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Emenda 12
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2011 li 
jistabbilixxi standards ta’ rendiment fir-
rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-
approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief 
jitlob lill-Kummissjoni, soġġett għall-
konferma tal-fattibbiltà tagħha, li tirrevedi 
l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira ta' 
147g/km sal-2020, inklużi l-formoli fl-
Anness I u d-derogi fl-Artikolu 11. Qed 
jintalab li l-proposta li temenda r-
Regolament tkun kemm jista' jkun newtrali 
mil-lat tal-kompetizzjoni, soċjalment ġusta 
u sostenibbli.

(1) L-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2011 li 
jistabbilixxi standards ta’ rendiment fir-
rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-
approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief 
jitlob lill-Kummissjoni, soġġett għall-
konferma tal-fattibbiltà tagħha, li tirrevedi 
l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira ta' 
128g/km sal-2020, inklużi l-formoli fl-
Anness I u d-derogi fl-Artikolu 11. 
Minħabba l-iżviluppi teknoloġiċi, 
għandha tiġi stabbilita mira aktar
ambizzjuża ta' 128g/km għall-2020. Barra 
minn hekk, mira ta' 128g/km tkun 
f'konformità mat-tnaqqis ta' 27 % li se 
jintlaħaq fir-rigward ta' emissjonijiet ta' 
CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri, 
kif imniżżel fir-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li 
jistabbilixxi standards ta' rendiment 
għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda 
tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ 
integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi ħfief1. 
Qed jintalab li l-proposta li temenda r-
Regolament tkun kemm jista' jkun newtrali 
mil-lat tal-kompetizzjoni, soċjalment ġusta 
u sostenibbli.
________________
1 ĠU L 140, 5.6.2009, p.1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-objettiv propost mill-Kummissjoni għall-2020 jikkorrispondi għal restrizzjoni tal-objettiv 
tal-2015 sa 16 % għal vetturi kummerċjali ħfief. Għall-karozzi tal-passiġġieri għall-2020 
jikkorrispondi għal restrizzjoni sa 27 %. L-objettiv għal vetturi kummerċjali ħfief għandu jkun 
128g CO2/km sabiex l-istess livell ta' ambizzjoni japplika indipendentement mit-tip ta' vettura.

Emenda 13
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Vetturi kummerċjali ħfief huma fost 
il-mezzi ta' trasport li, b'mod veloċi, qed 
ikunu sorsi ta' emissjonijiet ta' gass 
b'effett serra (GHG).  Dawn l-
emissjonijiet żdiedu b'26 % bejn l-1995 u 
l-2010 u issa jwasslu għal 8 % tal-
emissjonijiet mit-trasport bit-triq. L-
introduzzjoni ta' mira oħra ta' 85g/km fl-
2025 hi meħtieġa biex tiżgura qafas ta' 
politika prevedibbli għall-manifatturi ta' 
vetturi fil-qafas tal-ħtieġa kontinwa ta' 
titjib fl-effiċjenza tal-fjuwils tal-vetturi lil 
hinn mill-2020, u bi qbil mad-
dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport 
bħala parti mill-objettivi dwar il-klima tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 14
Chris Davies

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-Regolament (UE) Nru 519/2011 
jistabbilixxi standards ta' emissjonijiet ta' 
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CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda. 
Minħabba li hemm rabta diretta bejn l-
emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-
fjuwil dak ir-Regolament għandu impatt 
importanti fuq l-utenti ta' vetturi 
kummerċjali ħfief, ta' spiss fuq negozji 
żgħar u l-flottot tagħhom. Minħabba l-piż 
relatat mal-ispejjeż dejjem jikbru tal-
fjuwil, l-istandards definiti f'dak ir-
Regolament jimmiraw ukoll li jnaqqsu l-
konsum tal-fjuwil għas-sidien ta' vetturi 
kummerċjali ħfief b'mod kosteffikaċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li naħdmu biex innaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil. 
Minħabba li l-fjuwil hu spiża tan-negozju li dejjem qed tikber, tipikament jirrapreżenta terz 
tal-ispejjeż tas-sjieda u l-operat, jixraq li dan ir-Regolament ifittex li jimminimizza l-konsum 
tal-fjuwil b'mod kosteffikaċi.

Emenda 15
Christofer Fjellner

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' 
147gCO2/km, l-emissjonijiet ta' 
CO2għandhom 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' 
128gCO2/km, l-emissjonijiet ta' 
CO2għandhom 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv propost mill-Kummissjoni għall-2020 jikkorrispondi għal restrizzjoni tal-objettiv 
tal-2015 sa 16 % għal vetturi kummerċjali ħfief. Għall-karozzi tal-passiġġieri għall-2020 
jikkorrispondi għal restrizzjoni sa 27%. L-objettiv għal vetturi kummerċjali ħfief għandu jkun 
ta' 128g CO2/km sabiex l-istess livell ta' ambizzjoni japplika indipendentement mit-tip ta' 
vettura.

Emenda 16
Carl Schlyter

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' 
147gCO2/km, l-emissjonijiet ta' 
CO2għandhom 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 tal-
2020, l-emissjonijiet ta' CO2għandhom 
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 tat-
test użati biex jitkejlu l-emissjonijiet tas-
CO2 skont dak ir-Regolament ma evitawx 
iż-żieda fl-użu tal-flessibbiltajiet mill-
manifatturi li rriżultaw fl-allegat tnaqqis 
fl-emissjonijiet tas-CO2, tnaqqis li 
mhuwiex attribwit għat-titjib teknoloġiku 
u ma jistax jinkiseb fis-sewqan reali fit-
triq. Għalhekk, ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 għandu jkun eżaminat 
bħala kwistjoni ta’ urġenza sabiex 
jassigura li l-proċeduri tat-test jirriflettu 
b’mod xieraq il-mod kif il-vetturi jarmu l-
emissjonijiet reali ta’ CO2. Din ir-
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reviżjoni għandha, inter alia, tindirizza l-
flessibilitajiet li jirriżultaw mill-użu ta' 
termini ta' tagħbija awtomatiċi u minn 
limitu massimu ta' ssettjar inerzjali.

Or. en

Emenda 17
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' 
147gCO2/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' 
147gCO2/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 tat-
test 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, tnaqqis li mhuwiex 
attribwibbli għat-titjib teknoloġiku u ma 
jistax jinkiseb fis-sewqan reali fit-triq. 
Għalhekk, ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 u ċ-Ċiklu l-Ġdid tas-
Sewqan Ewropew (NEDC), għandhom 
ikun emendati bħala kwistjoni ta’ 
urġenza, u l-aktar tard sa tmiem l-2014, 
sabiex ikun assigurat li l-proċeduri tat-test 
jirriflettu b’mod xieraq l-emissjonijiet tas-
CO2 ġġenerati mis-sewqan reali fit-triq. Il-
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pass li jmiss għandu jkun li tiġi 
inkorporata l-Proċedura ta' 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 
stabbilita. Il-Kummissjoni għandha tqis 
jekk hemmx ħtieġa li tissuplimenta d-
WLTP, billi tinkorpora dispożizzjonijiet 
addizzjonali, meta din tiġi integrata fil-liġi 
tal-Unjoni sabiex jiġi assigurat li l-
proċeduri tat-test jirriflettu b'mod xieraq 
l-emissjonijiet ġenerati mis-sewqan reali 
fit-triq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jafdaw iċ-ċifri tal-konsum indikati mill-manifatturi. 
Iċ-ċiklu tat-test attwali joffri firxa wiesgħa ta' flessibilitajiet, imma ma jirriflettix ir-realtà. Id-
WLTP se jwassal għal titjib, imma se jieħu ftit taż-żmien qabel jiġi finalizzat. L-NEDC 
għandu għalhekk jiġi emendat qabel id-WLTP jiġi introdott. Barra minn hekk, għandu jiġi 
kkunsidrat li d-WLTP ikollu wkoll dispożizzjonijiet addizzjonali tal-UE, minħabba li ċiklu 
globali ma jistax jirrifletti sew is-sitwazzjoni fl-UE.

Emenda 18
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a)  Ħafna mis-setturi industrijali fl-
Unjoni Ewropea għamlu sforzi kbar biex 
inaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u jżidu l-
effiċjenza. Il-produtturi ta' vetturi 
kummerċjali ħfief jeħtieġ ukoll li jsiru 
aktar effiċjenti sabiex jilħqu objettivi 
ambizzjużi Ewropej dwar il-klima.

Or. en
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Emenda 19
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Miri aktar ambizzjużi ta' tnaqqis ta' 
CO2 huma fattibbli, imma l-produtturi 
jeħtieġu gwida legali sabiex jinvestu 
f'teknoloġiji ambjentali u li bihom 
jiffrankaw il-fjuwil mingħajr ma jkollhom 
żvantaġġi kompetittivi.

Or. en

Emenda 20
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
147 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata.

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 128 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
128 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv propost mill-Kummissjoni għall-2020 jikkorrispondi għal restrizzjoni tal-objettiv 
tal-2015 sa 16 % għal vetturi kummerċjali ħfief. Għall-karozzi tal-passiġġieri il-mira għall-
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2020 tikkorrispondi għal restrizzjoni sa 27 %. L-objettiv għal vetturi kummerċjali ħfief 
għandu jkun ta' 128g CO2/km sabiex l-istess livell ta' ambizzjoni japplika indipendentement 
mit-tip ta' vettura.

Emenda 21
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
147 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata.

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. L-
analiżi teknika turi li mira iżjed stretta 
għandha tkun teknoloġikament fattibbli u 
kosteffikaċi. Għalhekk, il-mira għall-2020 
għandha tiġi stabbilita fil-livell ta’ 
110 g CO2/km.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta ġie adottat ir-Regolament l-ispejjeż biex tintlaħaq il-mira ta’ 147 g CO2/km kienu stmati 
bejn l-€2 000 u t-€8 800. Madankollu, l-istudju tal-2012, li jsejjes il-valutazzjoni tal-impatt 
tal-Kummissjoni għall-proposta tar-reviżjoni, jistma l-ispiża addizzjonali għall-kisba tal-mira 
ta’ 147 g CO2/km ta' madwar €450. Studju tal-2012 mit-TNO juri li livell ta' mira ta' 
110gCO2/km għall-vannijiet hi teknoloġikament fattibbli u li l-ispejjeż addizzjonali jiġu 
rkuprati f'inqas minn 4 snin.

Emenda 22
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
147 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata.

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, mira aktar ambizzjuża għall-
2020 hi fattibbli kif ukoll kosteffikaċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni turi li mira ta' 147g proposta għall-2020 mhix 
suffiċjentement ambizzjuża, speċjalment meta mqabbla mal-mira tal-karozzi tal-passiġġieri. 
Mira aktar ambizzjuża tkun teknoloġikament fattibbli u tiffranka l-flus lis-sewwieqa.

Emenda 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
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kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
147 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata.

kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. Mira 
aktar stretta hi kemm fattibbli u kemm 
kosteffikaċi. Għalhekk, il-mira għall-2020 
għandha tiġi stabbilita fil-livell ta’ 
128 g CO2/km. 

Or. en

Emenda 24
Chris Davies

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
147 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata.

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 
510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll id-
distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi medji 
attwali ta' CO2 minn vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda u l-mira. Bħala riżultat, il-miri 
għall-2020 għandhom jiġu riveduti għal 
135 g CO2/km kif preċedentement 
imressqa mill-Kummissjoni fil-proposta 
tagħha tal-2009. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-2009/0173 il-Kummissjoni pproponiet mira ta' 135 g CO2/km għal vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda. Minħabba l-progress li sar minn dak inhar fl-iżvilupp tal-magna jidher ċar li dan 
hu objettiv kompletament raġjonevoli u l-ilħuq tiegħu se jnaqqas l-ispejjeż ta' kważi kull 
negozju fl-Ewropa.

Emenda 25
Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
147 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata.

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. Mira 
aktar stretta ekwivalenti għal dik 
stabbilita fir-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 tista' tintlaħaq u tkun aktar 
kosteffikaċi. Għalhekk, il-mira għall-2020 
għandha tiġi stabbilita fil-livell ta’ 
118 g CO2/km.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

118g CO2/km għal vetturi kummerċjali ħfief hi ekwivalenti għal 95g CO2/km għal karozzi tal-
passiġġieri ġodda.

Emenda 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen 

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb bi spiża iżgħar milli kienet stmata 
fl-analiżi preċedenti mwettqa qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 510/2011. Minbarra dan, naqas ukoll 
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id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. 
Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
147 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata.

id-distakk bejn l-emissjonijiet speċifiċi 
medji attwali ta' CO2 minn vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda u l-mira. Mira 
aktar stretta hi kemm fattibbli u kemm 
kosteffikaċi. Għalhekk, il-mira għall-2020 
għandha tiġi stabbilita fil-livell ta’ 
125 g CO2/km.

Or. en

Emenda 27
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-industrija awtomobilistika taħdem 
b'ċikli ta' ppjannar fit-tul u għandha tkun 
infurmata sew bil-quddiem dwar miri 
futuri. L-introduzzjoni ta' mira ta' 95 
g/km għall-2025 fir-Regolament (UE) 
Nru 510/2011 tipprovdi ċertezza fl-
ippjanar u tiżgura li l-isforzi biex titjieb l-
effiċjenza tal-fjuwil ta' vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda ikomplu lil hinn 
mill-2020. 

Or. en

Emenda 28
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minħabba l-ispejjeż għolja tar-
riċerka u l-iżvilupp u tal-unitajiet ta' 
produzzjoni ta' ġenerazzjonijiet ġodda ta' 
vetturi b'emissjonijiet tal-karbonju ferm 
baxxi, jixraq li jiġi aċċellerat u ffaċilitat 
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il-proċess tad-dħul tagħhom fis-suq tal-
Unjoni fl-istadji inizjali tagħhom ta' 
kummerċjalizzazzjoni permezz tal-
kunsiderazzjoni ta' vetturi li jaħdmu bl-
elettriku u bl-idroġenu bħala mingħajr 
emissjoniet sal-2025.  Madankollu, 
filwaqt li l-użu ta' ċerta fjuwils alternattivi 
jista' joffri tnaqqis sinifikanti ta' CO2 fil-
perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja, ġie 
rikonoxxut li l-emissjonijiet tas-CO2 li 
ġejjin mill-produzzjoni ta' dawn il-fjuwils 
alternattivi jistgħu jkunu ogħla minn 
dawk ta' fjuwils konvenzjonali. Il-
Kummissjoni għandha għalhekk 
tintroduċi metriċi li jqisu l-emissjonijiet 
tal-gass b'effett serra mill-għejun 
tagħhom għall-perjodu lil hinn mill-2025.

Or. en

Emenda 29
Martin Callanan

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 iddefiniti 
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 vettura kummerċjali ħafifa 
ġdida huma esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-mira speċifika għall-
emissjonijiet u l-primjum għal eċċess ta' 
emissjonijiet

(4) B’rikonoxximent tal-impatti 
sproporzjonati fuq l-iżgħar manifatturi li 
jirriżultaw minn konformità ma' miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet iddefiniti 
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 700 vettura kummerċjali ħafifa 
ġdida huma esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-mira speċifika għall-
emissjonijiet u l-primjum għal eċċess ta' 
emissjonijiet

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Li tgħolli l-esklużjoni 'de minimis' għal manifatturi ta' volum żgħir li jirreġistraw 700 vettura 
kull sena (0.1% tal-bejgħ tal-UE u ta' ammont anke iżgħar ta' kilometri magħmula), jnaqqas 
il-piżijiet amministrattivi fuq negozji żgħar eliġibbli sa €25,000 sal-2020, mingħajr ma 
timmina l-benefiċċji ambjentali li joħorġu mill-fatt li l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 
joffri.

Emenda 30
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Hu xieraq li jiġi nnutat li l-ispejjeż li 
dejjem qed jiżdiedu tal-fjuwil qed isiru 
problema kbira għan-negozji fl-Unjoni u 
li l-Unjoni timporta l-akbar ammont ta' 
żejt użat fis-settur tat-trasport u li tnaqqis 
fil-konsum tal-fjuwil jista' jgħin kemm 
lin-negozji u kemm lill-Unjoni billi 
jnaqqas id-dipendenza fuq iż-żejt.

Or. en

Emenda 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Bi qbil mal-inizjattiva ewlenija għal 
Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 
sabiex ikompli jiġi stimolat aktar tnaqqis 
ta' CO2 f'vetturi kummerċjali ħfief, mira 
stabbli ta' 105 g/km fl-2025 tiżgura li l-
isforzi biex titjieb l-effiċjenza tal-fjuwil ta' 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda 
jitkomplew lil hinn mill-2020. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Mira għall-2025 għal perjodu twil ta' żmien tipprovdi lill-manifatturi b'ċertezza dwar 
ippjanar fit-tul.

Emenda 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) 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 tal-Unjoni fit-tul 
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.

(6) 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 fit-tul ta' tnaqqis tal-UE 
huma suġġetti għall-konklużjoni ta' 
ftehim globali dwar it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra.

Or. pl

Emenda 33
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 

(6) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
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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 tal-Unjoni fit-tul 
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.

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 tal-Unjoni fit-tul 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi. Meta tiġi 
vvalutata r-rata ta' tnaqqis, għandhom 
jitqiesu t-teknoloġiji innovattivi jew il-
pakketti teknoloġiċi.  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. pt

Emenda 34
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) 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 tal-Unjoni fit-tul 
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.

(6) 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 tal-Unjoni fit-tul 
għall-klima u l-implikazzjonijiet għall-
iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi li 
tnaqqas is-CO2 għall-karozzi.

Or. fr
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Emenda 35
Tadeusz Cymański

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) 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 tal-Unjoni fit-tul 
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.

(6) 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 tal-ispejjeż tal-
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. pl

Emenda 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-ekonomija Ewropea se tkompli 
tkun esposta għal riskji serji relatati mal-
prezzijiet tal-enerġija. Minħabba skadenzi 
twal ta' riċerka u żvilupp meħtieġa mill-
manifatturi, hu xieraq li tiġi stabbilita 
mira għall-2025 f'dan ir-Regolament. L-
introduzzjoni ta' mira ta' 100 g/km għall-
2025 hi mod li bih jiġi żgurat li l-
effiċjenza tal-fjuwil ta' vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda tkompli titjieb lil 
hinn mill-2020. 

Or. en
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Emenda 37
Chris Davies

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex tittejjeb il-kompetittività tal-
industrija Ewropea tal-karozzi, għandhom 
jintużaw skemi ta’ inċentivi bħall-
kumpens għall-innovazzjonijiet ekoloġiċi 
u l-għoti ta’ superkrediti. Il-Kummissjoni 
għandha tikkalkula kull sena sa liema 
punt l-applikazzjoni ġenerali ta' 
superkrediti ddgħajjef il-livell ta' mira u 
jekk dan l-indeboliment jeċċedi 2 grammi, 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
moltiplikaturi tas-superkrediti għal 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minhħabba fil-kostijiet għoljin tal-R&D, tal-materja prima u tal-produzzjoni marbutin mal-
iżvilupp ta’ vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna ta' karbonju, huma rikjesti inċentivi 
addizzjonali ħalli l-manifatturi jkunu inkoraġġiti jibdew ifornixxu vetturi b'emissjonijiet baxxi 
ħafna ta' karbonju aktar kmieni minn kemm kieku jagħmlu. Is-superkrediti jistgħu jservu għal 
dan il-fini imma għandhom ukoll il-potenzjal li jimminaw il-miri. Għalhekk l-indeboliment 
kumulattiv tal-objettiv tal-2020 jeħtieġ li jiġi evitat biex ikun salvagwardat l-impatt 
ambjentali ġenerali tal-krediti.

Emenda 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-ekonomija Ewropea se tkompli 
tkun esposta għal riskji serji relatati mal-
prezzijiet tal-enerġija. Minħabba skadenzi 
twal ta' riċerka u żvilupp meħtieġa mill-
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manifatturi, hu xieraq li tiġi stabbilita 
mira għall-2025 f'dan ir-Regolament. L-
introduzzjoni ta' mira ta' mill-inqas 100 
g/km għall-2025 hi mod li bih jiġi żgurat 
li l-effiċjenza tal-fjuwil ta' vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda tkompli titjieb lil 
hinn mill-2020.

Or. en

Emenda 39
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) 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.

(9) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta d-
disponibbiltà ta' dejta dwar il-parametri ta' 
utilità li mhumiex massa  u l-użu tagħhom
bħala parametri ta’ utilità fil-formoli fl-
Anness I.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' parametri ta' utilità li mhumiex massa għandu jikkontrobatti x-xejra għal vetturi li 
jsiru aktar tqal u jinkoraġġixxi l-manifattura ta' mudelli ħfief, li għalihom attwalment 
m'hemmx inċentiv.

Emenda 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 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' testjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

(10) 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. Malajr kemm jista' jkun 
wara li jiġi finalizzat, madankollu, iċ-
ċiklu tat-test għandu jiġi inkorporat fil-
liġi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tqis jekk hemmx ħtieġa li tissuplimenta d-
WLTP, billi tinkorpora dispożizzjonijiet 
addizzjonali, meta din tiġi integrata fil-liġi 
tal-Unjoni sabiex jiġi assigurat li l-
proċeduri tat-test jirriflettu b'mod xieraq 
l-emissjonijiet ġenerati mis-sewqan reali 
fit-triq. Meta jiġu emendati l-proċeduri ta' 
testjar, 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 tal-konsum indikati mill-manifatturi. 
Iċ-ċiklu tat-test attwali joffri firxa wiesgħa ta' flessibilitajiet, imma ma jirriflettix ir-realtà. Id-
WLTP se jwassal għal titjib, imma se jieħu ftit taż-żmien qabel jiġi finalizzat. Barra minn 
hekk, għandu jiġi kkunsidrat li d-WLTP ikollu wkoll dispożizzjonijiet addizzjonali tal-UE, 
minħabba li ċiklu globali ma jistax jirrifletti sew is-sitwazzjoni fl-UE.
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Emenda 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 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' testjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

(10) 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 
minħabba li ċ-ċiklu ta’ ttestjar eżistenti 
ma jirriflettix biżżejjed l-emissjonijiet 
effettivi ta' karozzi u vetturi kummerċjali 
ħfief fit-toroq, l-iżvilupp rapidu ta' ċiklu 
ta’ ttestjar imtejjeb huwa kruċjali. Meta 
proċeduri attwali ta' ttestjar, stipulati fl-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009, li 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, jiġu emendati, il-limiti 
stabbiliti fl-Anness I għandhom jiġu 
aġġustati biex jiżguraw restrizzjonijiet 
komparabbli għall-manifatturi u l-klassijiet 
tal-vetturi.

Or. en

Emenda 42
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 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' testjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

(10) 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. 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' testjar, il-limiti stabbiliti fl-
Anness I għandhom jiġu aġġustati biex 
jiżguraw restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi. Il-
proċeduri tat-test riveduti għandhom jiġu 
introdotti sal-1 ta' Jannar 2016 l-aktar 
tard.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri tat-test attwali ma jirriflettux b'mod xieraq il-mod kif il-karozzi jarmu l-
emissjonijiet reali tas-CO2. Għalhekk hemm ħtieġa li tiġi stabbilita data li fiha l-proċeduri 
tat-test ġodda għandhom jiddaħħlu.

Emenda 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Iċ-Ċiklu l-Ġdid tas-Sewqan 
Ewropew (NEDC) hu skedat li jiġi 
sostitwit miċ-ċiklu l-ġdid WLTP fl-2014. 
Sabiex jiġi żgurat li dak ir-Regolament 
(UE) Nru 510/2011 iwassal għat-tnaqqis 
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antiċipat fl-emissjonijiet il-proċedura tat-
test għandha tinbidel mill-2016 għad-
WLTP. Malli, fis-sena 2016, id-WLTP 
tibda tintuża għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament, il-limiti stabbiliti fl-Anness I 
għandhom jiġu aġġustati biex jiżguraw 
restrizzjonijiet komparabbli bejn iċ-ċikli 
tat-test.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċiklu WLTP ġdid għandu jiġi adottat mill-2016, u jieħu post iċ-ċiklu tat-test attwali NEDC.

Emenda 44
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-veloċità tal-vetturi tat-triq 
għandha influwenza qawwija fuq il-
konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-
CO2 tagħhom. Barra minn hekk, fin-
nuqqas ta’ limitazzjoni tal-veloċità li hija 
applikabbli għal vetturi kummerċjali
ħfief, huwa possibbli li jkun hemm 
element ta’ kompetizzjoni fir-rigward tal-
ogħla veloċità li tista’ twassal sabiex ikun 
hemm powertrains ta’ daqs eċċessiv fil-
vetturi u ineffiċjenzi assoċjati 
f’kundizzjonijiet li joperaw aktar bil-mod. 
Għalhekk, huwa xieraq li jiġi estiż l-
ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE 
tal-10 ta' Frar dwar l-istallazzjoni u l-użu 
ta’ apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti 
kategoriji ta’ vetturi tal-mutur fil-
Komunità1, bil-għan li jiġu inklużi vetturi 
kummerċjali ħfief koperti f’dan ir-
Regolament.
_______________
1 ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27.



PE506.129v01-00 26/59 AM\928481MT.doc

MT

Or. en

Emenda 45
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 110 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu.

Or. en

Emenda 46
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 120 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni turi li mira ta' 147g proposta għall-2020 mhix 
suffiċjentement ambizzjuża, speċjalment meta mqabbla mal-mira tal-karozzi għall-
passiġġieri. Mira aktar ambizzjuża tkun teknoloġikament fattibbli u tiffranka l-flus lis-
sewwieqa.

Emenda 47
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 128 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv propost mill-Kummissjoni għall-2020 jikkorrispondi għal restrizzjoni tal-objettiv 
tal-2015 sa 16% għal vetturi kummerċjali ħfief. Għall-karozzi tal-passiġġieri l-objettiv għall-
2020 jikkorrispondi għal restrizzjoni sa 27%. L-objettiv għal vetturi kummerċjali ħfief għandu 
jkun 128g CO2/km sabiex l-istess livell ta' ambizzjoni japplika indipendentement mit-tip ta' 
vettura.

Emenda 48
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2



PE506.129v01-00 28/59 AM\928481MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u
teknoloġiji innovattivi.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 118 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

118g CO2/km għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda hi ekwivalenti għal 95g CO2/km għal 
karozzi tal-passiġġieri ġodda.

Emenda 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007, l-
Anness XIII u XII għar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008, UN/ECE R83-06 u 
UN/ECE R101, kif applikabbli fid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni tar-Regolament attwali Euro 6 (NEDC/ECE R83 u ECE R101) għandha tiġi 
aġġornata sabiex jiġi garantit l-istess livell ta’ rigorożità tal-miri stabbiliti issa, 
indipendetement mill-bidliet previsti fil-proċeduri u ċiklu.
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Emenda 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 128 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

Or. en

Emenda 51
Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g i/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 135 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-2009/0173 il-Kummissjoni pproponiet mira ta' 135 g CO2/km għal vetturi kummerċjali 
ħfief Minħabba l-progress li sar minn dak inhar fl-iżvilupp tal-magna jidher ċar li dan hu 
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objettiv kompletament raġjonevoli u l-ilħuq tiegħu se jnaqqas l-ispejjeż ta' kważi kull 
negozjant fl-Ewropa.

Emenda 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 125 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u 
teknoloġiji innovattivi.

Or. en

Emenda 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, ġie miżjud il-paragrafu 
li ġej:
"2a. Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' mill-inqas 
100 gCO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta tal-karozzi kummerċjali ħfief 
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 ."
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Or. en

Emenda 54
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 1– paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, ġie miżjud il-paragrafu 
li ġej:
"2a. Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 85 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
kummerċjali ħfief 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 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 1– paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, ġie miżjud il-paragrafu 
li ġej:
"2a. Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 105 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
kummerċjali ħfief ġodda kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
miżuri implimentattivi tiegħu, u l-
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Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 ."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mira għall-2025 għal perjodu twil ta' żmien tipprovdi lill-manifatturi b'ċertezza dwar 
ippjanar fit-tul.

Emenda 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 1– paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, ġie miżjud il-paragrafu 
li ġej:
"2a. Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 100 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
kummerċjali ħfief 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 57
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, ġie miżjud il-paragrafu 
li ġej: 
"2a. Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
kummerċjali ħfief 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

Ġustifikazzjoni

L-industrija awtomobilistika taħdem b'ċikli ta' ppjannar fit-tul u għandha tkun infurmata sew 
bil-quddiem dwar miri futuri. L-introduzzjoni ta' mira ta' 95 g/km għall-2025 f'dan ir-
Regolament tipprovdi ċertezza fl-ippjanar u tiżgura li l-isforzi biex titjieb l-effiċjenza tal-
fjuwil ta' vannijiet ġodda jkomplu lil hinn mill-2020. 

Emenda 58
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, ġie miżjud il-paragrafu 
li ġej:
‘2a. Mill-2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 90 gCO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
kummerċjali ħfief ġodda reġistrati fl-
Unjoni kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 695/2008 .'

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Oġġettivi fit-tul jeħtieġ jiġu stabbiliti għall-industrija awtomobilistika sabiex ikun hemm 
element ta' viżibbiltà.

Emenda 59
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, ġie miżjud il-paragrafu 
li ġej:
'(2a) Mill-2005 'l quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira li tvarja 
bejn 100 g CO2/km sa 115 g CO2/km 
għall-emissjonijiet medji ta’ vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda, kif speċifkat fl-
Artikolu 13(1),'

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiġu stabbiliti l-valuri fil-mira fi stadju bikri, sabiex l-industrija jkollha 
ċertezza ta' ppjanar. Fl-istess ħin, madankollu, attwalment hu diffiċli tgħid eżattament liema 
valur fil-mira jista' jkun xieraq.  Jagħmel sens, għalhekk, li tkun indikata firxa li fiha l-mira 
tiġi stabbilita aktar 'il quddiem. Skont ħafna studji u esperti, il-miri bejn 100 u 115 CO2/ km 
huma realistiċi.

Emenda 60
Martin Callanan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 2 – paragrafu 4
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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 
700 vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li tgħolli l-esklużjoni 'de minimis' għal manifatturi ta'  volum żgħir li jirreġistraw 700 vettura 
kull sena (0.1% tal-bejgħ tal-UE u ta' ammont anke iżgħar ta' kilometri magħmula), jnaqqas 
il-piżijiet amministrattivi fuq negozji żgħar eliġibbli sa €25,000 sal-2020, mingħajr ma 
timmina l-benefiċċji ambjentali li l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament joffri.

Emenda 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 5, ġie miżjud il-paragrafu 
li ġej:
'Is-superkrediti jiskadu fl-
1 ta' Jannar 2018.'

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti kienu introdotti bħala miżura temporanja li tiffaċilita u tħaffef l-introduzzjoni 
ta' vetturi baxxi sew fl-emissjonijiet. Iż-żamma tagħhom tmur kontra l-ħsieb wara dan l-
approċċ temporanju u twassal biex l-objettiv ġenerali ikun inqas ambizzjuż.
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Emenda 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011

Artikolu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 5 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
“Artikolu 5
Super-krediti
Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2, kull vettura 
kummerċjali ħafifa ġdida b'livell ta' 
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 inqas minn 
50% tal-valur mogħti mill-objettiv tal-
emissjonijiet speċifiċi għandha titqies 
bħala:
– 3,5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2014,
– 3,5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2015,
– 2.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2016,
– 2 vetturi kummerċjali ħfief mill-2017."

Or. en

Ġustifikazzjoni

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
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to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Emenda 63
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jitħassar l-Artikolu 5.

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 50 g/km CO2. Il-
fatt li l-vetturi tal-elettriku huma attwalment meqjusa bħala vetturi b’emissjonijiet żero f’dan 
ir-Regolament, diġà huwa inċentiv sostanzjali għaliex l-emissjonijiet mill-estrazzjoni sal-użu 
tal-vetturi tal-elettriku huma ogħla b’mod sinifikanti minn 0g CO2/km. Is-superkrediti 
jiggravaw id-distorzjoni tal-emissjonijiet medji speċifiċi tas-CO2, u jimminaw l-integrità 
ambjentali.

Emenda 64
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 5 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
“Artikolu 5
Super-krediti
Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet 
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speċifiċi medji ta' CO2, kull vettura 
kummerċjali ħafifa ġdida b'livell ta' 
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 inqas 
minn 50 g CO2/km għandha titqies 
bħala:
– vettura kummerċjali ħafifa mill-2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti jdgħajfu r-restrizzjoni tar-Regolament. Barra minn hekk, l-ebda vann elettriku 
ma jintalab jilħaq il-livelli fil-mira tal-2020 li qed jiġu diskussi għall-vetturi kummerċjali ħfief 
għall-2017 kif ukoll għall-2020.  Is-superkrediti għandhom, għalhekk, jitneħħew minn din il-
leġiżlazzjoni.

Emenda 65
Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011.
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 5 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
“Artikolu 5
Super-krediti
1. Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2, kull vettura 
kummerċjali ħafifa ġdida b'livell ta' 
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 inqas 
minn 50 g CO2/km għandha titqies 
bħala:
– 3,5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2014,
– 3,5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2015,
– 2.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2016,
– 1,5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2017,
– vettura kummerċjali ħafifa fl-2018,
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Għat-tul kollu tal-iskema tas-super-
krediti, l-għadd massimu ta' vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda, b'emissjonijiet 
speċifiċi ta' CO2 ta' anqas minn 
50g CO2/km, li għanddu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi 
stabbiliti fl-ewwel paragrafu m'għandux 
jaqbeż il-25 000 vettura kummerċjali 
ħafifa għal kull manifattur.
2. Sat-28 ta' Frar ta' kull sena fir-rigward 
tas-snin kalendarji preċedenti li jibdew 
fis-sena tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni se tikkalkula 
jekk l-ammont totali ta' superkrediti 
jaffettwax il-livell tal-mira stabilit fl-
Artikolu 1. Jekk il-mira tiddgħajjef 
b'aktar minn 2 g CO2/km il-
multipliktaturi stabbiliti fl-Artikolu 5 u fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jerġgħu 
jiġu ffissati għal vettura kummerċjali 
ħafifa għal dik is-sena." 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minhħabba fil-kostijiet għoljin tal-R&D, tal-materja prima u tal-produzzjoni marbutin mal-
iżvilupp ta’ vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna ta' karbonju, huma rikjesti inċentivi 
addizzjonali ħalli jkunu inkoraġġiti l-manifatturi ħalli jibdew jfornixxu vetturi b'emissjonijiet 
baxxi ħafna ta' karbonju aktar kmieni minn kemm kieku jagħmlu. Is-superkrediti jistgħu 
jservu għal dan il-fini imma għandhom ukoll il-potenzjal jimminaw il-mira tal-2020. 
Għalhekk l-indeboliment kumulattiv tal-objettiv tal-2020 jeħtieġ li jiġi evitat biex ikun 
salvagwardat l-impatt ambjentali ġenerali tal-krediti.

Emenda 66
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011.
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 5 għandu jiġi sostitwit 
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b’dan li ġej:
“Artikolu 5
Super-krediti
Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2, kull vettura 
kummerċjali ħafifa ġdida b'livell ta' 
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 inqas minn 
50% tal-valur mogħti mill-objettiv tal-
emissjonijiet speċifiċi għandha titqies 
bħala:
– 3,5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2014,
– 3,5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2015,
– 2,5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2016,
– 2 vetturi kummerċjali ħfief mill-2017."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti huma strument effiċjenti li jappoġġja t-teknoloġiji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet 
tas-CO2. Madankollu is-sitwazzjoni tas-suq attwalment hi inċerta, u għal din ir-raġuni jeħtieġ 
tkun introdotta ftit flessibbiltà. 

Emenda 67
Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 5a
Apparat li jillimita l-veloċità.
Sa mill-1 ta' Jannar 2014 u kull sena 
kalendarja sussegwenti, kull manifattur 
ta' vetturi kummerċjali ħfief li 
jimmanifattura għandu jqiegħed fuqhom 
apparat li jillimita l-veloċità b'veloċità 
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massima ta' 120 km/h.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparat li jillimita l-veloċità huwa mod kosteffikaċi li jnaqqas il-konsum tal-fjuwil u 
jippermetti lill-manifatturi jilħqu l-miri ta' tnaqqis f'dan ir-regolament bi spejjeż ferm aktar 
baxxi.

Emenda 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011.
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 5a

Apparat li jillimita l-veloċità
Sal-2015 għandu jiddaħħal apparat li 
jillimita l-veloċità biex jillimita l-veloċità 
massima ta’ vetturi kummerċjali ħfief N1 
ġodda għal 100 km/h."

Or. en

Emenda 69
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 5a
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Apparat li jillimita l-veloċità
Mill-1 ta' Jannar 2015 'il quddiem, il-
veloċità massima għal vetturi ġodda N1 se 
tkun limitata għal 90 km/h permezz tat-
tqegħid obbligatorji ta' apparat li jillimita 
l-veloċità."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vetturi kummerċjali kollha fl-UE għandhom limitu tal-veloċità. Li l-vannijiet jiġu eżentati 
mil-limitu tal-veloċità twassal għal kompetizzjoni inġusta bejn trakkijiet ħfief u vannijiet tat-
tagħbija u dan iwassal għal distorsjonijiet soċjali kif ukoll eċċess fl-emissjonijiet u periklu fit-
toroq.

Emenda 70
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fl-Artikolu 8, qed jiddaħħal il-
paragrafu ġdid li ġej:
"4a. Fejn bħala riżultat tal-verifikazzjoni 
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 
tiġi rrapurtata lill-Kummissjoni flimkien 
ma’ dejta dettaljata speċifikata fl-
Anness II ta’ dan ir-Regolament.
L-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 għal tip 
ta’ vettura li għalih kienet stabbilita 
devjazzjoni għandha tiġi aġġustata b’dan 
il-mod fil-kalkolu tal-medja ta' 
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 fis-sena 
kalendarja ta’ wara."
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Or. en

Emenda 71
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 12 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 12(1) qed jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
'Fuq applikazzjoni minn fornitur jew 
manifattur, għandu jiġi kkunsidrat l-
iffrankar ta' CO2 miksub permezz tal-użu 
ta’ teknoloġiji innovattivi. Il-kontribut 
totali ta’ dawk it-teknoloġiji biex titnaqqas 
il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta’
manifattur jista’ jkun sa 3 g CO2/km.'

Or. fr

Emenda 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 12 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 12, il-paragrafu (1) qed 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"1. Fuq applikazzjoni minn fornitur jew 
manifattur, għandu jiġi kkunsidrat l-
iffrankar ta' CO2 miksub permezz tal-
użu ta’ teknoloġiji innovattivi jew taħlita 
ta' teknoloġiji innovattivi (pakkett ta' 
teknoloġija innovattiva). Il-kontribut 
totali ta’ dawk it-teknoloġiji biex 
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titnaqqas il-mira tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ manifattur jista’ jkun sa 7 
g CO2/km.

Or. en

Emenda 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) L-Artikolu 12(2), il-parti 
introduttorja qiegħda tiġi sostitwita b’dan 
li ġej:
Il-Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet dettaljati għal 
proċedura biex jiġu approvati tali 
teknoloġiji innovattivi jew il-pakkett ta' 
teknoloġija innovattiva sal-
31 ta' Diċembru 2013. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 14(2) ta' 
dan ir-Regolament. Dawk id-
dispożizzjonijiet dettaljati għandhom 
ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 12(2) tar-
Regolament (KE) Nru 443/2009, u jkunu 
bbażati fuq il-kriterji li ġejjin għat-
teknoloġiji innovattivi:"

Or. en

Emenda 74
Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
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Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020.

Sal-1 ta' Jannar 2015, il-Kummissjoni 
għandha twettaq reviżjoni tal-mira, 
definita fl-Artikolu 1(3) bl-għan li 
tiddefinixxi: 

– soġġett għall-konferma tal-fattibbiltà 
abbażi tar-riżultati aġġornati tal-
valutazzjoni tal-impatt, il-modalitajiet biex 
sas-sena 2025 tintlaħaq mira fit-tul ta’ 
105 g CO2/km b’mod kosteffikaċi, u 
– l-aspetti tal-implimentazzjoni ta' dik il-
mira, inkluż il-primjum għall-
emissjonijiet eċċessivi.
Abbażi ta’ din ir-reviżjoni u l-valutazzjoni 
tal-impatt tagħha, li tinkludi valutazzjoni 
ġenerali tal-impatt fuq l-industrija tal-
karozzi u fuq l-utenti ta' vetturi 
kummerċjali ħfief, il-Kummissjoni 
għandha tressaq proposta għal emenda ta' 
dan ir-Regolament, f'konformità mal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, b’mod 
kemm jista' jkun newtrali mill-perspettiva 
tal-kompetizzjoni, u li jkun soċjalment 
ekwu u sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mira għall-2025 għal perjodu twil ta' żmien tipprovdi lill-manifatturi b'ċertezza dwar 
ippjanar fit-tul.

Emenda 75
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
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Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha twettaq studju dettaljat tal-mira 
ta' 85g CO2/km għall-2025, inklużi  l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tiżgura jekk il-mira tkunx uriet li hi 
xierqa jew jekk tkunx ġustifikata mira 
aktar baxxa fid-dawl tal-użu ta' 
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi u l-bidu 
tagħhom jew bidliet fl-objettivi tal-politika 
dwar il-klima. Bħala parti minn dak l-
istudju, il-Kummissjoni se tirraporta dwar 
il-parametru ta' utilità biex tagħmel 
differenza bejn il-miri speċifiċi ta' 
emissjonijiet u tista', jekk xieraq, tressaq 
proposti li jieħdu post il-piż b'parametru 
ta' utilità aktar xieraq.

Or. en

Emenda 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 il-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020. Il-miri tal-
emissjonijiet għall-perjodu lil hinn mill-
2020 se jiġi stabbilit fid-dawl tal-proċeduri 
l-ġodda li jkejlu l-emissjonijiet ta' CO2
imsemmija fil-paragrafu 3. Dawk il-
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proċeduri l-ġodda se jiġu definiti u 
implimentati sal-31 ta' Diċembru 2014.

Or. en

Emenda 77
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020.

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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020. L-għan ta' din ir-
reviżjoni se jkun li jistabbilixxi mira ta' 
emissjonijiet medji għall-flotta ta' vetturi 
ħfief ġodda għall-perjodu wara l-2025 li 
tvarja minn 100 sa 115 g CO2/ km. Abbażi 
ta’ dik ir-reviżjoni, li tinkludi valutazzjoni 
ġenerali tal-impatt fuq l-industrija tal-
vetturi u fuq l-industriji dipendenti 
minnha, il-Kummissjoni għandha, jekk 
ikun meħtieġ, tressaq proposta għal 
emenda ta' dan ir-Regolament, li tkun 
kosteffikaċi u newtrali kemm jista' jkun 
mill-perspettiva tal-kompetizzjoni, u li 
tiżgura li jintlaħqu l-objettivi fit-tul tal-
Unjoni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiġu stabbiliti l-valuri fil-mira fi stadju bikri, sabiex l-industrija jkollha 
ċertezza ta' ppjanar. Fl-istess ħin, madankollu, attwalment hu diffiċli tgħid eżattament liema 
valur fil-mira jista' jkun xieraq.  Jagħmel sens, għalhekk, li tkun indikata firxa li fiha l-mira 
tiġi stabbilita aktar 'il quddiem. Skont ħafna studji u esperti, il-miri bejn 100 u 115 CO2/ km 
huma realistiċi.
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Emenda 78
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020.

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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020, bl-għan li 
tintlaħaq il-mira ta' 90g CO2/km sal-2025.

Or. fr

Emenda 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020.

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 
jkunu definiti b'mod sħiħ, implimentati u 
l-ewwel riżultati vvalutati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-data għall-miri proposti lil hinn mill-2020 tidher prematura, minħabba li ċ-ċiklu tat-test il-
ġdid mhux se jkun hemm qbil komplet dwaru, inklużi dwar il-proċeduri relevanti. L-
implimentazzjoni u r-riżultati ta' programm ta' korrelazzjoni jeħtieġ ukoll ikunu meqjusa meta 
jiġu proposti miri ġodda lil hinn mill-2020; dan mhux se jkun possibbli qabel l-2017. Miri 
ġodda għall-perjodu wara l-2020 għandhom ikunu proposti fuq il-bażi tad-WLTP u ta' 
proċeduri relevanti. Barra minn hekk, l-adozzjoni ta' vetturi bl-elettriku jeħtieġ tiġi evalwata 
u meqjusa.

Emenda 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020.

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 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020. Dawn il-miri se 
jkunu konsistenti mal-għanijiet fit-tul 
dwar il-klima tal-Unjoni għall-2050 u se 
jimplikaw livell ugwali ta' ambizzjoni 
għall-karozzi tal-passiġġieri u vetturi 
kummerċjali ħfief.

Or. en

Emenda 81
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 - punt b – inċiż 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiddaħħal is-subparagrafu 1a 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."

Or. en

Emenda 82
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 - punt b – inċiż 1b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiddaħħal is-subparagrafu 1b 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

Emenda 83
Carl Schlyter
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt b – inċiż 1
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jitħassar it-tieni subparagrafu: imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni li tiċċara li mid-data tal-applikazzjoni tal-proċedura riveduta għall-kejl ta' 
emissjonijiet ta' CO2, it-teknoloġiji innovattivi mhux se japplikaw aktar għandha tinżamm.

Emenda 84
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni turi li mira ta' 147g proposta għall-2020 mhix 
suffiċjentement ambizzjuża, speċjalment meta mqabbla mal-mira tal-karozzi għall-
passiġġieri. Mira aktar ambizzjuża tkun teknoloġikament fattibbli u tiffranka l-flus lis-
sewwieqa.

Emenda 85
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
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Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Emenda 86
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv propost mill-Kummissjoni għall-2020 jikkorrispondi għal restrizzjoni tal-objettiv 
tal-2015 sa 16% għal vetturi kummerċjali ħfief. Għall-karozzi tal-passiġġieri l-objettiv għall-
2020 jikkorrispondi għal restrizzjoni sa 27%. L-objettiv għal vetturi kummerċjali ħfief għandu 
jkun 128g CO2/km sabiex l-istess livell ta' ambizzjoni japplika indipendentement mit-tip ta' 
vettura.

Emenda 87
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2 Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2 = 
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= 147 + a × (M – M0) 118 + a × (M – M0)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

118g CO2/km għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda hi ekwivalenti għal 95g CO2/km għal 
karozzi tal-passiġġieri ġodda.

Emenda 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Emenda 89
Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira proposta ta' 147 g CO2/km iċċaħħad lill-utenti tal-vannijiet ekonomija ferm imtejba 
ta' fjuwil. Mira ta' 135 g CO2/km tkun aktar effiċjenti fil-konsum tal-fjuwil u għalhekk tnaqqas 
l-ispejjeż tat-trasport ta' kważi kull negozju fl-Ewropa.
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Emenda 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt c – formula

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Emenda 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 100 + 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’ 
100 %)"

Or. en
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Emenda 92
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
'(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 
90 + 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’ 
100 %'

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiġu stabbilit miri ambizzjużi u fit-tul għall-industrija awtomobilistika.

Emenda 93
Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
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"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 105 + 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’ 
100 %"

Or. en

Emenda 94
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:

"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 85 + a × 
(M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
M0 = il-valur adottat skont l-
Artikolu 13(2)
a = 0.093"

Or. en

Emenda 95
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011 
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’ CO2
= 95 + 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’ 
100 %"

Or. en

Emenda 96
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5b (ġdid)
Direttiva 92/6/KEE
Artikoli 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Emenda għad-Direttiva 92/6/KEE
Id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE1 hija 
b'dan emendata, b'effett minn ...*, kif ġej:
(a) L-Artikolu 1 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
"Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
“vettura bil-mutur” tfisser kull vettura li 
taħdem bl-enerġija koperta bil-kategorija 
M2, M3, N1, N2 jew N3, maħsuba għall-
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użu fit-triq u li jkollha mill-inqas erba' 
roti u veloċità massima li taqbeż il-
25km/h.
Il-kategoriji M2, M3, N1, N2 u N3 
għandhom jinftehmu bħala dawk definiti 
fl-Anness II tad-Direttiva 70/156/KEE2."
(b) Fl-Artikolu 2, l-ewwel paragrafu 
għandu jinbidel b’dan li ġej:
"L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li l-
vetturi bil-mutur tal-kategoriji N1 (klassi 
2 u 3), N2, M2 u M3 msemmija fl-
Artikolu 1 jistgħu jintużaw fit-triq biss 
jekk ikunu mgħammra b'apparat li 
jillimita l-veloċità magħmul b'tali mod li 
l-veloċità tagħhom ma tkunx tista' taqbeż 
il-100 kilometru fis-siegħa."
____________
* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.
1 ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27.
2 ĠU L 42, 23.2.1970, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-veloċità tal-vetturi tat-triq għandha influwenza qawwija fuq il-konsum tal-karburant u l-
emissjonijiet tas-CO2 tagħhom. Fin-nuqqas ta’ limitazzjoni tal-veloċità li hija applikabbli 
għal vetturi kummerċjali ħfief hemm element ta’ kompetizzjoni fir-rigward tal-ogħla veloċità 
li tista’ twassal sabiex ikun hemm powertrains ta’ daqs eċċessiv fil-vetturi u ineffiċjenzi 
assoċjati f’kundizzjonijiet li joperaw aktar bil-mod. L-emenda tintroduċi l-kategorija NI fl-
ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE dwar l-istallazzjoni u l-użu ta’ apparat li jillimita 
l-veloċità għal ċerti kategoriji ta’ vetturi tal-mutur fil-Komunità.

Emenda 97
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament se jkun konsolidat fir-
regolament li qed jemenda fix-xahar ta' 
wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.

Or. fr


