżda mhux 
tal-piż. Regolament ibbażat fuq impronta jagħti lill-manifatturi l-kreditu sħiħ għall-isforzi 
tagħhom biex iħaffu l-karozzi tagħhom.

Emenda 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt - a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-a) Fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu 
hu sostitwit b'dan li ġej:
(2) Sal- 31 ta' Ottubru 2014 u kull tliet 
snin wara dan, għandhom jiġu adottati 
miżuri li jemendaw l-Anness I sabiex 
jiġu aġġustati l-figuri ta’ M0 u F0, 
imsemmija fih għal medja tal-massa jew 
l-impronta tal-karozzi tal-passiġġieri l-
ġodda fit-tliet snin kalendarji ta’ qabel.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-użu ta' 'impronta' bħala parametru ta' utilità telimina x-xejra għall-vetturi li jsiru dejjem 
aktar tqal u jħeġġeġ lill-manifatturi biex ifasslu mudelli ħfief, li bħalissa m'hemm l-ebda 
inċentiv għalihom.

Emenda 130
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt - a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fil-paragrafu 2, l-ewwel 
subparagrafu hu sostitwit b'dan li ġej:
2. Sal-31 ta' Ottubru 2014 u kull tliet 
snin wara dan, għandhom jiġu adottati 
miżuri li jemendaw l-Anness I sabiex tiġi 
aġġustata il-figura ta’ F0 imsemmija fih 
għal medja tal-impronta tal-karozzi tal-
passiġġieri l-ġodda fit-tliet snin 
kalendarji ta’ qabel.

Or. en

Emenda 131
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt - a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fil-paragrafu 2, l-ewwel 
subparagrafu hu sostitwit b'dan li ġej:
2. Sal-31 ta' Ottubru 2014 u kull tliet 
snin wara dan, għandhom jiġu adottati 
miżuri li jemendaw l-Anness I sabiex tiġi 
aġġustata il-figura ta’ F0 imsemmija fih 
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għal medja tal-impronta tal-karozzi tal-
passiġġieri l-ġodda fit-tliet snin 
kalendarji ta’ qabel.

Or. fr

Emenda 132
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fil-paragrafu 3, l-ewwel 
subparagrafu hu sostitwit b'dan li ġej:
3. Mill-2012, il-Kummissjoni għandha 
twettaq stima tal-impatt sabiex sal-2014 
tirrivedi, kif stipulat fl-Artikolu 14(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, il-
proċeduri għall-kejl tal-emissjonijiet 
CO2 kif stipulati minn dak ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
b'mod partikolari tagħmel proposti 
xierqa biex tadatta l-proċeduri biex 
jirriflettu b’mod adegwat ir-rendiment 
reali tal-emissjonijiet CO2 tal-karozzi. Il-
proċeduri riveduti għandhom jiġu 
applikati sal-2017 l-aktar tard. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li 
sussegwentement dawk il-proċeduri jiġu 
riveduti b’mod regolari.

Or. fr

Emenda 133
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)
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Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fil-paragrafu 3 jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
Sabiex jiġi żgurat li l-emissjonijiet tad-
dinja reali jiġu riflessi b’mod xieraq, u l-
valuri mkejla ta' CO2 jkunu strettament 
komparabbli, il-Kummissjoni għandha, 
skont l-Artikolu 14(3) tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007, tassigura li dawk l-
elementi fil-proċeduri ta’ ttestjar li 
għandhom influwenza sinifikanti fuq l-
emissjonijiet imkejla ta’ CO2 jkunu 
strettament definiti sabiex jiġi evitat l-użu 
ta' flessibilitajiet ta’ ċikli ta' testijiet mill-
manifatturi.
Fejn varjazzjoni tkun permessa fi 
kwalunkwe wieħed mill-fatturi fil-
proċedura ta' ttestjar globali li 
tinfluwenza l-livelli ta' emissjonijiet tas-
CO2 imkejla, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li tinkorpora kalkolu ta' 
aġġustament għal kull wieħed minn dawk 
il-varjabbli fil-proċeduri ta' ttestjar, li 
għandu jintuża biex jaġġusta l-valuri 
mkejla sabiex jikkumpensa l-varjazzjoni 
fil-fatturi u b'hekk jinnormalizza l-livelli 
ta' emissjonijiet imkejla.

Or. en

Emenda 134
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt ab (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Fil-paragrafu 3 jiżdied is-
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subparagrafu li ġej:
Bl-għan li jiġi vverifikat li l-emissjonijiet 
tas-CO2 ta’ vetturi tal-produzzjoni 
jikkonformaw mal-valuri tat-tip approvat, 
għandu jkun żgurat li l-valuri ta’ 
reżistenza aerodinamika u r-reżistenza 
għall-irrolljar jinkisbu mill-vettura li qed 
tiġi vverifikata l-konformità tal-
produzzjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evidenza sperimentali tissuġġerixxi li ħafna drabi mhuwiex possibbli tirrepplika l-valuri tal-
coast down test oriġinali b'vettura ta' produzzjoni. Huwa għalhekk essenzjali li l-vettura li 
fuqha qed tiġi vverifikata l-konformità tal-produzzjoni jsirilha coast-down test biex tiġi 
stabbilita r-reżistenza aerodinamika tagħha u r-reżistenza tagħha għall-irrolljar u biex 
jipprovdi l-valuri li se jintużaw għat-test tad-dinamometru li jagħmel parti mit-test tal-
konformità tal-produzzjoni.

Emenda 135
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt b
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jitħassar it-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mar-Regolament fis-seħħ, huwa xieraq li jinżamm l-obbligu tal-Kummissjoni li 
tirrevedi l-proċeduri biex jitkejlu l-livelli ta' emissjonijiet tas-CO2, biex jirriflettu b'mod 
adegwat ir-rendiment reali tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi u biex jinkludu t-teknoloġiji 
innovattivi approvati kif definit fl-Artikolu 12 fiċ-ċiklu ta' ttestjar. Biex ikun hemm 
konsistenza, mid-data tal-applikazzjoni, it-teknoloġiji innovattivi m'għandhomx jibqgħu jiġu 
approvati.
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Emenda 136
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt b
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jitħassar it-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3

imħassar

Or. fr

Emenda 137
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt ba (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-paragrafu 3 jiżdied is-
subparagrafu li ġej: 
Bl-għan li jiġi żgurat li l-emissjonijiet fid-
dinja reali jiġu riflessi b’mod adegwat u li 
l-valuri mkejla ta' CO2 ikunu strettament 
komparabbli, il-Kummissjoni għandha, 
skont l-Artikolu 14(3) tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007, tiżgura li dawk l-
elementi fil-proċedura ta' ttestjar li 
għandhom influwenza sinifikanti fuq l-
emissjonijiet imkejla ta' CO2 jiġu definiti 
b’mod strett. Bl-għan li jiġi vverifikat li l-
emissjonijiet tas-CO2 ta’ vetturi tal-
produzzjoni jikkonformaw mal-valuri tat-
tip approvat, għandhom jinkisbu l-valuri 
ta’ reżistenza li joħorġu mit-testijiet coast 
down għall-konfigurazzjoni tad-
dinamometru mill-vettura li qed tiġi 
vverifikata l-konformità tal-produzzjoni 
tagħha.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa aċċettat b'mod wiesa' li ċ-ċiklu ta' ttestjar attwali ma jirnexxilux jirrifletti b'mod preċiż 
il-kundizzjonijiet reali tas-sewqan. L-informazzjoni provduta lill-konsumaturi hija għalhekk 
mhux preċiża u qarrieqa. Iridu jsiru arranġamenti biex jiġi żgurat li l-valutazzjonijiet 
magħmula aktar fid-dettall jirriflettu l-emissjonijiet tad-dinja reali. Dawn l-arranġamenti 
xorta se jkunu meħtieġa anki meta jiġi adottat it-Test Dinji għall-Vetturi Ħfief (World Light 
Duty Test).

Emenda 138
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt ba (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Għandu jiddaħħal il-paragrafu 3a li 
ġej:
(3a) Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
l-benefiċċju li tiżgura li l-valuri tas-CO2
tal-approvazzjoni tat-tip jinkludu l-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-użu tat-
tagħmir prinċipali ta' użu tal-enerġija u, 
jekk xieraq, tagħmel proposti biex dan 
jidħol fis-seħħ fil-perjodu lil hinn mill-
2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tagħmir li juża l-enerġija bħall-arja kkundizzjonata u d-dawl huwa attwalment mhux attivat 
matul il-proċeduri ta' ttestjar u jikkontribwixxi għad-differenza bejn il-valuri ta’ 
approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet u l-emissjonijiet tal-ħajja reali, li jqarraq bil-
konsumaturi.

Emenda 139
Mario Pirillo
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020, filwaqt li 
titqies il-possibilità li tiġi stabbilità mira 
uniformi għall-manifatturi kollha.

Or. it

Emenda 140
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tagħmel studju 
dettaljat tal-mira ta' 60g CO2/km għall-
2025, inkluż il-miri speċifiċi għall-
emissjonijiet, il-modalitajiet u aspetti oħra 
ta' dan ir-Regolament sabiex taċċerta 
ruħha jekk il-mira hijiex xierqa jew jekk 
mira aktar baxxa tkunx ġustifikata fid-
dawl tal-użu ta' teknoloġiji b'livelli ta' 
emissjonijiet baxxi u l-assorbiment jew il-
bidliet tagħhom fl-objettivi tal-politika tal-
klima. Bħala parti minn dak l-istudju, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-
emissjonijiet upstream tal-vetturi tal-
passiġġieri u tista', kif inhu xieraq, 
tagħmel proposti dwar kif tali 
emissjonijiet għandhom jitqiesu f'dan ir-
Regolament.
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Emenda 141
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020, inkluż mira 
ta' 60 g CO2/km għall-2025.

Or. fr

Emenda 142
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament u 
għandha tressaq proposta leġiżlattiva 
quddiem il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar:
- il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
karozzi ġodda tal-passiġġieri għall-perjodu 
ta' wara l-2020;
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- il-kunsiderazzjoni ta' mira uniformi 
għall-manifatturi kollha tal-karozzi, li 
teħles minn kwalunkwe kriterju ta' utilità;
- possibilment, il-kunsiderazzjoni ta' mira 
modulata bbażata fuq il-kriterju ta' utilità, 
l-impronta u l-aħħar dejta disponibbli 
għall-flotta tal-vetturi bil-magni Ewropea;
- il-kunsiderazzjoni ta' tnaqqis gradwali u 
li jibqa' għaddej, fuq bażi pluriennali, tal-
miri tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-
perjodu wara l-2020, possibilment b'l-
inklużjoni ta' skema bankarja tal-
emissjonijiet;
- l-arranġamenti għall-introduzzjoni ta' 
ċiklu ġdid ta' ttestjar aktar rappreżentattiv 
tal-kundizzjonijiet attwali tat-traffiku 
Ewropew b'mod komprensiv li jkun xieraq 
għar-Regolament (KE) Nru. 715/2007, ir-
Regolament (KE) Nru. 443/2009 u r-
reviżjoni konġunta tad-Direttiva 
1999/94/KE relatata mad-disponibilità ta' 
tagħrif għall-konsumatur dwar l-
ekonomija tal-karburanti u emissjonijiet 
tas-CO2 rigward il-marketing ta' karozzi 
tal-passiġġieri ġodda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-perjodu wara l-2020, fuq bażi ta' kemm hi ġusta u effiċjenti, għandu jkun hemm mira 
ta' emissjoni tas-CO2 identika għall-manifatturi kollha. Qabel tmiem l-2014, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel proposta leġiżlattiva globali, inkluża reviżjoni taċ-ċiklu tat-test u tkopri 
kemm l-istandards tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-emissjonijiet EURO, kif ukoll id-direttiva 
dwar l-emissjonijiiet tas-CO2 abbażi tat-tikkettar tal-karozzi.

Emenda 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020. Il-miri tal-
emissjonijiet għall-perjodu ta' wara l-
2020 għandhom jiġu stabbiliti minħabba 
l-proċeduri l-ġodda biex jitkejlu l-
emissjonijiet tas-CO2 imsemmija fil-
paragrafu 3. Dawk il-proċeduri l-ġodda 
għandhom ikunu definiti u implimentati 
sal-31 ta' Diċembru 2014.

Or. en

Emenda 144
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-1 ta’ Jannar 2018, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-miri speċifiċi għall-
emissjonijiet, il-modalitajiet u aspetti oħra 
ta' dan ir-Regolament bil-għan li 
tiddefinixxi:

– il-modalitajiet biex tintlaħaq, sas-sena 
2025, mira fuq perjodu twil ta’ 70 g 
CO2/km b’mod kosteffettiv; kif ukoll
– l-aspetti tal-implimentazzjoni ta' dik il-
mira, inkluż il-premium fuq l-eċċess ta' 
emissjonijiet.
Abbażi ta’ reviżjoni tali u l-istima tal-
impatt tagħha, li tinkludi stima 
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kumplessiva tal-impatt fuq l-industrija tal-
karozzi u fuq l-industriji dipendenti 
minnha, il-Kummissjoni għandha tressaq, 
jekk dan ikun f'loku, proposta għall-
emendar ta' dan ir-Regolament b’mod li 
jkun kemm jista' jkun newtrali mill-
perspettiva tal-kompetizzjoni, u li jkun 
soċjalment ekwu u sostenibbli.

Or. en

Emenda 145
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-2017 l-aktar kmieni, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020 u mhux 
qabel ma ċ-ċiklu ta ttestjar u l-proċeduri 
ta' ttestjar ġodda ma jkunu definiti b'mod 
sħiħ, implimentati u l-ewwel riżultati 
vvalutati.

Or. en

Emenda 146
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miri ġodda għall-perjodu ta' wara l-2020 għandhom jiġu adottati preferibilment sa tmiem l-
2017 sabiex jiġi żgurat li l-industrija tal-karozzi jkollha biżżejjed żmien biex tikkonforma mal-
miri mfassla l-ġodda. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tipproponi reviżjoni tal-miri sa 
tmiem l-2015.

Emenda 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020. Jekk l-
introduzzjoni ta' proċedura ta' ttestjar 
regolatorja ġdida twassal għal tibdil, dan 
għandu jitqies fil-miżuri implimentati 
skont l-Artikolu 13(7).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi fis-suq għandhom jiġu sorveljati qabel ma jitfassal objettiv fuq perjodu twil. L-
istabbiliment ta' valur ta' limitu ġdid fl-2014 li jidħol biss fis-seħħ wara l-2020 jidher li huwa 
prematur għax għadu mhux ċar liema teknoloġiji se jirnexxilhom jistabbilixxu ruħhom fis-suq. 
Tibdil fil-proċedura ta' ttestjar regolatorja għandu impatt fuq il-miri tal-emissjonijiet. Il-miri
għandhom għalhekk jiġu riveduti jekk tiġi introdotta proċedura ġdida.

Emenda 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu 2030 'il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-industrija tal-karozzi u tal-komponenti tkun permessa tagħmel investimenti u 
innovazzjonijiet fuq perjodu twil, huwa neċessarju li jitqiesu ċ-ċikli tal-prodott li huma 5-7 
snin għall-karozzi tal-passiġġieri u aktar minn 10 snin għall-vannijiet (ACEA). Huwa 
għalhekk mixtieq li fl-2017 ikun hemm qbil dwar il-mira għall-2030.

Emenda 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020, inkluża mira 
ta' 70 g CO2/km għall-2025.

Il-Kummissjoni għandha, abbażi ta’ tali 
reviżjoni u l-istima tal-impatt tagħha, 
tressaq proposta li temenda dan ir-
Regolament b’mod li jkun newtrali mill-
perspettiva tal-kompetizzjoni, is-
sostenibilità u li jkun soċjalment ekwu. 
Kwalunkwe proposta li temenda dan ir-
Regolament trid tkun konsistenti mar-
rotta kosteffettiva biex jintlaħqu l-miri fit-
tul tal-Unjoni għall-2050 fir-rigward tal-
klima u għandha timplika livell ugwali ta' 
ambizzjoni għall-karozzi tal-passiġġieri u 
vetturi ħfief.

Or. en

Emenda 150
Sophie Auconie

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.
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Ġustifikazzjoni

Qabel ma jsir rieżami ta' dawn id-dispożizzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tistenna sakemm 
jitwaqqfu l-proċeduri ta' ttestjar il-ġodda u jinkiseb tagħrif aħjar dwar l-iżviluppi teknoloġiċi 
li għaddejjin. Imbagħad ikollha idea aktar ċara tas-sitwazzjoni u l-iskop għal tnaqqis 
sussegwenti tal-emissjonijiet tas-CO2.

Emenda 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

5. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020. Ir-raġuni ta' 
dan ir-rieżami għandha tkun, għall-
perjodu ta' wara l-2025, li titfassal mira 
medja tal-emissjonijiet għall-flotta ta' 
karozzi ġodda ta' bejn 65 u 75 g CO2/km. 
Abbażi ta’ din ir-reviżjoni, li għandha 
tinkludi valutazzjoni globali tal-impatt tal-
industrija tal-karozzi u l-industriji 
dipendenti tagħha, il-Kummissjoni 
għandha, jekk xieraq, tagħmel proposta 
biex temenda dan ir-Regolament b'mod li 
huwa kost-effettiv u kemm jista' jkun 
newtrali mill-aspett ta' kompetizzjoni u 
jiżgura l-kisba tal-għanijiet fit-tul tal-
Unjoni fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitfasslu miri tal-valuri fi stadju bikri sabiex l-industrija tingħata ċertezza 
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fir-rigward tal-ippjanar. Fl-istess ħin, madankollu, huwa diffiċli li wieħed jgħid fil-preżent 
liema miri tal-valuri jistgħu jkunu xierqa. Għalhekk tagħmel sens li tiġi indikata firxa li fiha 
jkunu jistgħu jitfasslu aktar 'il quddiem il-miri. Skont ħafna studji u esperti, il-miri bejn 65 u 
75 g CO2/ km huma realistiċi.

Emenda 152
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt ca (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 - paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-paragrafu li ġej jiddaħħal wara l-
paragrafu 6:
(6a) Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
sal-2016 rapport li jeżamina l-iżvilupp ta' 
fjuwils alternattivi u l-emissjonijiet 
upstream marbuta magħhom. F'dak ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha tressaq 
proposti dwar jekk u kif jitqiesu l-
emissjonijiet iġġenerati mill-użu tal-hekk 
imsejħa vetturi b'emissjonijiet żero f'dan 
ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 443/2009 jikkonċerna biss il-gassijiet tal-egżost tal-vetturi, iżda mhux l-
emissjonijiet iġġenerati bil-produzzjoni tal-elettriku jew l-idroġenu għall-hekk imsejħa vetturi 
b'emissjonijiet żero, minkejja li l-livelli ta' emissjoni reali tagħhom jistgħu jkunu ogħla b’mod 
sinifikanti. Bl-għan li jiġi żgurat li l-manifatturi jagħżlu s-sistemi ta’ propulsjoni li 
jiġġeneraw l-inqas emissjonijiet globali, dan ir-regolament għandu jqis l-emissjonijiet 
upstream kollha, kif inhi l-prattika standard fl-Istati Uniti tal-Amerika.

Emenda 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 10 – punt d
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Regolament 2009/443/KE
L-Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 14a biex tadatta l-formoli fl-
Anness I sabiex tkun riflessa kwalunkwe 
bidla fil-proċedura tat-test regolatorju 
għall-kejl tal-emissjonijiet speċifiċi tas-
CO2 imsemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 u r-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 filwaqt li jiġi żgurat li r-
rekwiżiti għat-tnaqqis ta’ restrizzjoni 
komparabbli għall-manifatturi u vetturi ta' 
utilità differenti jkunu meħtieġa taħt il-
proċeduri ta' ttestjar il-qodma u l-ġodda.

7. Il-Kummissjoni għandha tressaq, 
quddiem il-Parlament u l-Kunsill bi qbil 
mal-proċedura tal-kumitati prevista fl-
Artikolu 14, proposti sabiex tkun riflessa 
kwalunkwe bidla fil-proċedura tat-test 
regolatorju għall-kejl tal-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 imsemmija fir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u r-
Regolament (KE) Nru 692/2008. Billi 
tagħmel dan, tiżgura kemm jista' jkun li r-
rekwiżiti għat-tnaqqis ta’ restrizzjoni 
komparabbli għall-manifatturi u vetturi ta' 
utilità differenti jkunu meħtieġa taħt il-
proċeduri ta' testjar il-qodma u l-ġodda. Id-
devjar mill-miri għal emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2, li jirriżulta mill-
introduzzjoni ta' sistema ta' ttestjar ġdida, 
għandu jsir permezz ta' programm ta' 
adattament reali li jkopri l-kategoriji, it-
teknoloġiji u l-manifatturi kollha tal-
karozzi. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni 
għandha toffri lill-manifatturi l-għażla li 
jipproponu sal-2020 fatturi speċifiċi ta' 
konverżjoni għall-mudelli, varjanti u 
verżjonijiet individwali, ibbażati fuq kejl 
komparattiv, li jistgħu jintużaw għal 
raġunijiet ta' sorveljanza minflok l-
adattamenti proposti mill-Kummissjoni. 
B'dan l-għan il-Kummissjoni għandha 
tressaq proposti xierqa għal tibdil fl-
Artikoli 3 u 8.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' trasparenza u leġitimazzjoni demokratika, tibdil fiċ-ċiklu ta' ttestjar 
għandu jsir permezz tal-proċedura tal-kumitati. Programm ta' adattament irid jibda d-devjar 
mill-miri li jsir permezz tal-introduzzjoni ta' proċedura ta' ttestjar ġdida. L-għażla offruta lill-
manifatturi tippermetti lil dan tal-aħħar li jikkoreġi b'mod temporanju devjar mill-metodu tal-
Kummissjoni li jkun wisq biex il-proċedura ta' sorveljanza tlaħħaq miegħu.
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Emenda 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 12a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fil-Anness I, punt (b) tal-punt 1 
jinbidel b’dan li ġej:
b) Mill-2016 għandha tapplika waħda 
minn dawn il-formuli:
(i) Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 130 + 
a × (M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
M0 = il-valur a = 0.0457 adottat fl-
Artikolu 13(2).
(ii) L-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 130 
+ b × (F - F0)
Fejn:
F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
F0 = il-valur b = 17.6 adottat skont l-
Artikolu 13(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi bbażaw l-ippjanar tagħhom għall-2015 fuq il-parametru attwali tal-massa. 
Għal din ir-raġuni, sistema ta' żewġ livelli qed tiġi proposta fuq il-bażi li mill-2016 'il 
quddiem 'impronta' tista' tintuża bħala alternattiva għall-massa (għal dak li jammonta għal 
introduzzjoni gradwali tal-parametru tal-'impronta'). Il-valur għal b (17.6) ttieħed mill-
valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u jikkorrispondi għal inklinazzjoni ta' 60% 
(allokazzjoni ugwali tal-piż għall-manifatturi).

Emenda 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders



PE506.077v01-00 96/108 AM\928120MT.doc

MT

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) mill-2020: c) Mill-2020 għandha tapplika waħda 
minn dawn il-formuli:
(i) L-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 95 + 
b × (F - F0)
Fejn:
F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
F0 = il-valur b = 17.6 adottat skont l-
Artikolu 13(2).

Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

(ii) Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + a 
× (M – M0)

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

M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2) M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi bbażaw l-ippjanar tagħhom għall-2015 fuq il-parametru attwali tal-massa. 
Għal din ir-raġuni, sistema ta' żewġ livelli qed tiġi proposta fuq il-bażi li mill-2016 'il 
quddiem 'impronta' tista' tintuża bħala alternattiva għall-massa (għal dak li jammonta għal 
introduzzjoni gradwali għall-parametru tal-'impronta'). Il-valur għal b (17.6) ttieħed mill-
valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u jikkorrispondi għal inklinazzjoni ta' 60% 
(allokazzjoni ugwali tal-piż għall-manifatturi).

Emenda 156
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – formula
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + a ×
(M – M0)

Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 80 + a ×
(F - F0)

Or. en

Emenda 157
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + a ×
(M – M0)

Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 70 + a × 
(M – M0)

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’Ġunju tal-2012, il-Bundestag tal-Ġermanja talab lill-Gvern Federali jappoġġa pożizzjoni
Ewropea ambizzjuża ta’ 70 g/km fl-2020, li tappoġġa miri klimatiċi Ewropej iktar ambizzjużi 
u meħtieġa b’urġenza.

Emenda 158
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + a ×
(M – M0)

Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 95 + a × 
(F - F0)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-massa tal-vettura mhijiex indikatur tajjeb tal-utilità tagħha u għaldaqstant ma għandhiex 
tintuża biex tiddefinixxi l-miri speċifiċi ta' emissjonijiet. Bil-maqlub, l-(il-wisà tar-rota x il-
bażi tar-rota) hi parametru aktar utli. Huwa aktar newtrali, stabbli u jirrifletti aħjar l-utilità 
ta' vettura. Ix-xerrejja ta' vetturi hemm mnejn jagħżlu vettura abbażi tad-daqs tagħha, iżda 
mhux tal-piż. Regolament ibbażat fuq l-impronta jagħti lill-manifatturi kreditu sħiħ għall-
isforz tagħhom biex iżommu l-vetturi ħfief u dan iwassal għal spiża globalment aktar baxxa 
għall-manifatturi talli jkunu laħqu l-miri tagħhom tal-2020. a=17.6 huwa derivat mill-
valutazzjoni tal-impatt tal-KE u jikkorrispondi għal valur ta' inklinazzjoni ta’ 60 %, li 
jipprovdi l-aħjar kondiviżjoni ekwitabbli tal-piżijiet mill-manifatturi tal-karozzi. Skont ir-
rapport EEA "Sorveljanza tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri fl-UE: 
sommarju ta' dejta għall-2011", l-impronta medja ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati 
f'dik l-istess sena kienet 3,97m2, li tissuġġerixxi valur tal-bidu għall-F0 ugwali għal 3,97.

Emenda 159
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 95 + a × 
(F – F0)

Or. fr

Emenda 160
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – definizzjoni tal-valur "M"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-massa tal-vettura mhijiex indikatur tajjeb tal-utilità tagħha u għaldaqstant ma għandhiex 
tintuża biex tiddefinixxi l-miri speċifiċi ta' emissjonijiet. L-impronta (il-wisa' tar-rota x il-bażi 
tar-rota) hija aktar newtrali, stabbli u tirrifletti aħjar l-utilità ta' vettura. Regolament ibbażat 
fuq l-impronta jagħti lill-manifatturi l-kreditu sħiħ għall-isforz tagħhom biex iżommu l-vetturi 
ħfief u dan iwassal għal spiża globalment aktar baxxa talli jkunu laħqu l-miri tagħhom tal-
2020.

Emenda 161
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – definizzjoni tal-valur "M"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-massa tal-vettura mhijiex indikatur tajjeb tal-utilità tagħha u għaldaqstant ma għandhiex 
tintuża biex tiddefinixxi l-miri speċifiċi ta' emissjonijiet. Bil-maqlub, l-(il-wisà tar-rota x il-
bażi tar-rota) hi parametru aktar utli. Huwa aktar newtrali, stabbli u jirrifletti aħjar l-utilità 
ta' vettura. Ix-xerrejja ta' vetturi hemm mnejn jagħżlu vettura abbażi tad-daqs tagħha, iżda 
mhux tal-piż. Regolament ibbażat fuq l-impronta jagħti lill-manifatturi l-kreditu sħiħ għall-
isforz tagħhom biex iżommu l-vetturi ħfief u dan iwassal għal spiża globalment aktar baxxa 
għall-manifatturi talli jkunu laħqu l-miri tagħhom tal-2020. a=17.6 huwa derivat mill-
valutazzjoni tal-impatt tal-KE u jikkorrispondi għal valur ta' inklinazzjoni ta’ 60 %, li 
jipprovdi l-aħjar kondiviżjoni ekwitabbli tal-piżijiet mill-manifatturi tal-karozzi. Skont ir-
rapport EEA "Sorveljanza tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri fl-UE: 
sommarju ta' dejta għall-2011", l-impronta medja ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati

Emenda 162
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
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Regolament 2009/443/KE
Anness 1 – punt 1 – punt c – definizzjoni tal-valur "M"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)

Or. fr

Emenda 163
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – definizzjoni tal-valur "M0"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 M0 = il-valur adottat skont l-
Artikolu 13(2)

F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)

Or. en

Emenda 164
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – definizzjoni tal-valur "M0"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 
13(2)

F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-massa tal-vettura mhijiex indikatur tajjeb tal-utilità tagħha u għaldaqstant ma għandhiex 
tintuża biex tiddefinixxi l-miri speċifiċi ta' emissjonijiet. Bil-maqlub, l- (il-wisà tar-rota x il-
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bażi tar-rota) hi parametru aktar utli. Huwa aktar newtrali, stabbli u jirrifletti aħjar l-utilità 
ta' vettura. Ix-xerrejja ta' vetturi hemm mnejn jagħżlu vettura abbażi tad-daqs tagħha, iżda 
mhux tal-piż. Regolament ibbażat fuq l-impronta jagħti lill-manifatturi l-kreditu sħiħ għall-
isforz tagħhom biex iżommu l-vetturi ħfief u dan iwassal għal spiża globalment aktar baxxa 
għall-manifatturi talli jkunu laħqu l-miri tagħhom tal-2020. a=17.6 huwa derivat mill-
valutazzjoni tal-impatt tal-KE u jikkorrispondi għal valur ta' inklinazzjoni ta’ 60 %, li 
jipprovdi l-aħjar kondiviżjoni ekwitabbli tal-piżijiet mill-manifatturi tal-karozzi. Skont ir-
rapport EEA "Sorveljanza tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri fl-UE: 
sommarju ta' dejta għall-2011", l-impronta medja ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati

Emenda 165
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – definizzjoni tal-valur "M0"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 
13(2)

F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)

Or. fr

Emenda 166
Rebecca Harms

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – il-valur tal-ittra "a" fil-formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklinazzjoni li tikkorrispondi għal 60 % ibbażata fuq il-flotta tal-2009
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Emenda 167
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – il-valur tal-ittra "a" fil-formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-massa tal-vettura mhijiex indikatur tajjeb tal-utilità tagħha u għaldaqstant ma għandhiex 
tintuża biex tiddefinixxi l-miri speċifiċi ta' emissjonijiet. Bil-maqlub, l- (il-wisà tar-rota x il-
bażi tar-rota) hi parametru aktar utli. Huwa aktar newtrali, stabbli u jirrifletti aħjar l-utilità 
ta' vettura. Ix-xerrejja ta' vetturi hemm mnejn jagħżlu vettura abbażi tad-daqs tagħha, iżda 
mhux tal-piż. Regolament ibbażat fuq l-impronta jagħti lill-manifatturi l-kreditu sħiħ għall-
isforz tagħhom biex iżommu l-vetturi ħfief u dan iwassal għal spiża globalment aktar baxxa 
għall-manifatturi talli jkunu laħqu l-miri tagħhom tal-2020. a=17.6 huwa derivat mill-
valutazzjoni tal-impatt tal-KE u jikkorrispondi għal valur ta' inklinazzjoni ta’ 60 %, li 
jipprovdi l-aħjar kondiviżjoni ekwitabbli tal-piżijiet mill-manifatturi tal-karozzi. Skont ir-
rapport EEA "Sorveljanza tal-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri fl-UE: 
sommarju ta' dejta għall-2011", l-impronta medja ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati

Emenda 168
Sabine Wils

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – il-valur tal-ittra "a" fil-formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penetrazzjoni ikbar tas-suq ta’ teknoloġiji tal-vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna ta' 
karbonju il-parametru ta’ utilità u l-inklinazzjoni jsiru bla bżonn hekk kif il-manifatturi jkunu 
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jistgħu jiksbu emissjonijiet żero.

Emenda 169
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – il-valur tal-ittra "a" fil-formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-manifatturi tal-vetturi, fid-definizzjoni tal-koeffiċjent "a", l-inklinazzjoni tal-kurva, 
jidher li huwa aktar korrett li jintużaw valuri għall-flotta tal-2009 minflok tal-flotta tal-2006.

Emenda 170
Corinne Lepage

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt c – il-valur tal-ittra "a" fil-formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-valur a = 17,6 jiġi mill-analiżi tal-impatt tal-Kummissjoni u jikkorrispondi għal 
inklinazzjoni ta' 60%. Skont ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent "Sorveljanza tal-
emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri fl-UE: sommarju ta' dejta għall-
2011", l-impronta medja ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati f'dik is-sena kienet 
3,97m2, li tissuġġerixxi F0 inizjali ta' 3.97.

Emenda 171
Sabine Wils
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 50 + a × 
(M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 
13(2)
a = 50% inklinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’Ġunju tal-2012, il-Bundestag tal-Ġermanja talab lill-Gvern Federali jappoġġa pożizzjoni 
Ewropea ambizzjuża ta’ 50 g/KM fl-2025, li tappoġġa miri klimatiċi Ewropej iktar ambizzjużi 
u meħtieġa b’urġenza.

Emenda 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 65 + a × 
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(M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 
13(2)
a = ekwivalenti għal inklinazzjoni ta’ 
60 %.

Or. en

Emenda 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 70 + a × 
(M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 
13(2)
a = (*ekwivalenti għal inklinazzjoni ta’ 
60 %).

Or. en

Emenda 174
Rebecca Harms
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 60 + a × 
(F - F0)
Fejn:
F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
F 0 = il-valur adottat skont l-
Artikolu 13(2)
a = inklinazzjoni li tikkorrispondi għal 
60 %).

Or. en

Emenda 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Anness I – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) il-punt li ġej huwa miżjud mal-
Anness I:
2a. Manifattur għandu japplika l-istess 
parametru ta’ utilità (massa jew 
impronta) għal flotta kollha ta' karozzi 
tiegħu. Ladarba manifattur jagħżel li juża 
l-impronta bħala l-parametru ta’ utilità 
biex jistabbilixxi konformità mal-mira 
tiegħu ta’ emissjonijiet speċifiċi, ma jistax 
jerġa’ lura għall-użu tal-massa fis-snin 
sussegwenti.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-industrija tal-karozzi tista' tagħżel individwalment il-parametru tal-utilità għal kull tip 
ta' vettura fil-flotta tagħha, il-qawwa ġenerali tal-proposta tiddgħajjef ferm. Kieku 
sempliċiment jużaw għal kull vettura l-parametru ta’ utilità li jeħtieġ l-anqas sforz. 
Madankollu, it-tnaqqis fil-piż bħala approċċ ġenerali ma jkunx imħeġġeġ.

Emenda 176
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Anness II – parti A – punt 1 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13 a) Fl-Anness II, Parti A, punt 1, 
għandu jiżdied il-punt li ġej:
(fa) qawwa massima netta (kW);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qawwa massima netta (kW) hija parametru importanti li taffettwa s-CO2 tal-vetturi u 
għalhekk għandha tiġi rrekordjata.

Emenda 177
Chris Davies

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Anness II – parti A – punt 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Fl-Anness II, Parti A, punt 1, 
għandu jiżdied il-punt li ġej:
(fb) il-kapaċità tal-magna (cm3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kapaċità tal-magna hija parametru importanti li tirrelata għas-CO2 tal-vetturi u għalhekk 
għandha tiġi rrekordjata.


