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***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, emendi għal abbozzi ta’ att huma indikati 
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 jemenda r-
Regolament (UE) Nru 510/2011 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-
mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief 
ġodda
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0394),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0185/2012),

– 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 tat-12 ta' 
Diċembru 2012,

– wara li kkonsulta l-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 (A7-0000/2013),

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-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
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 

(3) Skont l-analiżi teknika mwettqa għall-
valutazzjoni tal-impatt, it-teknoloġiji biex 
tintlaħaq il-mira ta' 147 g CO2/km huma 
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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.

disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ jista' 
jinkiseb. Għalhekk, il-fattibbiltà tal-mira ta' 
147 g CO2/km li għandha tintlaħaq sal-
2020 hija kkonfermata. Madankollu, studji 
li ġew ippubblikati dan l-aħħar juru wkoll 
li l-mira ta’ 147 g CO2/km għadha waħda 
ambizzjuża wisq. Fid-dawl tal-kriżi 
ekonomika attwali, f’dan il-qasam 
m’għandhomx jiġu imposti aktar piżijiet 
regolatorji fuq il-manifatturi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
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 (UE) Nru 
510/2011 jista’ 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 
tħejji rapport u, jekk xieraq, li jiġu adottati
proposti għall-miri ta' wara l-2020.
Madankollu, sabiex tiġi żgurata ċertezza 
ta’ ppjanar għall-manifatturiprodutturi, 
proposta bħal din ma għandhiex issir 
qabel l-2018, peress li d-determinazzjoni 
ta’ miri bħal dawn għandha tkun ibbażata 
fuq ċiklu ta’ ttestjar ġdid u fuq proċeduri 
ta’ ttestjar rilevanti li huma mistennija li 
jiġu adottati fl-2014. Dan għandu jiżgura 
li tinġabar data suffiċjenti u affidabbli fil-
perjodu mill-2014 sal-2018 sabiex kull 
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proposta għal miri ġodda għall-perjodu 
wara l-2020 ikollha bażi soda.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Is-super-krediti huma għodda 
important għall-manifatturi sabiex 
tinħoloq bidla teknoloġika u sabiex jiġi 
pprovdut inċentiv għal investimenti 
f’teknoloġiji innovattivi b’emissjonijiet 
baxxi. Huma wkoll strument effettiv 
sabiex jinkisbu l-għanijiet tar-Regolament 
(UE) Nru 510/2011 mingħajr ma jiġu 
imposti piżijiet żejda fuq il-kontribwenti 
tal-Unjoni. L-użu ta’ super-krediti jista’ 
jippromwovi kull tip ta’ sistema 
alternattiva ta’ power-train. B’hekk l-
iskema ta' super-krediti għandha tiġi 
estiża sa wara l-2018, skont ir-
Regolament (UE) Nru 510/2011.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Iċ-Ċiklu l-Ġdid tas-Sewqan 
Ewropew (NEDC) se jiġi sostitwit biċ-
ċiklu ta' ttestjar ġdid, il-Proċedura 
Armonizzata Globali ta’ Testijiet Light-
Duty (WLTP) fl-2014. B'hekk, kull mira 
possibli għal wara l-2020 għandha tkun 
determinata fuq il-bażi tal-WLTP ladarba 
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tkun kompletament definita u 
operazzjonali. Fil-każ li l-WTLP ma 
tkunx kompletament definita u 
operazzjonali sal-31 ta’ Diċembru 2017, 
kull mira ġdida possibli għandha tkun 
determinata skont iċ-ċiklu ta’ testjar fis-
seħħ f’dak iż-żmien. Kull bidla li ssir lill-
miri eżistenti għandha ssir skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), il-punt (h) għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
‘(h) ‘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 
kompluta jew ikkompletata; għall-
finijiet ta’ applikazzjoni ta’ dan il-punt, l-
emendi kollha għall-proċeduri ta’ kejl 
stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 
715/2007 u r-Regolament (KE) Nru 
692/2008 li għandhom jidħlu fis-seħħ 
mill-1 ta’ Jannar 2013 għandhom jiġu 
implimentati mill-1 ta’ Jannar 2021.’

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-Artikolu 5 għandu jiġi mibdul 
b’dan li ġej:

‘Artikolu 5
Super-krediti

Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet 
speċifiċi medji tas-CO2, kull vettura 
kummerċjali ħafifa ġdida b'livell ta' 
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 inqas 
minn 75g 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,
— 2 vetturi kummerċjali ħfief mill-2017.
— 1 vettura kummerċjali ħafifa mill-
2025.
Super-krediti akkumulati matul il-perjodu 
2017-2025 jistgħu jintużaw fi kwalunkwe 
sena f’dak il-perjodu bl-għan li jiġu
kkalkulati l-emissjonijiet speċifiċi medji 
ta’ CO2.
Għat-tul kollu tal-iskema tas-super-
krediti, l-għadd massimu ta' vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda, b'emissjonijiet 
speċifiċi ta' CO2 ta' anqas minn 
75g CO2/km, li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi 
stabbiliti fl-ewwel paragrafu m'għandux 
jaqbeż il-50,000 vettura kummerċjali 
ħafifa għal kull manifattur.’

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 għandu 
jiġi mibdul b’dan li ġej:
‘(4) Il-Kummissjoni għandha żżomm 
reġistru ċentrali tad-data rrappurtata 
mill-Istati Membri taħt dan l-Artikolu u 
dan ir-reġistru għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku.
Sat-30 ta’ Ġunju 2013 u kull sena 
sussegwenti, il-Kummissjoni għandha 
tikkalkula għal kull manifattur fuq bażi 
provviżorja:
(a) l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2
fis-sena kalendarja preċedenti;
(b) il-mira għall-emissjonijiet speċifiċi 
fis-sena kalendarja preċedenti; 
(c) id-differenza bejn l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta’ CO2 tagħha fis-sena 
kalendarja preċedenti kif ikkalkulat 
skont il-punt (a) u l-mira għall-
emissjonijiet speċifiċi tiegħu għal dik is-
sena.
Barra minn hekk, sat-30 ta' Ġunju ta' 
kull sena, mill-2017 sa u inkluż l-2025, il-
Kummissjoni għandha tikkalkula dan li 
ġej għal kull manifattur fuq bażi 
provviżorja:
(a) l-emissjonijiet speċifiċi medji ta’ CO2
fis-sena kalendarja preċedenti mingħajr 
ma jitqiesu s-super-krediti msemmija fl-
Artikolu 5,
(b) id-differenza bejn l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta’ CO2 tagħha fis-sena 
kalendarja preċedenti kif ikkalkulat skont 
il-punt (a) u l-mira għall-emissjonijiet 
speċifiċi tagħha għal dik is-sena.
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Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lil 
kull manifattur il-kalkolu proviżorju 
għal dak il-manifattur. In-notifika 
għandha tinkludi data għal kull Stat 
Membru dwar l-għadd ta’ vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda rreġistrati u l-
emissjonijiet speċifiċi tagħhom ta' CO2.’

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 5 għandu 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
‘(5) Manifattur jista’, fi żmien tliet xhur 
minn meta jiġi nnotifikat dwar il-kalkolu 
provviżorju skont il-paragrafu 4, 
jinnotifika lill-Kummissjoni bi 
kwalunkwe żball fid-data, fejn jispeċifika
l-Istat Membru li fih iqis li jkun seħħ l-
iżball.
Mis-sena 2017 sa u inkluża s-sena 2025, 
kull manifattur għandu, fi żmien tliet 
xhur min-notifika tal-kalkolu provviżorju 
taħt il-paragrafu 4, jinforma lill-
Kummissjoni dwar jekk il-Kummissjoni 
għandhiex tqis is-super-krediti msemmijin 
fl-Artikolu 5 sabiex jiġu kkalkulati l-
emissjonijiet speċifiċi medji ta’ CO2 fis-
sena kalendarja preċedenti.’

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt 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 l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

‘Mill-inqas mill-1 ta’ Jannar 2018, il-
Kummissjoni għandha, fejn applikabbli,
tirrevedi l-miri speċifiċi għall-
emissjonijiet, il-modalitajiet u aspetti oħra 
ta' dan ir-Regolament sabiex tistabbilixxi l-
miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda għall-perjodu ta' 
wara l-2020 skont il-proċedura ta’ ttestjar 
ġdida u ċ-ċiklu ta’ ttestjar imsemmijin fl-
Artikolu 13(6) jew, jekk dawn ma jkunux 
disponibbli, skont proċedura ta’ ttestjar 
kompletament definita u operazzjonali fis-
seħħ f’dak iż-żmien.’

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b – inċiż 2
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tielet subparagrafu jinbidel b'dan li ġej: – ir-raba’* subparagrafu jiġi mibdul b’dan 
li ġej: 

Sabiex tiġi riflessa kwalunkwe bidla fil-
proċedura regolatorja ta' testjar għall-kejl 
ta' emissjonijiet speċifiċi ta' CO2, il-
Kummissjoni għandha tadatta l-formoli 
stabbiliti fl-Anness I permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 15, u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 16 u 17 filwaqt li jiġi żgurat li r-

Il-proċedura ta’ ttestjar u ċ-ċiklu ta’ 
testjar regolatorji applikabbli mill-1 ta’ 
Jannar 2013 skont ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007, u l-Anness III u XII għar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 
għandhom jibqgħu l-bażi sabiex titkejjel 
il-mira għall-emissjonijiet speċifiċi 
stabbilita fl-Annes I, punt 1, sottopunt (c). 
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rekwiżiti għat-tnaqqis ta’ restrizzjoni 
komparabbli għall-manifatturi u vetturi 
ta' utilità differenti jkunu meħtieġa taħt 
il-proċeduri ta' testjar il-qodma u l-ġodda.

Kwalunkwe proċedura ta’ ttestjar u ċiklu 
ta’ testjar li tkun se tissostitwixxi dik il-
proċedura ta’ ttestjar u dak iċ-ċiklu ta’ 
ttestjar eżistenti għandha tkun definita u 
operazzjonali sal-31 ta’ Diċembru 2017. 
Data ta’ monitoraġġ suffiċjenti minn dik 
il-proċedura ta’ ttestjar u dak iċ-ċiklu ta’ 
ttestjar ġodda għandha wkoll tkun 
disponibbli sa dik id-data. B'hekk il-
Kummissjoni għandha teżamina l-
possibbiltà li tintroduċi miri ġodda għall-
perjodu ta’ wara l-2020 u, fejn 
applikabbli, għandha tagħmel proposta 
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 

__________________
* In-numerazzjoni ta' dan is-subparagrafu 
mhijiex korretta fil-proposta tal-
Kummissjoni. Huwa r-raba’ subparagrafu 
tal-Artikolu 13(6) li qed jiġi emendat.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-2020: (c) mill-2020:

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

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

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

M0 = il-valur adottat taħt l-Artikolu 13(2) M0 = il-valur adottat taħt l-Artikolu 13(5)
a = 0.096. a = 0.096.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni – żball fil-Proposta tal-Kummissjoni



PR\923891MT.doc 15/17 PE502.271v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Fl-2011, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 510/2011, li għandu 
l-għan li jnaqqas l-emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda. L-Artikolu 
13(1) tar-Regolament jobbliga lill-Kummissjoni li tikkonferma l-fattibilità tal-mira għall-
flotta medja fuq medda twila ta’ 147g CO2 għal kull km mill-2020 u li tistabbilixxi l-
modalitajiet sabiex tinkiseb il-mira. Bl-adozzjoni tal-proposta tagħha COM(2012) 394 tal-11 
ta’ Lulju 2012, il-Kummissjoni ssoddisfat id-domanda tal-koleġiżlaturi u kkonfermat li l-mira 
ta’ 147g stabbilita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) hija fattibbli. 

Mira għall-2020 

Ir-rapporteur jikkunsidra li l-mira għal medda twila ta’ 147g CO2/km, li għandha tiġi 
applikata mill-2020, m’għandhiex tinbidel. Hija mira ambizzjuża li sar qbil dwarha biss fl-
2011, inqas minn sentejn qabel l-adozzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni, li jikkonferma l-
fattibilità tagħha. B'hekk ir-rapporteur jappoġġja bis-sħiħ il-proposta tal-Kummissjoni li 
tikkonferma li l-mira għall-2020 hija teknikament fattibbli. Minħabba r-raġunijiet li ġejjin, ir-
Rapporteur jopponi kwalunkwe emenda għall-mira fuq medda twila eżistenti ta’ 147 g 
CO2/km:

 minn mindu sar qbil dwar il-mira ta’ 147g ma kien hemm ebda bidla fiċ-ċirkostanzi 
ambjentali jew ekonomiċi li tiġġustifika bidla fil-livell ta’ ambizzjoni f'dan l-istadju;

 l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) 510/2011, jagħti lill-Kummissjoni l-mandat li 
tikkonferma l-fattibilità tal-mira fuq medda twila. Żgur li ma kinitx l-intenzjoni ta’ din 
id-dispożizzjoni li l-Kummissjoni tipproponi mira iktar ambizzjuża. B’hekk, ikun 
konsistenti mal-kliem u mal-ispirtu tal-Artikolu 13(1) li ma ssir ebda bidla lill-mira 
fuq medda twila kif hemm stabbilit fir-Regolament eżistenti;

 il-manifatturi għandhom bżonn ukoll ta’ ċertezza ta’ ppjanar. Il-qbil dwar il-mira 
għall-emissjonijiet ta’ CO2 għall-2020 sar biss sentejn ilu; kwalunkwe bidla 
addizzjonali f'dan l-istadju tista' biss tikkomprometti l-bżonn leġittimu għal ċertezza; 

 iċ-ċiklu ta’ żvilupp twil tal-vetturi kummerċjali ħfief għandu jitqies kull meta jiġu 
ddeterminati miri għall-emissjonijiet ta’ CO2. Il-manifatturi diġà qegħdin fl-aħħar 
stadji ta’ ppjanar fir-rigward tal-vetturi li se jitqiegħdu fis-suq fl-2020. Bidla fil-mira 
f’dan l-istadju jista’ jkollha biss impatt negattiv fuq iċ-ċikli ta’ produzzjoni tal-
manifatturi;

 bidla fil-mira tista’ tikkomprometti wkoll il-kredibbiltà ġenerali tal-miri fuq medda 
twila peress li l-karattru ta’ mira fuq medda twila minnu nnifsu jimplika li jibqa’ fis-
seħħ għal żmien twil (jiġifieri l-perjodu mill-2011 sal-2020);

 għalkemm l-istudji jsostnu li l-mira għall-2020 tista’ tkun aktar ambizzjuża, hemm 
ukoll studji li jikkonkludu li l-mira ta’ 147g hija ambizzjuża wisq. B’hekk m’hemmx 
każ stabbilit għalhiex il-mira għandha tinbidel lejn direzzjoni jew oħra; 

 nuqqas ta' data: s'issa kien hemm nuqqas ta’ data b’mod partikolari fejn jidħlu l-hekk 
imsemmijin "vetturi mibnija f’diversi stadji". Mhux se jkun hemm data ta' monitoraġġ 
suffiċjenti disponibbli qabel l-2014. M’għandhomx jiġu diskussi miri ġodda mingħajr 
ma jkun hemm disponibbli data suffiċjenti u affidabbli;
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 fattur ieħor li għandu jitqies huwa s-sitwazzjoni ekonomika preżenti li bħalissa 
għaddejja minn kriżi finanzjarja. B’hekk m’għandhomx jitqiegħdu iktar piżijiet 
ekonomiċi fuq il-manifatturi Ewropej bl-iffissar ta’ miri iktar ambizzjużi;

 miri iktar ambizzjużi jistgħu jżidu l-ispejjeż tal-investiment (pereżempju, ir-riċerka u 
l-iżvilupp) min-naħa tal-manifatturi. vetturi N1 tipikamenti jintużaw minn artiġjani, 
servizzi ta’ kurrier jew konsenja express u minn ħafna negozji bħal bejjiegħa tal-fjuri u 
sidien ta’ ristoranti, li l-maġġoranza tagħhom huma SMEs. L-evalwazzjoni tal-
leġiżlazzjoni m’għandhiex twassal biex jiġu imposti piżijiet żejda fuq l-SMEs;

 ir-rapporteur jirrispetta l-ftehim dwar il-mira fuq medda twila li ntlaħaq wara negozjati 
twal u diffiċli bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fl-2011.

Mira għal wara l-2020

Ir-rapporteur jipproponi li ma tiġix introdotta mira ġdida għall-perjodu ta’ wara l-2020 mill-
inqas sa qabel l-1 ta’ Jannar 2018, meta għandu jkun kompletament operazzjonali ċiklu ta’ 
testjar ġdid. Iċ-ċiklu ta’ testjar ġdid WLTP (Proċedura Armonizzata Globali ta’ Testijiet 
Light-Duty) għadu mhuwiex disponibbli iżda huwa previst li jiġi adottat fl-2014. Id-WLTP se 
tibdel il-bażi għad-determinazzjoni tal-miri dwar is-CO2 u għadu mhuwiex ċar kif bidliet fiċ-
ċikli ta’ testjar se jinfluwenzaw l-emissjonijiet ta’ CO2 imkejla. Malli ċ-ċiklu ta’ testjar ġdid 
ikun disponibbli, jeħtieġ li tinġabar data suffiċjenti u affidabbli dwar l-emissjonijiet tul 
perjodu ta’ snin sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe mira ġdida jkollha bażi soda. 

Żviluppi teknoloġiċi u tnaqqis possibbli tal-emissjonijiet ta’ CO2 għandhom ukoll jiġu 
mmonitorjati qabel ma tiġi kkunsidrata mira għal wara l-2020. F’dan l-istadju, ma jistgħux 
jiġu previsti żviluppi teknoloġiċi għall-perjodu ta’ wara l-2020. Għadu mhuwiex ċar ukoll sa 
liema punt se jkun hemm aċċettazzjoni ta’ teknoloġiji alternattivi fis-suq .  Hemm numru ta’ 
xenarji teknoloġiċi disponibbli bħalissa madwar id-dinja u għalkemm bidla teknoloġika hija 
possibbiltà, mhuwiex ċar ukoll kif din se tinfluwenza t-total tal-emissjonijiet ta’ CO2 tal-
vetturi. B’hekk, għandha tinġabar iktar data sabiex l-emissjonijiet ta’ CO2 jiġu mmonitorjati 
qabel ma tiġi diskussa mira ġdida. 

Super-Krediti

Super-krediti huma krediti addizzjonali għal vetturi b’livell baxx ta' emissjonijiet. Fir-
Regolament attwali (UE) 510/2011 kull vettura b'livell baxx ta’ emissjonijiet li tipproduċi 
inqas minn 50g CO2/km tikseb kreditu addizzjonali għall-flotta tal-manifattur. Skont ir-
Regolament (UE) 510/2011 l-iskema ta’ super-krediti se tiskadi fl-2018. Għalkemm is-super-
krediti huma parti mill-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni dwar l-emissjonijiet ta’ CO2 minn 
karozzi tal-passiġġieri, dawn mhumiex inklużi fil-proposta attwali dwar l-emissjonijiet ta’ 
CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief. Madankollu, ir-rapporteur jikkunsidra li s-super-krediti 
huma għodda importanti sabiex jiġi stimolat it-tqegħid fis-suq ta’ vetturi b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet u sabiex il-manifatturi jiġu motivati biex jiżviluppaw teknoloġiji b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ CO2. Peress li għadna ma nafux x'se tkun it-teknoloġija ewlenija 
b’emissjonijiet baxxi fil-futur, l-iskema ta’ super-krediti għandha tinżamm.  Fl-istess ħin, din 
ma teħtieġx riżorsi finanzjarji addizzjonali u b’hekk ma tqiegħedx piż fuq il-kontribwenti. 

Sabiex ukoll jiġu inklużi vetturi kummerċjali ħfief akbar u sabiex il-produtturi jingħataw 
inċentiv biex jiżviluppaw teknoloġiji alternattivi fil-kategoriji ta’ vetturi itqal, il-limitu għandu 
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jitla’ għal 75 gramma. 

L-Ekoinnovazzjonijiet

Ir-rapporteur jilqa’ l-approċċ tal-Kummissjoni li jinżammu l-ekoinnovazzjonijiet fil-proposta. 
Innovazzjonijiet ġodda għandhom jiġu appoġġjati u l-proposta tipprovdi inċentiv ċar biex isir 
hekk. Il-proċess ta’ awtorizzazzjoni għandu jiġi ssemplifikat u teknoloġiji effiċjenti 
għandhom dejjem jiġu appoġġjati.

Ċiklu ta’ testjar

Huwa previst li l-NEDC (iċ-Ċiklu l-Ġdid tas-Sewqan Ewropew) se jiġi sostitwit mill-WLTP 
(Proċedura Armonizzata Globali ta’ Testijiet Light-Duty) fl-2014. B'riżultat ta’ din il-bidla, ir-
riżultat tal-ittestjar u tal-kejl tal-emissjonijiet ta’ CO2 se jinbidel. Il-Kummissjoni tipproponi li 
l-mira ta’ 147g tiġi adattata skont iċ-ċiklu ta’ testjar WLTP permezz ta’ atti delegati. Ir-
rapporteur jipproponi li ċ-ċiklu NEDC jinżamm bħala referenza għall-mira tal-2020 u 
jipproponi li ċ-ċiklu ta’ ttestjar ta’ referenza jinbidel b’rabta ma' mira possibli għal wara l-
2020. Dan m’għandux jiġi propost qabel l-2018. Kwalunkwe mira ġdida, anki jekk aġġustata, 
għandha tiġi stabbilita skont data ta’ monitoraġġ suffiċjenti u għandha dejjem tkun deċiża 
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 


