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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: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-
Regolament (UE) Nru 443/2009 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-
mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0393),

– 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 (C7-0184/2012),

– 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 l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) B'rikonoxximent tal-impatti 
sproporzjonati fuq l-iżgħar manifatturi li 

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

jirriżultaw minn konformità ma' miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet ddefiniti 
abbażi tal-utilità tal-vettura, mill-piż 
amministrattiv kbir tal-proċedura tad-
deroga u vantaġġ li huwa biss marġinali 
f’termini ta’ tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi li 
jinbiegħu minn dawn il-manifatturi, il-
produtturi responsabbli annwalment għal 
inqas minn 1000 karozza ġdida tal-
passiġġieri huma esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-mira speċifika għall-
emissjonijiet u l-primjum għal eċċess ta' 
emissjonijiet

Or. de

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test Procedure 
(WLTP)) fil-qafas tal-Kummissjoni 
Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet 
Uniti iżda din għadha mhijiex kompluta. 
Fid-dawl ta' dan, l-Anness I tar-
Regolament (KE) Nru 443/2009 
jistabbilixxi limiti tal-emissjonijiet għall-
2020 kif imkejla skont ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008. Sabiex il-
manifatturi jkollhom aktar ċertezza fl-
ippjanar, il-proċedura attwali ta’ ttestjar 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
għandha tinżamm sal-2020. Mill-2021 ’il 
quddiem, id-WLTP għandha tissostitwixxi 
l-proċedura ta’ ttestjar attwali. Malli, fis-
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sena 2012, id-WLTP tibda tintuża għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-limiti 
stabbiliti fl-Anness I għandhom jiġu 
aġġustati biex jiżguraw restrizzjonijiet 
komparabbli għall-manifatturi u l-klassijiet 
tal-vetturi.

Or. de

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

„4. L-Artikolu 4, l-Artikolu 8(4)(b) u (c), l-
Artikolu 9 u l-Artikolu 10(1)(a) u (c) ma 
għandhomx japplikaw għal manifattur li 
jkun responsabbli, flimkien mal-impriżi 
konnessi kollha tiegħu, għal inqas minn 
1000 karozza ġdida tal-passiġġieri 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.”

Or. de

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 3(1), il-punt (f) għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
“f) 'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2': 
tfisser l-emissjonijiet minn karozza tal-
passiġġieri mkejla konformement mar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
speċifikati bħala l-massa ta' 
emissjonijiet (kombinati) ta' CO2 fiċ-
ċertifikat ta' konformità; Għal karozzi 
tal-passiġġieri li m'għandhomx 
approvazzjoni tat-tip konformement 
mar-Regolament (KE) Nru 715/2007, 
"emissjonijiet speċifiċi ta' CO2" tfisser li 
l-emissjonijiet ta' CO2 mkejla 
konformement mal-istess proċedura ta' 
kejl kif speċifikata għall-karozzi tal-
passiġġieri fir-Regolament (KE) 
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Nru 692/2008, jew konformement mal-
proċeduri adottati mill-Kummissjoni 
biex jiġu stabbiliti l-emissjonijiet ta' CO2
għal dawn il-karozzi tal-passiġġieri;
għall-applikazzjoni ta’ dan il-punt, l-
emendi tal-proċedura tal-kejl li huma 
stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 u r-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 u li jidħlu fis-seħħ mill-
1 ta’ Jannar 2013 ’il quddiem, japplikaw 
biss mill-1 ta’ Jannar 2021.” 

Or. de

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 5 jinbidel b’dan li ġej:
“Artikolu 5
Superkrediti
(1) Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' anqas minn 50 g CO2/km jew li 
tilħaq distanza minima ta’ 40 km b’mutur 
elettriku biss tgħodd bħala:
- 3,5 karozzi fl-2020;
- 3,5 karozzi fl-2013;
- 2,5 karrozzi fl-2014;
- 2,5 karozzi fl-2015;
- 2,5 karozzi fl-2016;
- 2,5 karozzi fl-2017;
- 2 karozzi fl-2018;
- 2 karozzi fl-2019;
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- 2 karozzi fl-2020;
(1a)  Kalkolu multiplu skont il-
paragrafu 1 isir biss meta l-medja ta’ 
emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2  fis-sena 
kalendarja rispettiva ma jaqbżux l-objettiv 
tiegħu ta’ emissjonijiet speċifiċi b’aktar 
minn 15 %.
(1b) Bejn l-2016 u l-2020, il-manifatturi 
jistgħu jfaddlu s-superkrediti previsti fil-
paragrafu 1 fir-reġistru msemmi fl-
Artikolu 8(3a).
(1c) Bejn l-1 ta’ Jannar 2016 u l-
31 ta’ Diċembru 2023, il-manifatturi 
jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 
tikkunsidra, fil-kalkolu tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ CO2, is-superkrediti tagħhom 
li faddlu skont il-paragrafu 3.”

Or. de

Emenda 7

Proposta għal Regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 5 a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

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

Or. de

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 8 jiddaħħal il-paragrafu 
li ġej wara l-paragrafu 3:
“(3a) Il-Kummissjoni għandha żżomm 
reġistru dwar it-tfaddil imsemmi fl-
Artikolu 5 (1c). Ir-reġistru għandu jkun 
disponibbli għall-pubbliku.”

Or. de

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Artikolu 8 (4) jinbidel b’dan li ġej:
“(4) Il-Kummissjoni għandha żżomm 
reġistru ċentrali tad-dejta rrapurtata 
mill-Istati Membri taħt dan l-Artikolu.
Ir-reġistru għandu jkun disponibbli għall-
pubbliku.
Il-Kummissjoni għandha tikkalkula, sat-
30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, mill-2011 ’il 
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quddiem, għal kull manifattur fuq bażi 
proviżorja:
a) l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2
fis-sena kalendarja preċedenti;
b) il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi fis-
sena kalendarja preċedenti, u
c) id-differenza bejn l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2 fis-sena 
kalendarja preċedenti kkalkulati skont il-
punt a u l-mira tiegħu ta' emissjonijiet 
speċifiċi għal dik is-sena.
Minbarra dan, il-Kummissjoni għandha 
tikkalkula, sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, 
mill-2016 sal-2023 inklużi, għal kull 
manifattur fuq bażi proviżorja:
a) il-medja tal-emissjonijiet speċifiċi ta’ 
CO2  fis-sena kalendarja preċedenti, 
mingħajr ma jiġu kkunsidrati s-
superkrediti msemmija fl-Artikolu 5,

b) id-differenza bejn l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2 fis-sena kalendarja 
preċedenti kkalkulati skont il-punt a u l-
mira tiegħu ta' emissjonijiet speċifiċi għal 
dik is-sena.
In-notifika għandha tinforma lil kull 
manifattur dwar il-kalkolu proviżorju. In-
notifika tinkludi data għal kull Stat 
Membru dwar in-numru ta' karozzi ġodda 
rreġistrati u l-emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 tagħhom.”

Or. de

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) L-Artikolu 8 (5) jinbidel b’dan li ġej:
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„(5) Il-manifatturi jistgħu, fi żmien tliet 
xhur minn meta jiġu nnotifikati dwar il-
kalkolu provviżorju skont il-
paragrafu 4, jinnotifikaw lill-
Kummissjoni kwalunkwe żball fid-data, 
fejn jispeċifikaw l-Istat Membru li fih 
iqisu li jkun seħħ l-iżball.
Mis-sena 2016 sas-sena 2023 inklużi, kull 
manifattur għandu, fi żmien tliet xhur 
wara l-komunikazzjoni tal-kalkolu 
proviżorju skont il-paragrafu 4, jinforma 
lill-Kummissjoni jekk din għandhiex tqis 
is-superkrediti msemmija fl-Artikolu 5 fil-
kalkolu tal-medja tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ CO2.
Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
kwalunkwe notifiki mill-manifatturi u 
għandha, sal-31 ta' Ottubru, 
tikkonferma jew temenda l-kalkoli 
proviżorji taħt il-paragrafu 4.”

Or. de

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu 12(1) jinbidel b’dan li ġej:
“(1) Fuq applikazzjoni minn fornitur 
jew manifattur, għandu jiġi kkunsidrat 
l-iffrankar tas-CO2 miksub permezz tal-
użu ta’ teknoloġiji innovattivi jew ta’ 
taħlita ta’ teknoloġiji innovattivi (pakketti 
teknoloġiċi innovattivi”). Il-kontribut 
totali ta’ dawk it-teknoloġiji biex 
titnaqqas il-mira tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ manifattur jista’ jkun sa 
7 g CO2/km.”
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Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fl-Artikolu 12(2), l-ewwel sentenza
tinbidel b'dan li ġej:

(9) L-Artikolu 12(2) jinbidel b’dan li ġej:

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

„(2) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet dettaljati għal proċedura 
biex jiġu approvati t-teknoloġiji innovattivi 
jew pakketti teknoloġiċi innovattivi
msemmija fil-paragrafu 1 permezz tal-atti 
ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2). Dawn id-dispożizzjonijiet 
tal-proċedura għandhom ikunu bbażati 
fuq il-kriterji, li ġejjin, għal teknoloġiji 
innovattivi:
a) il-fornitur jew manifattur għandu 
jkun responsabbli għall-iffrankar tas-
CO2 miksub permezz tal-użu ta’ 
teknoloġiji innovattivi jew pakketti 
teknoloġiċi innovattivi;
b) it-teknoloġiji innovattivi jew pakketti 
teknoloġiċi innovattivi għandhom jagħtu 
kontribut ta’ tnaqqis tas-CO2 li jkun 
verifikat;
c) l-effett tat-teknoloġiji innovattivi u l-
pakketti teknoloġiċi innovattivi fuq l-
emissjonijiet speċifiċi tal-emissjonijiet ta’ 
CO2  ta’ karozza tal-passiġġieri fiċ-ċiklu
tal-eżami standard m’għandhomx ikunu 
aktar minn 25 %; it-teknoloġiji innovattivi 
u l-pakketti teknoloġiċi innovattivi 
m’għandhomx ikunu koperti minn 
dispożizzjonijiet obbligatorji minħabba 
miżuri addizzjonali kumplimentari li 
jikkonformaw mat-tnaqqis ta' 10 g 
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CO2/km msemmija fl-Artikolu 1 jew 
ikunu obbligatorji taħt dispożizzjonijiet 
oħra tal-liġi Komunitarja.”

Or. de

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9a (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:
“(3) Fornitur jew manifattur li japplika 
għall-approvazzjoni ta' xi miżura bħala 
teknoloġija innovattiva jew pakkett 
teknoloġiku innovattiv, għandu jressaq 
rapport lill-Kummissjoni, li jinkludi 
rapport ta’ verifika mwettaq minn entità 
indipendenti u ċertifikata. Fil-każ ta' 
interazzjoni possibbli tal-miżura ma' 
teknoloġija innovattiva oħra jew pakkett 
ieħor ta’ teknoloġija innovattiva li jkunu
diġà approvati, ir-rapport għandu 
jirriferi għal dik l-interazzjoni u r-
rapport ta’ verifika għandu jevalwa 
safejn dik l-interazzjoni timmodifika t-
tnaqqis miksub minn kull miżura.”

Or. de

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9b (ġdid)
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal wara 
l-Artikolu 12(4):
“(4a) Darba fis-sena, il-Kummissjoni 
għandha tressaq rapport lill-Kunsill u lill-
Parlament dwar it-teknoloġiji innovattitvi 
u l-pakketti teknoloġiċi innovattivi.”

Or. de

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt b
Regolament 2009/443/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Jitħassar it-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3

(b) Il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:

“(3) Mill-2012, il-Kummissjoni għandha 
twettaq stima tal-impatt sabiex sal-2014 
tirrivedi, kif stipulat fl-Artikolu 14(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, il-
proċeduri għall-kejl tal-emissjonijiet 
CO2 kif stipulati minn dak ir-
Regolament, għall-fini tal-applikazzjoni 
ta’ proċedura tal-kejl ġdida mill-2021
’hawn. Il-Kummissjoni għandha b’mod 
partikolari tagħmel proposti xierqa biex 
tadatta l-proċeduri biex jirriflettu 
b’mod adegwat ir-rendiment reali tal-
emissjonijiet CO2 tal-karozzi u b’mod 
partikolari, proposti li jinkludu t-
teknoloġiji innovattivi approvati kif 
definit fl-Artikolu 12 li jistgħu jkunu 
riflessi fiċ-ċiklu tal-eżami. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li 
sussegwentement dawk il-proċeduri jiġu 
riveduti b’mod regolari.”

Or. de
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Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 14a biex tadatta l-formoli fl-
Anness I sabiex tkun riflessa kwalunkwe 
bidla fil-proċedura tat-test regolatorju 
għall-kejl tal-emissjonijiet speċifiċi tas-
CO2 imsemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 u r-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 filwaqt li jiġi żgurat li r-
rekwiżiti għat-tnaqqis ta’ restrizzjoni 
komparabbli għall-manifatturi u vetturi ta' 
utilità differenti jkunu meħtieġa taħt il-
proċeduri ta' ttestjar il-qodma u l-ġodda. "
Id-devjazzjonijiet li jirriżultaw mill-
proċedura ta’ ttestjar il-ġdida għandhom 
jiġu aġġustati bis-sħiħ. Tali allinjament 
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japplika mill-1 ta’ Jannar 2021 ’il 
quddiem.

Or. de
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NOTA SPJEGATTIVA

Din il-proposta għandha l-mira li tnaqqas b’mod sinifikanti, iżda li jkun ukoll validu mill-
aspett ekonomiku u ekoloġiku, l-emissjonijiet ta’ CO2 tal-karozzi l-ġodda billi tirrikorri għal 
sistemi ta’ trażmissjoni moderni. 
Mill-2006 ’l hawn, għall-grupp ta’ vetturi japplika valur ta’ 160g CO2/km, mill-2015 ’l hawn 
ta’ 130g CO2/km u mill-2020 ’l hawn 95g CO2/km. Dawn huma valuri ambizzjuż ħafna. Ir-
rapporteur iqis li huwa importanti li din il-mira tinkiseb, għalkemm din tirrapreżenta l-akbar 
tnaqqis f’dawn l-aħħar snin. Minbarra dan, il-Kummissjoni, fil-proposta tagħha 
COM(2012)393, issuġġeriet li l-koeffiċjent tas-“slope”għall-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
tas-CO2 ta’ karozzi ġodda tal-passiġġieri fir-Regolament (KE) Nru 443/2009 jitnaqqas minn a 
= 0,0457 għal a = 0,0333. Dan it-tnaqqis jirrappreżenta tnaqqis ulterjuri tal-linja b’27 %, li 
jimponi aktar spejjeż għall-manifatturi ta’ vetturi aktar kbar milli għall-manifatturi ta’ vetturi 
iżgħar. Iżda peress li l-vetturi aktar kbar huma l-aktar avvanzati fit-teknoloġija, ir-rapporteur 
jipprova jissuġġerixxi sistema realistika ta’ stimolu li tippromwovi l-iżvilupp u l-
applikazzjoni ta’ kunċetti ta’ attwazzjoni ġodda u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. Il-baġits 
statali tal-Istati Membri m’għandhomx isofru permezz ta’ dan, l-aktar minħabba s-
subvenzjonijiet trasversali. Fl-istess ħin irid jiżgura li jibqa’ jkun hemm spettru wiesa’ ta’ 
manifatturi u ta’ karozzi tal-passiġġieri ġodda, sabiex tkun iffaċilitata l-kompetizzjoni ġusta 
bejn il-manifatturi ta’ karozzi tal-passiġġieri ġodda. Minbarra dan, m’għandhux ikun objettiv 
tal-UE li l-libertà individwali tal-għażla tal-vettura tkun limitata bil-liġi.

Is-sistema ta’ stimolu għandha tiffaċilita l-manifatturi kollha biex sal-2020 jiffrankaw l-hekk 
magħrufa superkrediti, li jiġu amministrati mill-Kummissjoni permezz ta’ direttorju pubbliku. 
Il-manifatturi għandhom il-possibilità jikkomunikaw lill-Kummissjoni jekk is-superkrediti li 
ġew imfaddla jistgħux ikunu kkalkulati b’mod flessibli għal kull sena kalendarja għall-fini tal-
kisba tal-objettivi individwali tagħhom. Madankollu, il-kalkolu jingħata biss lill-manifatturi 
jekk huma, fis-sena kalendarja rispettiva, ma jaqbżux l-objettivi speċifiċi ta’ emissjonijiet 
tagħhom b’aktar minn 15 %. Minbarra dan, għandhom jikkwalifikaw biss għas-super-krediti 
vetturi li l-emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 tagħhom ma jaqbżux 50g CO2/km jew li jaslu sa’ 
mill-anqas 40 km meta jaħdmu bil-mutur elettriku biss. B’hekk, il-manifatturi jiġu sfurzati li 
jkomplu jinvestu aktar f’magni alternattivi u joħorġu l-kunċetti tagħhom fis-suq. Is-sistema ta’ 
stimolu tiskadi fl-2023. Il-koeffiċjent ta’ multiplikazzjoni, li hu previst li jkun eliminat 
gradwalment, għandu jilħaq il-fattur 2 mill-2018 ’l hawn.  

Sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu iqabblu, il-konsum tal-karburanti tal-mudelli ta’ kull 
manifattur se jitkejjel permezz ta’ proċedura ta’ ttestjar standardizzata, iċ-ċiklu ġdid ta’ 
sewqan Ewropew). Fil-preżent, il-Kummissjoni u istituzzjonijiet oħra qed jaħdmu fuq 
proċedura ta’ test dinji għall-vetturi ħfief (WLTP –Worldwide Harmonized Light Duty Test 
Procedure). Sabiex il-manifatturi ikunu jistgħu jippjanaw b’aktar sikurezza, iċ-ċiklu ta’ 
sewqan il-ġdid għandu jiġi impost bħala rekwiżit biex jinkiseb l-objettiv ta’ 95 g CO2/km sal-
2020. Wara, il-WLTP għandha tissostitwixxi ċ-ċiklu ta’ ttestjar il-qadim u se tintuża bħala 
bażi għad-determinazzjoni tal-objettivi wara l-2020. 

Ikun opportun li l-manifatturi ta’ vetturi ġodda tal-passiġġieri u l-fornituri tagħhom jiġu 
inkoraġġiti jiċċertfifikaw u jinkorporaw fit-teknoloġiji ġodda tal-karozzi t-teknoloġiji jew 
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pakketti ta’ teknoloġiċi (innovazzjonijiet ekoloġiċi) li jnaqqsu l-konsum tal-karburanti u 
b’hekk l-emissjonijiet ta’ CO2 marbuta miegħu. S’issa m’hemm l-ebda innovazzjoniji 
ekoloġika rikonoxxuta, peress li l-proċedura ta’ ttestjar hi twila wisq u tqum ħafna flus. 
Għalhekk, ir-rapporteur jara l-bżonn li jiġu provduti inċentivi għas-simplifikazzjoni tal-
proċedura ta’ rikonoxximent tat-teknoloġiji jew pakketti teknoloġiċi innovattivi. Skont ir-
Regolament (KE) Nru 443/2009, it-total tal-kontribut ta’ tali teknoloġiji intiżi li jnaqqsu l-
objettiv għall-emissjonijiet speċifiċi ta’ manifattur jista’ jilħaq massimu ta’ 7g CO2/km. 

Minħabba li hu impossibbli li jkunu previsti s-sistemi ta’ trażmizjoni, ma jkunx raġonevoli li 
fl-2014 diġà tkun ippreżentata proposta ta’ reviżjoni tar-regolament għaż-żmien wara l-2020. 
Ir-rapporteur hu tal-fehma li m’għandhiex issir evalwazzjoni mill-ġdid tas-sitwazzjoni futura 
tas-suq qabel l-2017.


