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***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: [...].



PR\902242MT.doc 3/27 PE487.819v02-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................26



PE487.819v02-00 4/27 PR\902242MT.doc

MT



PR\902242MT.doc 5/27 PE487.819v02-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell ta’ 
ħoss tal-vetturi bil-mutur 
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0856),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7 0487/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta’ April 
2012,

– 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 għat-Trasport u t-Turiżmu kif ukoll tal-Kumitat għas-
Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7 0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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 u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip 
tal-UE diġà japplikaw għall-finijiet tal-
leġiżlazzjoni relevanti tal-UE li tirregola l-
emissjonijiet ta’ CO2 fosthom ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 
ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-
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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-vetturi1, ir-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 ħfief2, ir-Regolament (KE) Nru 
595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-
approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur 
u magni rigward l-emissjonijiet minn 
vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-
aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija 
u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-
Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-
Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 
2005/78/KE3, u r-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 ħfief4. 
Ir-rekwiżiti tekniċi li japplikaw għal-
leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola l-
emissjonijiet ta’ CO2 u l-valuri ta’ limitu 
ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu 
għandhom ikunu konsistenti mar-
rekwiżiti li japplikaw għal-leġiżlazzjoni li 
tirregola t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
ħsejjes. Ir-rekwiżiti ta’ approvazzjoni tat-
tip tal-UE għaldaqstant għandhom jiġu 
stabbiliti b’mod li jiżgura li dawn l-
għanijiet doppji jintlaħqu.
_________________
1 ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1
2 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1.
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3 ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1
4 ĠU L 145, 31.5.2011, p. 1 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tekniċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 jinkludu miżuri biex jitnaqqas il-piż ta' 
vettura, filwaqt li l-miżuri tekniċi biex jitnaqqas il-ħoss permezz tal-iżolament akustiku 
normalment iżidu l-piż tal-vettura u jżidu l-emissjonijiet tas-CO2. Barra minn hekk, l-
iżolament akustiku jnaqqas il-ħoss filwaqt li fl-istess ħin iżid ir-riskju li l-magna tieħu n-nar.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-għoti ta' informazzjoni dwar l-
emissjonijiet tal-istorbju lill-konsumaturi, 
lill-maniġers tal-flotot tal-karozzi u lill-
awtoritajiet pubbliċi jista' jinfluwenza d-
deċiżjonijiet ta' xiri u jħaffef il-qalba għal 
flotta tal-vetturi aktar silenzjuża. Sabiex 
tingħata l-informazzjoni meħtieġa lill-
konsumaturi, il-manifattur għandu 
jipprovdi informazzjoni dwar il-livelli tal-
ħoss tal-vetturi b'konformità mal-metodi 
armonizzati ta' ttestjar fil-punt tal-bejgħ u 
fil-materjal promozzjonali tekniku. 
Tikketta li tkun komparabbli għat-tikketti 
użati għall-informazzjoni dwar l-
emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil 
u l-ħoss tat-tajers, għandha tinforma lill-
konsumaturi dwar l-emissjonijiet tal-ħoss 
ta' vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment, il-konsumaturi ma jkunux jafu l-livelli tal-ħoss tal-vetturi qabel ma jixtruhom. Il-
leġiżlazzjoni dwar it-tikkettar tat-tajers tirrikjedi li l-informazzjoni dwar il-ħoss fuq it-tajers 
tiġi pprovduta fil-punt tal-bejgħ u fil-materjal promozzjonali. Sabiex jiġu promossi vetturi 
b'livell baxx ta' storbju u biex il-konsumaturi jingħataw il-possibilità li jagħmlu għażla 
infurmata, il-manifatturi għandhom jipprovdu informazzjoni dwar il-livell tal-istorbju tal-
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vetturi. L-awtoritajiet nazzjonali u lokali għandhom rwol ċentrali bħala xerrejja ewlenin tal-
flotot tal-vetturi, u huma meqjusa responsabbli skont id-Direttiva 2002/49/KE li għandha l-
għan li tnaqqas il-ħsejjes ambjentali fiż-żoni urbani u fl-infrastrutturi ewlenin tat-trasport.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ 
tissostitwixxi r-rekwiżiti tekniċi ta’ dan ir-
Regolament b’referenza diretta għar-
Regolamenti tal-UNECE Nru 51 u Nru 59 
ġaladarba l-valuri ta’ limitu dwar il-
metodu tal-ittestjar ġdid ikunu stipulati 
f’dawn ir-Regolamenti, jew biex tkun 
tista’ tadatta dawn ir-rekwiżiti għal 
żviluppi tekniċi u xjentifiċi, il-
Kummissjoni għandha tiġi delegata s-
setgħa li tadotta atti b'konformità mal-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-
rigward tal-emenda tad-dispożizzjonijiet
fl-Annessi ma’ dan ir-Regolament dwar il-
metodi tal-ittestjar u l-livelli ta' ħoss. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha. 
Meta tkun qiegħda tipprepara u tfassal atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(12) Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ 
tadatta r-rekwiżiti tekniċi ta’ dan ir-
Regolament għal żviluppi tekniċi u 
xjentifiċi, il-Kummissjoni għandha tiġi 
delegata s-setgħa li tadotta atti 
b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
biex temenda l-Annessi ta’ dan ir-
Regolament dwar il-proċeduri tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward 
tal-livell tal-ħoss tat-tipi ta' vetturi u tas-
sistemi tal-egżost, il-metodi u l-istrumenti 
għall-kejl tal-ħoss li jagħmlu l-vetturi bil-
mutur, is-sistemi tas-sajlenser, il-ħoss tal-
arja kkumpressata, il-kontrolli tal-
konformità tal-produzzjoni, l-
ispeċifikazzjonijiet tas-siti tat-test, il-
metodi ta’ kejl għal dispożizzjonijiet 
addizzjonali fir-rigward tal-emissjoni tal-
ħsejjes, u l-miżuri li jiżguraw il-livell tal-
ħoss tal-vetturi elettriċi u ibridi. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa matul 
il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-
livell ta’ esperti. Meta tkun qiegħda 
tipprepara u tfassal atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex il-proposta tal-Kummissjoni tiġi allinjata mal-
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formulazzjoni standard ġdida rigward l-atti delegati, u sabiex jiġu speċifikati f’iktar dettall l-
Annessi li għandhom ikunu jistgħu jiġu emendati permezz ta’ atti delegati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) "punt tal-bejgħ" tfisser post fejn il-
vetturi jinħażnu u jiġu offruti għall-bejgħ 
lill-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkollhom aċċess għal informazzjoni relevanti meta 
jikkunsidraw ix-xiri ta' vettura, l-informazzjoni dwar il-ħoss tagħha għandha tkun disponibbli 
b'mod wiesa’ (it-test propost huwa konsistenti mal-Artikolu 3 tar-Regolament 122/2009 dwar
it-tikkettar tat-tajers, inklużi l-emissjonijiet tal-ħoss).

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 21b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) "materjal promozzjonali tekniku" 
tfisser manwali, brochures, fuljetti u 
katalgi tekniċi (indipendentement minn 
jekk dawn jidhrux f'forma pprintjata, 
elettronika jew onlajn), kif ukoll websajts, 
li l-għan tagħhom ikun li 
jikkummerċjalizzaw il-vetturi lill-
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkollhom aċċess għall-informazzjoni relevanti meta 
jikkunsidraw ix-xiri ta' vettura, l-informazzjoni dwar il-ħoss tagħha għandha tkun disponibbli 
b'mod wiesa’. (Proposti allinjati mal-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 1222/2009 dwar it-
tikkettar tat-tajers, inklużi l-emissjonijiet tal-ħsejjes).
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell tal-ħoss imkejjel skont id-
dispożizzjonijiet tal-Anness II ma għandux 
jaqbeż il-limiti stipulati fl-Anness III.

Il-livell tal-ħoss imkejjel skont id-
dispożizzjonijiet tal-Anness II u mqarreb 
għall-eqreb numru sħiħ ma għandux 
jaqbeż il-limiti stipulati fl-Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex din il-proposta tiġi allinjata ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-UE dwar il-ħsejjes, il-valuri 
mkejla tal-ħoss għandhom jiġu rrapportati b’mod sistematiku. Ir-regolamenti kollha 
jirrapportaw ir-riżultat finali f’valuri ta’ numri sħaħ. Għalhekk qed jiġi propost li din il-
prattika tinżamm f’dan ir-Regolament.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet snin wara d-data msemmija 
fl-Anness III, it-tielet kolonna, fażi 1, ma’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha twettaq studju ddettaljat biex 
taċċerta jekk il-limiti tal-istorbju jkunux 
xierqa jew le. Abbażi tal-konklużjonijiet 
tal-istudju, il-Kummissjoni tista', fejn 
xieraq, tippreżenta l-proposti għall-emenda
ta’ dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha twettaq u 
tippubblika studju ddettaljat kemm jista’ 
jkun malajr wara d-data msemmija fl-
Anness III, ir-raba’ kolonna, fażi 2, biex 
taċċerta jekk il-limiti tal-istorbju għall-fażi 
3 jkunux xierqa jew le. Abbażi tal-
konklużjonijiet tal-istudju, il-Kummissjoni 
għandha, fejn xieraq, tippreżenta proposti
għal emenda għal dan ir-Regolament. Fil-
każ ta’ tali emenda għal dan ir-
Regolament, il-fażi 3 għandha tapplika 
minn erba’ snin wara l-pubblikazzjoni tal-
istudju dettaljat imsemmi f’dan is-
subparagrafu.
Il-Kummissjoni għandha twettaq u 
tippubblika studju ddettaljat kemm jista’ 
jkun malajr wara d-data msemmija fl-
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Anness III, ir-raba’ kolonna, fażi 3, biex 
taċċerta jekk il-limiti tal-ħoss għall-fażi 4 
jirriżultawx xierqa jew le. Abbażi tal-
konklużjonijiet ta’ dak l-istudju, il-
Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
tippreżenta proposti għal emenda għal 
dan ir-Regolament. Fil-każ ta’ tali 
emenda għal dan ir-Regolament, il-fażi 4 
għandha tapplika minn erba’ snin wara l-
pubblikazzjoni tal-istudju dettaljat 
imsemmi f’dan is-subparagrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir dispożizzjoni fir-rigward tal-proċedura applikabbli għall-introduzzjoni ta’ 
kwalunkwe fażi ulterjuri sabiex jiġi żgurat li l-manifatturi jkollhom ħin ta’ tħejjija suffiċjenti 
biex jadattaw għal kwalunkwe rekwiżit ġdid.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Informazzjoni għall-konsumatur

Il-manifatturi u d-distributuri tal-vetturi 
għandhom jiżguraw li l-livell tal-ħoss 
f'deċibels (dB(A)) iddeterminat 
b'konformità mal-metodi armonizzati ta' 
ttestjar tal-approvazzjoni tat-tip stipulati 
f’dan ir-Regolament għal kull vettura 
jintwera f'post prominenti fil-punt tal-
bejgħ u fil-materjal promozzjonali 
tekniku.
Il-Kummissjoni għandha, sa mhux iktar 
tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, tivvaluta l-possibilità 
li tintroduċi rekwiżiti fir-rigward tal-
informazzjoni għall-konsumaturi dwar il-
livell tal-ħoss tal-karozza u jekk ikun 
xieraq tippreżenta proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill b’konformità mal-
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proċedura leġiżlattiva ordinarja. 
Il-Kummissjoni tista’ tipproponi li tali 
rekwiżiti jiġu inkorporati fid-Direttiva 
1999/94/KE eżistenti tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Diċembru 1999 rigward il-marketing ta' 
karozzi tal-passiġġieri ġodda1. Il-metodi 
ta' turija fis-seħħ għall-emissjonijiet ta’ 
CO2 għandhom ikunu meħtieġa wkoll 
għal-livelli tal-ħoss.
_______________
1 ĠU L 12, 18.1.2000

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment mhuwiex possibbli li l-konsumatur ikun jaf il-livell tal-ħoss ta' vettura qabel ix-
xiri. Sabiex jiġu promossi l-vetturi b'livell baxx ta' ħsejjes u biex il-konsumatur jingħata l-
possibilità li jagħmel għażla infurmata dwar ix-xiri, il-manifattur u d-distributur għandhom 
ikunu obbligati juru l-livell tal-ħoss ta' vettura.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8b
Il-klassifikazzjoni u l-kwalità tas-

superfiċje tat-triq
Il-Kummissjoni għandha, b’konformità 
mal-għażla taż-żmien għar-rieżami 
stipulata fid-Direttiva 2002/49/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta' Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju u 
l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali1, 
tivvaluta l-possibilità li tintroduċi sistema 
ġdida ta’ klassifikazzjoni tat-toroq li 
tikkaratterizza l-ħoss tipiku tad-dawrien 
fuq kull triq fl-Unjoni Ewropea, u jekk 
ikun xieraq tippreżenta proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
b’konformità mal-proċedura leġiżlattiva 
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ordinarja. 
Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
inkorporazzjoni ta' rekwiżit fuq l-Istati 
Membri biex jipprovdu informazzjoni 
dwar il-kwalitajiet tas-superfiċje tat-triq 
fil-mapep strateġiċi tal-ħsejjes li hemm 
provvediment għalihom fid-Direttiva 
2002/49/KE.
_______________
1 ĠU L 189, 18.7.2002

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tas-superfiċji tat-toroq tinfluwenza b'mod qawwi l-emissjonijiet tal-ħoss tad-
dawrien tal-vetturi. S’issa ma hemm l-ebda approċċ strateġiku li jippermetti ħarsa ġenerali 
tal-kwalità tas-superfiċje tat-toroq fl-UE. Il-proposta msemmija hawn fuq tippermetti lill-
Istati Membri u lill-komunitajiet jidentifikaw iż-żoni fejn it-titjib tas-superfiċje tat-toroq 
jagħmel sens u jirriżulta fi tnaqqis tal-ħsejjes ambjentali. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-manifatturi jagħżlu li jinstallaw l-
AVAS fil-vetturi, ir-rekwiżiti tal-Anness X
għandhom jiġu sodisfatti.

Meta l-manifatturi jagħżlu li jinstallaw l-
AVAS fil-vetturi, ir-rekwiżiti tal-Anness IX
għandhom jiġu ssodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni teknika għall-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s- 1. Il-Kummissjoni għandha, sabiex tadatta 
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setgħa li tadotta atti ddelegati biex temenda 
l-Annessi I sa XI.

r-rekwiżiti tekniċi ta’ dan ir-Regolament 
għal żviluppi tekniċi u xjentifiċi, tingħata 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
b’konformità mal-Artikolu 11 biex 
temenda l-Annessi I sa II u IV sa XII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 tat-TFUE, l-elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv biss jistgħu jkunu 
ddelegati lill-Kummissjoni, filwaqt li l-elementi essenzjali għandhom jiġu riżervati għall-att 
leġiżlattiv innifsu. Id-dispożizzjonijiet tal-Anness III, jiġifieri, il-valuri ta’ limitu tal-ħsejjes u 
ż-żmien tat-tħejjija (il-fażijiet), huma elementi essenzjali tal-proposta u għandhom, 
għaldaqstant, ikunu riżervati għall-koleġiżlaturi. Din l-emenda hija meħtieġa wkoll sabiex il-
proposta tal-Kummissjoni tiġi allinjata mal-formulazzjoni standard ġdida rigward l-atti 
delegati.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta il-valuri ta’ limitu relatati mal-
metodu tal-ittestjar ikunu stabbiliti fir-
Regolament tal-UNECE Nru 51, il-
Kummissjoni għandha tissostitwixxi r-
rekwiżiti tekniċi stipulati fl-Anness III 
b’referenza diretta għar-rekwiżiti 
korrispondenti tar-Regolamenti tal-
UNECE Nru 51 u Nru 59.

2. Meta l-valuri ta’ limitu relatati mal-
metodu tal-ittestjar ikunu stabbiliti fir-
Regolament tal-UNECE Nru 51, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
possibilità li tissostitwixxi r-rekwiżiti 
tekniċi stipulati fl-Anness III b’referenza 
diretta għar-rekwiżiti korrispondenti tar-
Regolamenti tal-UNECE Nru 51 u Nru 59 
u, jekk ikun xieraq, tressaq proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
temenda l-Anness III b’konformità mal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 tat-TFUE, l-elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv biss jistgħu jkunu 
ddelegati lill-Kummissjoni, filwaqt li l-elementi essenzjali għandhom jiġu riżervati għall-att 
leġiżlattiv innifsu. Id-dispożizzjonijiet tal-Anness III, jiġifieri, il-valuri ta’ limitu tal-ħsejjes u 
ż-żmien tat-tħejjija (il-fażijiet), huma elementi essenzjali tal-proposta u għandhom, 
għaldaqstant, ikunu riżervati għall-koleġiżlaturi.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħat tal-adozzjoni ta' atti ddelegati 
huma kkonferiti lill-Kummissjoni bla 
ħsara għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu.

1. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
kkonferita lill-Kummissjoni b’suġġett
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex il-proposta tal-Kummissjoni tiġi allinjata mal-
formulazzjoni standard ġdida rigward l-atti delegati.

Amendment 14

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 10(1) għandhom 
ikunu kkonferiti lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' żmien indeterminat mid-data 
tal-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 10(1) għandha tiġi
kkonferiti lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex il-proposta tal-Kummissjoni tiġi allinjata mal-
formulazzjoni standard ġdida rigward l-atti delegati.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 10(1) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’din id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ ebda att 
iddelegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 10(1) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’din id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fiha. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ ebda att 
iddelegat diġà fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex il-proposta tal-Kummissjoni tiġi allinjata mal-
formulazzjoni standard ġdida rigward l-atti delegati.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikolu 10(1) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn 
min-notifika tal-att lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi 
dak il-perjodu, kemm il-Parlament 
Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu 
lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahar fuq l-inizjattiva tal-Parlament 

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikolu 10(1) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn 
min-notifika tal-att lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi 
dak il-perjodu, kemm il-Parlament 
Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu 
lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
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Ewropew jew tal-Kunsill. Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex il-proposta tal-Kummissjoni tiġi allinjata mal-
formulazzjoni standard ġdida rigward l-atti delegati..

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar
Oġġezzjonijiet għal atti ddelegati

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq 
l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill dan il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahar.
2. Jekk, meta jiskadi dan il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att iddelegat, 
jew jekk, qabel din id-data, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn li huma 
jkunu infurmaw lill-Kummissjoni 
Ewropea li huma ddeċidew li ma 
joġġezzjonawx, l-att iddelegat jidħol fis-
seħħ fid-data ddikjarata fid-
dispożizzjonijiet tiegħu.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għall-att iddelegat 
adottat, dan ma għandux jidħol fis-seħħ. 
L-istituzzjoni li toġġezzjona għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-oġġezzjoni 
għall-att iddelegat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 12 huwa superfluwu fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(5). 
Għaldaqstant, din l-emenda tallinja l-proposta tal-Kummissjoni mal-formulazzjoni standard 
ġdida rigward l-atti delegati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura ta’ urġenza imħassar
1. L-atti ddelegati adottati skont l-
Artikolu 10(1) għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom 
japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 
l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-
notifika ta' att iddelegat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-
proċedura ta' urġenza.
2. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll 
il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att 
iddelegat skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 11(5). F'tali każ, il-Kummissjoni 
għandha tirrevoka l-att bla dewmien wara 
n-notifika tad-deċiżjoni ta' oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-użu tal-proċedura ta' urġenza ma ġiex ġustifikat kif dovut, fl-Artikolu 10 jew fil-premessi, u 
għalhekk l-Artikolu 13 għandu jitħassar.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3.2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.2. L-emissjonijiet tal-ħoss tad-dawrien 3.2.2. L-emissjonijiet tal-ħoss tad-dawrien 
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tat-tajers qegħdin stipulati fir-Regolament 
(KR) Nru 661/2009 dwar is-sikurezza 
ġenerali tal-vetturi bil-mutur. It-tajers li 
għandhom jintużaw għat-test għandhom 
ikunu rappreżentattivi għall-vettura u 
għandhom jingħażlu mill-manifattur tal-
vettura u jiġu rreġistrati fl-Appendiċi 3 tal-
Anness I ma' dan ir-Regolament. 
Għandhom jikkorrispondu għal wieħed 
mid-daqsijiet tat-tajers maħsuba għall-
vettura bħala tagħmir oriġinali. It-tajer 
huwa, jew se jkun, fis-suq, disponibbli 
għax-xiri fl-istess żmien tal-vettura. 2/ It-
tyres għandhom jintefħu għall-pressjoni 
rakkomandata mill-manifattur għall-massa 
tat-test tal-vettura. It-tajers iridu jkollhom 
mill-inqas il-fond legali tal-flieli tal-wiċċ 
ta' barra.

tat-tajers qegħdin stipulati fir-Regolament 
(KE) Nru 661/2009 dwar is-sikurezza 
ġenerali tal-vetturi bil-mutur. It-tajers li 
għandhom jintużaw għat-test għandhom 
ikunu rappreżentattivi għall-vettura u 
għandhom jingħażlu mill-manifattur tal-
vettura u jiġu rreġistrati fl-Appendiċi 3 tal-
Anness I ta' dan ir-Regolament. Għandhom 
jikkorrispondu għal wieħed mid-daqsijiet 
tat-tajers maħsuba għall-vettura bħala 
tagħmir oriġinali. It-tajer huwa, jew se 
jkun, fis-suq, disponibbli għax-xiri fl-istess 
żmien tal-vettura. 2/ It-tajers għandhom 
jintefħu għall-pressjoni rakkomandata mill-
manifattur tal-vettura għall-massa tat-test 
tal-vettura. It-tajers għandu jkollhom fond 
tal-wiċċ tat-tajer mill-inqas 80% tal-fond 
sħiħ tal-wiċċ tat-tajer.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-metodu ta’ ttestjar il-ġdid huwa li jissimula t-traffiku urban reali. Il-fond tal-wiċċ 
tat-tajers għandu jkun dak li jintuża tipikament fit-traffiku. Ir-rakkomandazzjoni tal-UNECE 
hija fond minimu tal-wiċċ tat-tajer ta’ 80% tal-fond sħiħ tal-wiċċ tat-tajer.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.2.1.4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.2.1.4.1. Il-vetturi bi trażmissjoni 
manwali, bi trażmissjonijiet awtomatiċi, bi 
trażmissjonijiet adattivi jew b’CVTs 
ittesjati bi proporzjonijiet tal-ingranaġġ 
illokjati

4.1.2.1.4.1. Il-vetturi bi trażmissjoni 
manwali, bi trażmissjonijiet awtomatiċi, bi 
trażmissjonijiet adattivi jew b’CVTs 
ittesjati bi proporzjonijiet tal-ingranaġġ 
illokjati

Huma possibbli l-kundizzjonijiet li ġejjin 
għall-għażla tal-proporzjonijiet tal-
ingranaġġ :

Huma possibbli l-kundizzjonijiet li ġejjin 
għall-għażla tal-proporzjonijiet tal-
ingranaġġ:

(a) Jekk proporzjon tal-ingranagg wieħed 
speċifiku jagħti aċċelerazzjoni f’faxxa ta’ 
tolleranzi ta’  5 % tal-aċċelerazzjoni ta’ 
referenza awot ref, mingħajr ma jinqabżu 

(a) Jekk proporzjon ta’ ingranaġġ wieħed 
speċifiku jagħti aċċelerazzjoni f’faxxa ta’ 
tolleranzi ta’  5 % tal-aċċelerazzjoni ta’ 
referenza awot ref, mingħajr ma jinqabżu t-
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it-3,0 m/s2, ittestja b’dak il-proporzjon tal-
ingranaġġ.

2.0 m/s2, ittestja b’dak il-proporzjon tal-
ingranaġġ.

(b) Jekk l-ebda wieħed mill-proporzjonijiet 
tal-ingranaġġ ma jagħti l-aċċelerazzjoni 
meħtieġa, mela agħżel proporzjon tal-
gerijiet i, b’aċċelerazzjoni akbar u 
proporzjon tal-gerijiet i+1, b’aċċelerazzjoni 
iżgħar mill-aċċelerazzjoni ta’ referenza. 
Jekk il-valur tal-aċċelerazzjoni fil-
proporzjon tal-ingranaġġ i ma jaqbiżx it-
3,0 m/s2, uża ż-żewġ proporzjonijiet tal-
gerijiet għat-test. Il-proporzjon tat-tagħbija 
b’relazzjoni għall-aċċelerazzjoni ta’ 
referenza awot ref jiġi kkalkulat permezz 
ta’:

(b) Jekk l-ebda wieħed mill-proporzjonijiet 
tal-ingranaġġ ma jagħti l-aċċelerazzjoni 
meħtieġa, mela agħżel proporzjon tal-
gerijiet i, b’aċċelerazzjoni akbar u 
proporzjon tal-gerijiet i+1, b’aċċelerazzjoni 
iżgħar mill-aċċelerazzjoni ta’ referenza. 
Jekk il-valur tal-aċċelerazzjoni fil-
proporzjon tal-ingranaġġ i ma jaqbiżx it-
2.0 m/s2, uża ż-żewġ proporzjonijiet tal-
gerijiet għat-test. Il-proporzjon tat-tagħbija 
b’relazzjoni għall-aċċelerazzjoni ta’ 
referenza awot ref jiġi kkalkulat permezz 
ta’:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

(c) jekk il-valur tal-aċċelerazzjoni tal-
proporzjon tal-ingranaġġ i jaqbeż it-
3,0 m/s2, għandu jintuża l-ewwel 
proporzjon tal-ingranaġġ li jagħti 
aċċelerazzjoni inqas minn 3,0 m/s2 ħlief 
jekk il-proporzjon tal-ingranaġġ i+1 
jipprovdi aċċelerazzjoni iżgħar minn 
aurban. F’dan il-każ, għandhom jintużaw 
żewġ gerijiet, i u i+1, inkluż il-ger i 
b’aċċelerazzjoni li taqbeż it-3,0 m/s2. 
F’każi oħra, ma għandu jintuża l-ebda ger 
ieħor. Għall-kalkolu tal-fattur parzjali tal-
potenza kP għandha tintuża l-
aċċelerazzjoni milħuqa waqt it-test awot test
minflok awot ref.

(c) jekk il-valur tal-aċċelerazzjoni tal-
proporzjon tal-ingranaġġ i jaqbeż it-
2.0 m/s2, għandu jintuża l-ewwel 
proporzjon tal-ingranaġġ li jagħti 
aċċelerazzjoni inqas minn 2.0 m/s2 ħlief 
jekk il-proporzjon tal-ingranaġġ i+1 
jipprovdi aċċelerazzjoni iżgħar minn aurban. 
F’dan il-każ, għandhom jintużaw żewġ 
gerijiet, i u i+1, inkluż il-ger i bl-
aċċelerazzjoni li taqbeż it-2.0 m/s2. F’każi 
oħra, ma għandu jintuża l-ebda ger ieħor. 
Għall-kalkolu tal-fattur parzjali tal-potenza 
kP għandha tintuża l-aċċelerazzjoni 
milħuqa waqt it-test awot test minflok awot ref.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istatistika tas-sewqan disponibbli u użata għall-iżvilupp ta’ Proċedura Globali tal-Ittestjar 
tal-Vetturi għal Xogħol Ħafif turi li rata ta’ aċċelerazzjoni ogħla minn 2 m/s² m’hijiex 
ġustifikata. Barra minn hekk, il-proċedura ta’ monitoraġġ obbligatorja għal dan ir-
Regolament il-ġdid bejn l-2007 u l-2010 kienet ibbażata fuq definizzjoni tat-test ta’ 2 m/s².
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni

Anness III
Il-valuri ta’ limitu

Il-livell tal-ħoss imkejjel skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness II ma għandux jaqbeż il-limiti 
li ġejjin:

Il-
kategorija 

tal-
vettura

Deskrizzjoni tal-
kategorija tal-

vettura

Il-valuri ta’ limitu
espressi f’dB(A)

[decibels(A)]

Valuri ta' limitu 
għall-Approvazzjoni 
tat-tip ta' tipi ġodda 

ta' vetturi

Valuri ta' limitu 
għall-Approvazzjoni 
tat-tip ta' tipi ġodda 

ta' vetturi

Valuri ta’ limitu għal 
reġistrazzjoni, bejgħ u 

dħul fis-servizz ta’ 
vetturi ġodda

L-ewwel fażi valida 
minn

[sentejn wara l-
pubblikazzjoni]

It-tieni fażi valida 
minn

[ħames snin wara l-
pubblikazzjoni]

It-tielet fażi valida minn
[seba' snin wara l-

pubblikazzjoni]

Kumment
i ġenerali

Off-
road *

Kumment
i ġenerali

Off-
road *

Kummenti 
ġenerali

Off-road 
*

M
Vetturi użati 
għall-ġarr tal-
passiġġieri

M1 nru ta' sits < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nru ta' sits < 9;
Il-proporzjon tal-
potenza 
mqabbla mal-
massa > 150 
kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
nru ta' sits < 9;
massa < 2 
tunnellati

72 72 70 70 70 70

M2

nru ta' sits < 9; 2 
tunnellati < 
massa < 3.5 
tunnellati

73 74 71 72 71 72

M2

nru ta' sits < 9;
3.5 tunnellati < 
massa < 5 
tunnellati
Potenza 
nominali tal-
magna < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nru ta' sits < 9;
3.5 tunnellati < 
massa < 5 
tunnellati
Potenza 
nominali tal-
magna > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nru ta' sits < 9;
massa > 5-il 
tunnellata;
Potenza 

75 76 73 74 73 74
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nominali tal-
magna < 150 kW

M3

nru ta' sits < 9;
massa > 5-il 
tunnellata;
Potenza 
nominali tal-
magna > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Vetturi użati 
għall-ġarr tal-
merkanzija

N1
massa < 2 
tunnellati 71 71 69 69 69 69

N1
2 tunnellati < 
massa < 3.5 
tunnellati

72 73 70 71 70 71

N2

3.5 tunnellati <
massa < 12 
tunnellati
Potenza 
nominali tal-
magna < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3.5 tunnellati < 
massa < 12 
tunnellati
75 < potenza 
nominali tal-
magna < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3.5 tunnellati < 
massa < 12 
tunnellati;
Potenza 
nominali tal-
magna > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12-il 
tunnellata;
75 < potenza 
nominali tal-
magna < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12-il 
tunnellata;
Potenza 
nominali tal-
magna > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Il-valuri ta' limitu miżjuda għandhom ikunu validi biss jekk il-vettura 
tikkonforma mad-definizzjoni rilevanti għall-vetturi off-road stabbilita 
fil-punt 4 tat-Taqsima A tal-Anness II għad-Direttiva tal-UE 
2007/46/KE. 

** Għall-vetturi M1 il-valuri ta' limitu miżjuda għall-vetturi off-road 
ikunu validi biss jekk il-massa massima awtorizzata tkun ta' > 2 
tunnellati

Emenda tal-Parlament

Anness III
Il-valuri ta’ limitu

Il-livell tal-ħoss imkejjel skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness II u mqarreb għall-eqreb 
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numru sħiħ ma għandux jaqbeż il-limiti li ġejjin:
Valuri ta' limitu ġenerali 1) għal tipi ġodda ta' vetturi espressi f’deċibel (A)

Kategorija 
tal-Vettura

Deskrizzjoni tal-kategorija tal-
vettura

L-ewwel fażi 
valida minn 
sentejn wara d-
dħul fis-seħħ

It-tieni fażi valida 
minn sitt snin 
wara d-dħul fis-
seħħ*

It-tielet fażi**** 
valida minn 
għaxar snin wara 
d-dħul fis-seħħ**

Ir-raba’ fażi**** 
valida minn 
erbatax-il sena 
wara d-dħul fis-
seħħ**

Proporzjon tas-Saħħa mqabbla 
mal-Massa < 120 kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120< Proporzjon tas-Saħħa 
mqabbla mal-Massa < 150 kW/t

72 71 70 68

Proporzjon tas-Saħħa mqabbla 
mal-Massa > 150 kW/t

74 73 72 70

Piż Gross tal-Vettura <2.5 
tunnellati; Saħħa Klassifikata <
75 kW/t

71 70 69 68

M2
Piż Gross tal-Vettura <2.5 
tunnellati; Saħħa Klassifikata >75 
kW/t

72 71 70 68

2.5 tunnellati < Piż Gross tal-
Vettura < 3.5 tunnellati

74 73 71 69

N1 Piż Gross tal-Vettura <2.5 
tunnellata

72 71 70 68

2.5 tunnellati < Piż Gross tal-
Vettura < 3.5 tunnellati

74 73 71 69

Valuri ta' limitu ġenerali 1) għal tipi ġodda ta' vetturi espressi f’deċibel (A)
Kategorija 
tal-Vettura

Deskrizzjoni tal-kategorija tal-
vettura

L-ewwel fażi 
valida minn tliet 
snin wara d-dħul 
fis-seħħ

It-tieni fażi valida 
minn tmien snin 
wara d-dħul fis-
seħħ

It-tielet fażi**** 
valida minn tnax-
il sena wara d-
dħul fis-seħħ**

Ir-raba’ fażi**** 
valida minn sittax-
il sena wara d-
dħul fis-seħħ***

M2
Piż gross tal-vettura <3.5 
tunnellati; Saħħa Klassifikata <
150 kW/t

76 74 72 70

Piż Gross tal-Vettura <3.5 
tunnellati; Saħħa Klassifikata 
<150 kW/t

77 75 73 72

M3 Saħħa Klassifikata < 100 kW 74 73 72 70
100 < Saħħa Klassifikata < 150 
kW

76 75 73 71

150 < Saħħa Klassifikata < 250 
kW

79 78 76 74

Saħħa Klassifikata >250 kW 80 79 78 77
Saħħa Klassifikata < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Saħħa Klassifikata < 150 kW 77 76 74 72
Saħħa Klassifikata > 150 kW 78 77 76 74
Saħħa Klassifikata < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < Saħħa Klassifikata < 150 
kW

79 78 76 74

150 < Saħħa Klassifikata < 250 
kW

81 80 78 77

Saħħa Klassifikata >250 kW 82 81 80 79

* Għall-vetturi tal-kategorija M1/N1 u M2 < 3.5 tunnellati, il-perjodu tranżitorju għall-bejgħ 
u d-dħul fis-servizz ta’ vetturi ġodda huwa ta’ sentejn.

** Għall-kategoriji kollha ta’ vetturi l-perjodu tranżitorju għall-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta’ 
vetturi ġodda huwa ta’ tliet snin.

*** Għall-kategoriji kollha ta’ vetturi l-perjodu tranżitorju għall-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta’ 
vetturi ġodda huwa ta’ erba’ snin.

**** Immedjatament wara l-applikazzjoni tal-fażi preċedenti, il-Kummissjoni għandha twettaq 
studju biex tivvalida l-fattibilità ta’ dik il-fażi. Fil-każ ta’ valutazzjoni pożittiva, din il-fażi 
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tkun applikabbli erba’ snin wara l-pubblikazzjoni tal-istudju kkorrelatat.
1) Il-valuri ta’ limitu għandhom jiżdiedu b’+2dB għal vettura tal-klassi M3 u N3 u b’+1 dB

għal kwalunkwe vettura oħra, jekk il-vettura tkun konformi mad-definizzjonijiet relevanti 
għal vetturi off-road stipulati fil-punt 4 tat-Taqsima A tal-Anness II tad-Direttiva tal-UE 
2007/46/KE. 

2) Il-valuri ta’ limitu għandhom jiżdiedu b’+1dB għal vettura tal-klassi M1, jekk il-vettura 
tkun mgħammra b’tajers tal-klassi C1D jew C1E skont id-definizzjoni stipulata fil-Parti C 
tal-Anness II fir-Regolament (KE) Nru 661/2009. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat il-bilanċ xieraq bejn il-bżonn li jinżammu ċ-ċikli ta’ żvilupp industrijali u ċ-
ċertezza legali u sabiex jinkisbu l-benefiċċji neċessarji tas-saħħa pubblika, ġew stabbiliti 
erba' fażijiet. B’mod partikolari l-fażijiet 3 u 4 jistabbilixxu miri ambizzjużi. Il-kategoriji tal-
vetturi għandhom jiġu aġġornati skont l-aħħar standards tekniċi. Id-differenzazzjoni ulterjuri 
ta’ dawn il-kategoriji ta’ vetturi tippermetti valuri ta' limitu tal-ħoss iktar realistiċi. Il-perjodi 
ta’ żmien huma kompatibbli maċ-ċikli ta’ produzzjoni tipiċi u huma differenti għall-vetturi 
light duty u għal vetturi heavy duty. 

Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kampjunar u l-evalwazzjoni tar-
riżultati 

3. Il-kampjunar u l-evalwazzjoni tar-
riżultati 

Trid tintgħażel vettura waħda li mbagħad 
tiġi soġġetta għat-testijiet stabbiliti fil-
punt 2. Jekk ir-riżultati tat-testijiet 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-COP tal-
Anness X tad-Direttiva 2007/46/KE, il-
vettura għandha titqies li tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-COP.

Trid tintgħażel vettura waħda li mbagħad 
tiġi soġġetta għat-testijiet stabbiliti fil-
punt 2. Jekk ir-riżultati tat-testijiet 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-COP tal-
Anness X tad-Direttiva 2007/46/KE, il-
vettura għandha titqies li tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-COP. Ir-rekwiżiti tal-
COP applikabbli huma l-valuri ta’ limitu 
stipulati fl-Anness III bil-marġni 
addizzjonali ta’ 1 dB(A).

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konsistenza ma' regolamenti oħrajn bħalma hu r-Regolament 661/2009, u bi qbil mal-
ispeċifikazzjonijiet fil-leġiżlazzjoni attwali, qed jiġi previst marġni addizzjonai ta’ +1 dB għal 
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testijiet fil-konformità tal-produzzjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta għal Regolament tal-Kummissjoni dwar il-livell tal-ħoss ta’ vetturi bil-mutur 
għandha bħala l-għan ewlieni tagħha l-protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-ambjent permezz ta’ 
miżuri biex jitnaqqas il-livell tal-ħoss tal-vetturi bil-mutur. 

Il-proposta tintroduċi metodu ta’ ttestjar ġdid biex jitkejjel il-livell tal-ħoss tal-vetturi bil-
mutur u valuri ta' limitu tal-ħsejjes ġodda għal kategoriji differenti ta’ vetturi ħfif, ta’ daqs 
medju u tqal.

Ir-rapporteur jappoġġa d-direzzjoni ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni bħala pass 
importanti fil-ġlieda biex jingħelbu l-effetti fuq is-saħħa pubblika u dawk ambjentali tal-
emissjonijiet tal-ħoss mill-vetturi bil-mutur. Madankollu, ir-rapporteur jikkunsidra li l-
proposta tal-Kummissjoni tibbenefika min għadd ta’ addizzjonijiet u aġġustamenti tekniċi, 
b’mod partikolari biex tipprovdi inċentivi għall-manifattur u x-xerrej ta’ vetturi b’livelli ta’ 
ħoss iktar baxxi. Ir-rapporteur jirrikonoxxi wkoll li l-ħoss mill-vetturi bil-mutur għandu sorsi 
multipli, fosthom il-magna, it-tajers, is-superfiċje tat-triq u l-ħoss tal-aerodinamika.

Attwalment il-proposta tal-Kummissjoni ma tpoġġix biżżejjed enfasi fuq l-għoti ta’ 
informazzjoni lill-konsumaturi dwar il-livell tal-ħoss tal-vetturi bil-mutur. Ir-rapporteur 
jappoġġa l-introduzzjoni ta’ skema ta’ tikkettar dwar l-emissjonijiet tal-ħsejjes tal-vetturi 
sabiex jiġu promossi vetturi b’livell baxx ta’ ħoss u sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu 
jagħmlu għażla infurmata qabel ix-xiri ta’ vettura. 

Il-kwalità tas-superfiċji tat-toroq hija kruċjali fl-influwenza tal-emissjonijiet tal-ħoss tad-
dawrien tal-vetturi. Ir-rapporteur jemmen li l-proposta tal-Kummissjoni tista’ titjieb permezz 
tal-introduzzjoni ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tat-toroq li tippermetti lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet nazzonali u lokali tagħhom jimmonitorjaw u jivvalutaw b’mod iktar effikaċi l-
kwalità tas-superfiċji tat-toroq tagħhom bl-għan li jitnaqqas l-impatt fuq il-livelli tal-ħsejjes 
b’mod ġenerali. 

Ir-rapporteur jissuġġerixxi wkoll għadd ta’ emendi għar-rekwiżiti tekniċi li jirregolaw il-
metodi għall-kejl tal-livelli tal-ħoss tal-vetturi bil-mutur u għad-dispożizzjonijiet li jirregolaw 
il-valuri ta' limitu, sabiex il-proposta tiġi aġġornata mal-iżviluppi tekniċi fil-proċeduri ta' 
ttestjar u sabiex titjieb il-fattibilità ġenerali tar-rekwiżiti. Dawn jinkludu tibdil fid-
dispożizzjonijiet li jirregolaw il-fond tal-wiċċ tat-tajers u fir-rata ta’ aċċelerazzjoni fir-rigward 
tal-kondizzjonijiet għall-għażla tal-proporzjonijiet tal-gerijiet. Ir-rapporteur jipproponi wkoll 
ċertu tibdil fil-kategorizzazzjoni tal-vetturi fir-rigward tal-applikabilità tal-valuri ta’ limitu tal-
ħoss, flimkien mal-introduzzjoni tal-fażi 4 ġdida li tkun tapplika jekk jintwera li jkun xieraq 
wara rieżami mill-Kummissjoni wara l-introduzzjoni tal-fażi 3. 

Finalment, ir-rapporteur jikkunsidra li l-iffissar ta’ valuri ta’ limitu (u d-dati meta dawk il-
valuri jsiru applikabbli) għall-kategoriji ta’ vetturi kif stipulat fl-Anness III tal-proposta tal-
Kummissjoni, jikkostitwixxi element essenzjali tar-Regolament, li għandu jiġi ddeterminat 
mill-koleġiżlaturi. Għaldaqstant, ir-rapporteur ma jistax jappoġġa l-proposta biex il-
Kummissjoni tiġi ddelegata s-setgħa li temenda dawk l-aspetti tar-Regolament permezz ta’ 
atti ddelegati, u għalhekk, jipproponi li kwalunkwe emenda futura tingħata effett 
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b’kodeċiżjoni skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 


