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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
standards ta’ rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċjali ħfief 
(LCVs) ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi għal użu ħafif
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0593),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0271/2009),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa" (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinsab hawnhekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Sabiex jiġi żgurat li l-valuri tal-
emissjonijiet tas-CO2 u l-effiċjenza tal-
fjuwil ikunu rappreżentattivi, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra, fejn 
ikun xieraq, reviżjoni tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-approvazzjoni tat-tip.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni aċċettat, f’dokument informali, li l-proposta attwali dwar vetturi li jinbnew 
f’aktar minn fażi waħda ma taħdimx. Din l-emenda, flimkien mal-Emendi 3, 4, 12 u 13, tneħħi 
l-proposta oriġinali li kienet tfasslet ħażin, u titlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti 
ġodda sal-2011.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 135 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fil-Komunità.

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 150 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fil-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li t-tnaqqis tas-CO2 mill-vetturi kummerċjali ħfief jinvolvi spejjeż ogħla meta 
mqabbel mal-karozzi, u minħabba li jinħtieġu ċikli itwal ta’ żvilupp u produzzjoni, l-objettiv 
ta’ 135 g CO2/km ma jistax jintlaħaq b’mod realistiku fiż-żmien propost. L-objettiv ta’ 150 g 
CO2/km huwa wieħed ambizzjuż, iżda li jista’ jintlaħaq.



PR\813741MT.doc 7/18 PE441.042v01-00

MT

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘emissjonijiet speċifiċi tas-CO2’ tfisser 
l-emissjonijiet minn vettura kummerċjali 
ħafifa mkejla skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
speċifikati bħala l-massa tal-emissjonijiet 
tas-CO2 (ikkombinati) fiċ-ċertifikat ta’ 
konformità; 

(f) ‘emissjonijiet speċifiċi tas-CO2’ tfisser 
l-emissjonijiet minn vettura kummerċjali 
ħafifa mkejla skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
speċifikati bħala l-massa tal-emissjonijiet 
tas-CO2 (ikkombinati) fiċ-ċertifikat ta’ 
konformità tal-vettura kompleta jew 
kompletata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni aċċettat, f’dokument informali, li l-proposta attwali dwar vetturi li jinbnew 
f’aktar minn fażi waħda ma taħdimx. Din l-emenda, flimkien mal-Emendi 1, 4, 12 u 13, tneħħi 
l-proposta oriġinali li kienet tfasslet ħażin, u titlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti 
ġodda sal-2011.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-emissjonijiet speċifiċi tal-vettura 
kompletata ma jkunux disponibbli, il-
manifattur tal-vettura bażi għandu juża l-
emissjonijiet speċifiċi tal-vettura bażi biex 
jiddetermina l-medja tal-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni aċċettat, f’dokument informali, li l-proposta attwali dwar vetturi li jinbnew 
f’aktar minn fażi waħda ma taħdimx. Din l-emenda, flimkien mal-Emendi 1, 3, 12 u 13, tneħħi 
l-proposta oriġinali li kienet tfasslet ħażin, u titlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti 
ġodda sal-2011.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu ddeterminati l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta’ CO2 għal kull 
manifattur, għandu jitqies riżultat 
potenzjali superjuri għall-objettiv ta’ CO2
tal-manifattur skont ir-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 għall-istess manifattur u fl-
istess sena kalendarja, jekk jintalab mill-
manifattur.  F’dan il-każ dan għandu jiġi 
kkalkulat kif ġej: 
80% tad-differenza bejn l-objettiv tal-
emissjonijiet speċifiċi tal-manifattur u l-
emissjonijiet speċifiċi medji tiegħu skont 
ir-Regolament (KE) 443/2009 għandhom 
jitnaqqsu mill-emissjonijiet speċifiċi medji 
tas-CO2 tiegħu għall-vetturi kummerċjali 
ħfief. Id-Direttiva 2009/33/KE 
tistabbilixxi r-relazzjoni bejn il-
kilometraġġ totali tal-karozzi tal-
passiġġieri u dak tal-vetturi kummerċjali 
ħfief bħala 80%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi t-tnaqqis tas-CO2 mil-LCVs kien inizjalment ġie introdott bħala parti mill-miżuri 
kumplimentari għas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri, huwa loġiku li tinħareġ medja taż-żewġ 
flotot. Il-ħruġ ta’ medja tar-rendiment tas-CO2 bejn il-karozzi tal-passiġġieri u l-LCVs 
għandu jkun possibbli minħabba li dan inaqqas l-ispejjeż ta’ konformità għall-manifatturi, kif 
muri fl-istima tal-impatt tal-UE. Mil-lat ambjentali u ta’ politika, ma tagħmel l-ebda 
differenza jekk is-CO2 jitnaqqas għall-karozzi tal-passiġġieri u għall-LCVs. L-istabbiliment 
ta’ din il-medja mhix ta’ żvantaġġ għal dawk il-manifatturi ta’ LCVs li ma jipproduċux 
karozzi tal-passiġġieri minħabba li dawk huma koperti mill-Artikolu 10. Il-medja ta’ 80% 
tirrifletti l-kilometraġġ itwal li l-LCVs u l-miżuri ta’ tnaqqis tas-CO2 skont dan ir-regolament 
(ara d-Direttiva KE/2009/33 Tabella 3 tal-Anness). 
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Limitaturi tal-veloċità

Sal-2015 għandhom jiddaħħlu limitaturi 
tal-veloċità biex jillimitaw il-veloċità 
massima ta’ vetturi N1 ġodda għal 120 
km/h, kif definit fl-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi limitata l-veloċità tal-vetturi N1, jitħalla impatt pożittiv fuq it-tnaqqis tas-CO2. Dawn 
il-vetturi kważi esklussivament jintużaw għal raġunijiet kummerċjali u m’għandhomx għalfejn 
jaqbżu l-120 km/h. Dan m’għandux jitqies bħala preċedent għal tipi oħrajn ta’ vetturi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifatturi tal-vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda, minbarra dawk il-manifatturi
li ngħataw deroga skont l-Artikolu 10, 
jistgħu jiffurmaw għaqda bil-għan li 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont l-
Artikolu 4.

1. Il-manifatturi, ħlief dawk li ngħataw 
deroga skont l-Artikolu 10 jew skont l-
Artikolu 11 tar-Regolament (KE) 
443/2009, jistgħu jiffurmaw għaqda bil-
għan li jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont 
l-Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li r-rendiment tas-CO2 tal-karozzi tal-passiġġieri u l-LCVs jitqiesu 
flimkien bħala mod ta’ tnaqqis tal-ispejjeż ta’ konformità għall-manifatturi, kif muri fl-istima 
tal-impatt tal-Unjoni. Mil-lat ambjentali u ta’ politika, ma tagħmel l-ebda differenza jekk is-
CO2 jitnaqqas għall-karozzi tal-passiġġieri u għall-LCVs. L-istabbiliment ta’ din il-medja 
mhux ta’ żvantaġġ għal dawk il-manifatturi ta’ LCVs li ma jipproduċux karozzi tal-
passiġġieri minħabba li dawk huma koperti mill-Artikolu 10. Il-fattur ta’ 0.8 jirrifletti l-
kilometraġġ itwal li l-LCVs u l-miżuri ta’ tnaqqis tas-CO2 skont dan ir-regolament (ara d-
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Direttiva KE/2009/33 Tabella 3 tal-Anness).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-paragrafu 5 m’għandux japplika meta 
l-manifatturi kollha inklużi fl-għaqda jkunu 
jagħmlu parti mill-istess grupp ta’ 
manifatturi relatati.

6. Il-paragrafu 5 m’għandux japplika meta 
l-manifatturi kollha inklużi fl-għaqda jkunu 
jagħmlu parti mill-istess grupp ta’ 
manifatturi relatati jew meta l-għaqda tkun 
magħmula minn manifattur wieħed biss 
bil-flotot tal-karozzi tal-passiġġieri u l-
vetturi kummerċjali ħfief tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 6, paragrafu 1.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fejn hemm għaqda ta’ vetturi tal-
passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief, l-
objettivi rispettivi tal-manifatturi 
individwali għandhom jiġu ssostitwiti 
b’objettiv modifikat għall-manifattur.
Il-modifika hija definita kif ġej: 
80% tad-differenza bejn l-objettiv tal-
emissjonijiet speċifiċi tal-manifattur u l-
emissjonijiet speċifiċi medji tiegħu skont 
ir-Regolament (KE) 443/2009 għandhom 
jiżdiedu mal-objettiv ta’ emissjonijiet 
speċifiċi medji tas- CO2 tiegħu għall-
vetturi kummerċjali ħfief. Id-Direttiva 
2009/33/KE tistabbilixxi r-relazzjoni bejn 
il-kilometraġġ totali tal-karozzi tal-
passiġġieri u dak tal-vetturi kummerċjali 
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ħfief bħala 80%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 6, paragrafu 1.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2 - punt a - subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ aktar 
minn 3 g CO2/km:

(i) Għal eċċess ta’ emissjonijiet ta’ aktar 
minn 3 g CO2/km:

((Emissjonijiet eċċessivi – 3) × EUR 120 + 
EUR 45) × l-għadd ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda.

((Eċċess ta’ emissjonijiet – 3) × EUR 95 + 
EUR 45) × l-għadd ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penalitajiet għall-manifatturi li jonqsu li jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 tagħhom għall-
vetturi kummerċjali ħfief għandhom ikunu konformi mas-sanzjonijiet previsti mil-leġiżlazzjoni 
simili dwar il-karozzi tal-passiġġieri.  Il-proposta tal-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
ġustifikazzjoni dwar penalitajiet ogħla għal vetturi N1. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-2019: (b) Mill-2019:

(Emissjonijiet eċċessivi × EUR 120) × l-
għadd ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

(Eċċess ta’ emissjonijiet × EUR 95) × l-
għadd ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 8 – paragrafu 2 – ittra (a)
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu: Fejn għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:
 ‘emissjonijiet eċċessivi’ tfisser il-valur 
pożittiv ta’ grammi kull kilometru li bih l-
emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 tal-
manifattur – b’kunsiderazzjoni tat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tas-CO2 minħabba 
teknoloġiji innovattivi approvati skont l-
Artikolu 11 - ikunu qabżu l-mira tal-
emissjonijiet speċifiċi fis-sena kalendarja 
jew f’parti mis-sena kalendarja li għaliha 
japplika l-obbligu skont l-Artikolu 4, 
aġġustat għall-eqreb tliet punti deċimali; 
‘għadd ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda’ 
tfisser l-għadd ta’ vetturi kummerċjali ħfief 
ġodda li huma prodotti mill-manifattur u li 
ġew irreġistrati f’dak il-perjodu skont il-
kriterji li għandhom jiddaħħlu 
gradwalment kif inhi stipulat fl-Artikolu 4.

‘eċċess ta’ emissjonijiet’ tfisser il-valur 
pożittiv ta’ grammi għal kull kilometru li 
bih l-emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2
tal-manifattur – b’kunsiderazzjoni tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 minħabba 
teknoloġiji innovattivi approvati skont l-
Artikolu 11 u t-tnaqqis fis-CO2 taħt l-
objettiv kif speċifikat fir-Regolament (KE) 
443/2009 - ikunu qabżu l-mira tal-
emissjonijiet speċifiċi fis-sena kalendarja 
jew f’parti mis-sena kalendarja li għaliha 
japplika l-obbligu skont l-Artikolu 4, 
aġġustat għall-eqreb tliet punti deċimali; 
‘għadd ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda’ 
tfisser l-għadd ta’ vetturi kummerċjali ħfief 
ġodda li huma prodotti mill-manifattur u li 
ġew irreġistrati f’dak il-perjodu skont il-
kriterji li għandhom jiddaħħlu 
gradwalment kif stipulat fl-Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid flimkien ta’ karozzi tal-passiġġieri u LCVs (ħruġ ta’ medja bejn id-distanzi u l-
objettivi) qed inaqqas l-ispejjeż għall-manifatturi, kif intwera fl-istima tal-impatt tal-UE. Mil-
lat ambjentali u ta’ politika, ma tagħmel l-ebda differenza jekk is-CO2 jitnaqqas għall-karozzi 
tal-passiġġieri u għall-LCVs. Din l-għaqda tal-vetturi mhix ta’ żvantaġġ għal dawk il-
manifatturi ta’ LCVs li ma jipproduċux karozzi tal-passiġġieri minħabba li dawk huma 
koperti mill-Artikolu 10. Il-fattur ta’ 0.8 jirrifletti l-kilometraġġ itwal li l-LCVs u l-miżuri ta’ 
tnaqqis tas-CO2 skont dan ir-regolament.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) mira speċifika tal-emissjonijiet 
konsistenti mal-potenzjal tat-tnaqqis 
tiegħu, inkluż il-potenzjal teknoloġiku u 
ekonomiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 u billi jikkunsidraw il-
karatteristiċi tas-suq għat-tip ta’ vettura 
kummerċjali ħafifa mmanifatturata.

(d) mira speċifika tal-emissjonijiet 
konsistenti mal-potenzjal tat-tnaqqis 
tiegħu, inklużi l-potenzjal teknoloġiku u 
ekonomiku u l-medja ġenerali tas-settur 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet speċifiċi tas-
CO2 u billi jikkunsidraw il-karatteristiċi 
tas-suq għat-tip ta’ vettura kummerċjali 
ħafifa mmanifatturata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jagħmel ċar li l-manifatturi li jingħataw deroga jridu jiksbu tnaqqis 
daqs il-kompetituri tagħhom u m’għandux jippermetti li l-Kummissjoni tipproponi tnaqqis 
mhux realistiku.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 4 - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- soġġett għall-konferma tal-fattibbiltà 
abbażi tar-riżultati aġġornati tal-
valutazzjoni tal-impatt, il-modalitajiet biex 
sas-sena 2020 tintlaħaq mira fit-tul ta’ 
135 g CO2/km b’mod kost-effettiv; u

- soġġett għall-konferma tal-fattibbiltà 
abbażi tar-riżultati aġġornati tal-
valutazzjoni tal-impatt, il-modalitajiet biex 
sas-sena 2020 tintlaħaq mira fit-tul ta’ 150 
g CO2/km b’mod kost-effettiv; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li t-tnaqqis tas-CO2 mill-vetturi kummerċjali ħfief jinvolvi spejjeż ogħla meta 
mqabbel mal-karozzi, u minħabba li jinħtieġu ċikli itwal ta’ żvilupp u produzzjoni, l-objettiv 
ta’ 135 g CO2/km ma jistax jintlaħaq b’mod realistiku fiż-żmien propost. L-objettiv ta’ 150 g 
CO2/km huwa wieħed ambizzjuż, iżda li jista’ jintlaħaq.



PE441.042v01-00 14/18 PR\813741MT.doc

MT

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sas-sena 2015, il-Kummissjoni għandha 
tanalizza l-metodu li jiddetermina l-
emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 tal-karozzi 
kompletati fil-paragrafu 7 tal-Parti B tal-
Anness II u, jekk ikun xieraq, għandha
tibgħat proposta lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill biex jemendaw l-Anness II.

Sas-sena 2011, il-Kummissjoni għandha, 
fejn ikun il-każ, tibgħat proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
jistabbilixxu proċedura biex jinkisbu 
valuri rappreżentattivi ta’ emissjonijiet 
tas-CO2 u tal-effiċjenza fil-konsum tal-
fjuwil ta’ vetturi kompletati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni aċċettat, f’dokument informali, li l-proposta attwali dwar vetturi li jinbnew 
f’aktar minn fażi waħda ma taħdimx. Din l-emenda, flimkien mal-Emendi 1, 3, 4 u 13, tneħħi 
l-proposta oriġinali li kienet tfasslet ħażin, u titlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti 
ġodda sal-2011.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness II - parti B - punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Emissjonijiet speċifiċi ta’ vetturi 
kompletati

imħassar

L-emissjonijiet speċifiċi tal-vetturi 
kompletati għandhom jiġu stabbiliti skont 
id-Direttiva 2004/3/KE. Fejn dak il-valur 
ma jkunx disponibbli, l-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ vettura kompletata għandhom 
jiġu stabbiliti f’livell ugwali għall-ogħla 
valur tal-emissjonijiet speċifiċi tal-vetturi 
kompletati kollha li huma tal-istess tip ta’ 
vettura bħall-vettura li mhix kompletata li 
fuqha hija bbażata l-vettura kompletata, u 
li hija rreġistrata fl-UE fl-istess sena ta’ 
monitoraġġ, fejn it-‘tip ta’ vettura’ huwa 
definit skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 
2007/46/KE. Jekk ikun hemm aktar minn 
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tliet valuri differenti ta’ emissjonijiet 
speċifiċi tal-vetturi kompletati kollha, 
għandhom jintużaw it-tieni l-ogħla 
emissjonijiet speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni aċċettat, f’dokument informali, li l-proposta attwali dwar vetturi li jinbnew 
f’aktar minn fażi waħda ma taħdimx. Din l-emenda, flimkien mal-Emendi 1, 3, 4 u 12, tneħħi 
l-proposta oriġinali li kienet tfasslet ħażin, u titlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti 
ġodda sal-2011.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-leġiżlazzjoni proposta dwar l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ilha 
mistennija minn meta ġiet adottata leġiżlazzjoni simili dwar il-karozzi tal-passiġġieri.

Il-vetturi kummerċjali ħfief jintużaw primarjament min-negozji, inklużi intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju u bħalissa l-vetturi kummerċjali ħfief jammontaw għal madwar 12% tal-flotta tal-
vetturi. Irridu nirrikonoxxu wkoll li dawn il-vetturi sikwit jinxtraw mix-xerrejja ta’ flotot fi 
kwantitajiet kbar, u għaldaqstant l-effiċjenza u l-ispejjeż ta’ tħaddim tagħhom diġà jgħaddu 
minn evalwazzjonijiet rigorużi.

Minkejja dan, it-tnaqqis medju tal-emissjonijiet tas-CO2 tul il-perjodu 2002-2007 għall-vetturi 
kummerċjali ħfief kien jammonta għal 0.4-0.5% fis-sena, u dan it-titjib fil-konsum effiċjenti 
tal-fjuwil kien ikkumpensat biż-żieda fid-domanda għat-trasport u d-daqs tal-vetturi.

Għaldaqstant, l-adozzjoni tal-miri għall-Komunità kollha għall-vetturi kummerċjali ħfief 
ġodda hija neċessarja għall-prevenzjoni tal-frammentazzjoni fis-suq intern li tirriżulta mill-
adozzjoni ta’ miżuri differenti fil-livell tal-Istati Membri. Barra minn hekk, l-iffissar ta’ 
standards tal-emissjonijiet tas-CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni ta’ riskju ta’ vojt regolatorju li jirriżulta minn ċertu xogħol doppju li jsir bejn ir-
reġistrazzjonijiet tal-karozzi tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief. Barra minn hekk, 
fit-28 ta’ Ġunju 2007, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta dwar it-
titjib fil-konsum effiċjenti tal-fjuwil għall-vetturi kummerċjali ħfief. Fl-aħħar nett, huwa 
importanti li l-industrija tal-vetturi titħeġġeġ sabiex tinvesti f’teknoloġiji ġodda. 

Ir-rapporteur jista’ jesprimi l-approvazzjoni tiegħu għall-kuntest ġenerali tal-proposta u, 
b’mod partikulari jilqa’ l-approċċ sensibbli li din il-proposta ġiet ibbażata fuq il-leġiżlazzjoni 
li ġiet adottata fl-aħħar sessjoni parlamentari li kienet tikkonċerna l-emissjonijiet tas-CO2
minn vetturi ta’ użu ħafif. Is-settur tal-vetturi kummerċjali ħfief għandu jagħmel bħas-settur 
tal-karozzi tal-passiġġieri u jagħmel progress għat-tnaqqis fl-emissjonijiet.

Madankollu, huwa importanti li jitqies li ż-żewġ setturi ma jiffunzjonawx eżattament bl-istess 
mod. Is-settur tal-vetturi kummerċjali ħfief għandu ċikli ta’ żvilupp u ta’ produzzjoni itwal 
minn dawk tal-karozzi tal-passiġġieri. Bl-istess mod, il-vetturi kummerċjali ħfief, kif jindika 
isimhom, jintużaw l-aktar għal skopijiet kummerċjali u, għall-kuntrarju tal-karozzi tal-
passiġġieri, hemm anqas skop sabiex il-forma u t-toqol tagħhom jinbidlu biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet. Il-mod ewlieni biex dan isir għall-vetturi kummerċjali ħfief huwa li jsiru 
modifiki fil-magni u fil-mekkanika tal-vetturi – proċess ħafna itwal u li jqum ħafna aktar flus 
minn sempliċement modifika tal-bodi tal-vettura. Għandu jitqies ukoll li diġà hemm użu akbar 
tad-diżil fis-settur tal-LCVs milli fis-settur tal-karozzi.

Madankollu, ir-rapporteur ma jixtieqx li d-dati stipulati bħala skadenzi fil-proposta jitmexxew 
lura. Data aktar fil-qrib tippermetti li jiġu ffukati l-imħuħ u li jinkisbu r-riżultati. Minkejja 
dan, ir-rapporteur għandu d-dubji jekk l-objettiv propost fit-tul ta’ 135 g CO2/km jistax 
jintlaħaq b’mod realistiku fiż-żmien stipulat. Minħabba li t-tnaqqis tas-CO2 mill-vetturi 
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kummerċjali ħfief jinvolvi spejjeż ogħla meta mqabbel mal-karozzi, u minħabba li jinħtieġu 
ċikli itwal ta’ żvilupp u produzzjoni, l-objettiv ta’ 150g CO2/km huwa wieħed ambizzjuż iżda 
jista’ jintlaħaq.

Il-leġiżlazzjoni proposta fiha l-possibilità li l-manifatturi jiffurmaw għaqdiet (“pools”) 
bejniethom fi sforz biex jintlaħqu l-objettivi tal-emissjonijiet. Għandna nilqgħu 
b’sodisfazzjoni din il-flessibilità. Madankollu, fid-dawl tal-prinċipju li gramma ta’ CO2
evitata hija gramma ta’ CO2 evitata, irrispettivament minn kif din tiġi evitata, ir-rapporteur 
jissuġġerixxi li l-manifatturi li jipproduċu kemm karozzi kif ukoll vetturi kummerċjali ħfief 
għandhom ikunu jistgħu jgħaqqdu bejn iż-żewġ tipi tal-vetturi fi ħdan il-kumpanija tagħhom.
It-tqegħid flimkien ta’ karozzi tal-passiġġieri u LCVs (ħruġ ta’ medja bejn id-distanzi u l-
objettivi) qed inaqqas l-ispejjeż għall-manifatturi, kif intwera fl-istima tal-impatt tal-UE. Mil-
lat ambjentali u ta’ politika, ma tagħmel l-ebda differenza jekk is-CO2 jitnaqqas għall-karozzi 
tal-passiġġieri jew għall-LCVs. Din l-għaqda tal-vetturi mhix ta’ żvantaġġ għal dawk il-
manifatturi ta’ LCVs li ma jipproduċux karozzi tal-passiġġieri minħabba li dawk huma 
koperti mill-Artikolu 10. Li l-manifatturi jingħataw din il-flessibilità addizzjonali hija ta’ 
benefiċċju mil-lat ambjentali, filwaqt li hija wkoll prattika tajba ta’ negozju. 

Ir-rapporteur jinsab sodisfatt li l-Kummissjoni pproponiet derogi għall-manifatturi li 
jipproduċu anqas minn 22,000 vettura fis-sena, u jemmen li l-proposta tistabbilixxi punt ta’ 
riferenza sensibbli. Minkejja dan, ir-regolament għandu jagħmel ċar li l-manifatturi li 
jingħataw deroga jridu jiksbu tnaqqis daqs il-kompetituri tagħhom u m’għandux jippermetti li 
l-Kummissjoni tipproponi tnaqqis mhux realistiku, u r-rapporteur ippropona emenda għal dan 
il-għan.

Ir-rapporteur huwa sorpriż li l-penalitajiet proposti għall-manifatturi li ma jnaqqsux l-
emissjonijiet ta’ CO2 tagħhom għall-vetturi kummerċjali ħfief għandhom jiġu kkalkulati 
b’rata ogħla minn ta’ dawk li jonqsu li jnaqqsu l-emissjonijiet tagħhom għall-karozzi. Il-
penalitajiet għaż-żewġ setturi għandhom jaqblu ma’ xulxin, u l-proposta tal-Kummissjoni ma 
fiha ebda ġustifikazzjoni għal sanzjonijiet ogħla gall-vetturi N1. Għaldaqstant, ir-rapporteur 
jipproponi li t-test jiġi emendat sabiex jiġi jaqbel mal-leġiżlazzjoni dwar il-karozzi.

L-għan kollu ta’ din il-leġiżlazzjoni proposta huwa li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mill-
vetturi kummerċjali ħfief. Kif ġie diskuss, dan huwa aktar diffiċli li jitwettaq milli fil-każ tal-
karozzi minħabba li l-bodis tal-LCVs ma jistgħux jiġu mmodifikati ta’ malajr jew bi ftit flus 
sabiex isiru aktar effiċjenti. Minflok, il-modifiki jridu jsiru fil-magni jew fil-mekkanika tal-
vetturi. Madankollu, mod ieħor biex tiġi indirizzata din il-problema huwa li jkun hemm 
limitaturi obbligatorji tal-veloċità fuq il-vetturi kummerċjali ħfief – billi t-teknoloġija diġà 
tinsab disponibbli biex dan isir, huwa mod irħis u effettiv sabiex jitnaqqsu minnufih l-
emissjonijiet u għadd ta’ organizzazjonijiet kummerċjali jagħmlu ‘retro-fitting’ ta’ dawn il-
limitaturi fuq il-vetturi tagħhom. Il-proposta tar-rapporteur tapplika għall-Vetturi 
Kummerċjali Ħfief biss – dawn il-vetturi kważi jintużaw biss għal skopijiet kummerċjali u 
m’għandhomx għalfejn jaqbżu l-120 km/h – u m’għandhiex titqies bħala preċedent għall-
introduzzjoni ta’ limitaturi tal-veloċità fil-karozzi.

Fl-aħħar nett il-Kummissjoni ammettiet, f’dokument mhux uffiċjali, li l-proposti oriġinali 
tagħha għal vetturi li jinbnew f’aktar minn fażi waħda (jiġifieri vetturi mibnija f’għadd ta’ 
stadji minn għadd ta’ manifatturi differenti) ma taħdimx. Ovvjament ma jkunx ġust li l-
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manifatturi tal-vettura bażi jiġu ppenalizzati meta huma ma jkunux responsabbli għal dak li 
tgħaddi minnu l-vettura fl-istadji aktar tard tal-manifattura. Il-Kummissjoni ssuġġeriet li tiġi 
lura bi proposti ġodda sal-2014, iżda r-rapporteur jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tippreċiża 
x'biħsiebha tagħmel b'dawn il-vetturi (ta’ aktar minn fażi waħda) sal-2011. Dan għandu 
jintlaħaq billi titwaqqaf sistema li tkejjel l-emissjonijiet attwali ta’ vetturi kompletati.


