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Emenda 7
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-parametru ta’ utilità - jiġifieri l-massa - huwa wieħed mill-fatturi ewlenin fl-isforz li 
jintlaħqu l-miri tal-emissjonijiet, u l-valur tiegħu jista’ jiġi kkalkulat billi tintuża ekwazzjoni 
mgħotija f’Anness I għar-regolament tal-11 ta’ Mejju 2011, wara l-introduzzjoni tal-mira 
għall-emissjonijiet tas-CO2.

Emenda 8
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-vannijiet huma wieħed mis-sorsi 
tat-trasport li qed jikbru malajr tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG), 
liema sors żdied b’26 % bejn l-1995 u l-
2010 u li issa jammonta għal 8 % tal-
emissjonijiet tat-trasport bit-triq. Huwa 
antiċipat iżjed tkabbir, parzjalment 
minħabba r-regolamentazzjoni iżjed 
limitata għas-sewqan tal-vannijiet meta 
mqabbel mas-sewqan tat-trakkijiet. Sabiex 
tiġi miġġielda ż-żieda fl-emissjonijiet mill-
vannijiet u sabiex jiġi żgurat li l-progress 
ikompli lil hinn mill-2020 huwa meħtieġ li 
tiġi stabbilita mira ambizzjuża għall-2025. 
Il-mira ta’ 85 g CO2/km għandha tiżgura 
li jsiru investimenti għall-iżvilupp ta’ 
vannijiet b’effiċjenza tal-fjuwil u 
b’emissjoni baxxa ta' karbonju. Dan 
huwa rilevanti b’mod partikolari għall-
bliet tal-Ewropa fejn l-użu ta’ vannijiet 
iżjed nodfa, possibbilment b’sistemi 
alternattivi ta’ propulsjoni, għandu jtejjeb 
il-kwalità tal-ħajja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju ppubblikat reċentement minn AEA-Ricardo juri li l-mira ta’ 60 g CO2/km għall-
karozzi tal-passiġġieri fl-2025 hija teknoloġikament fattibbli u kosteffikaċi. Il-mira bi 
strettezza ekwivalenti għall-vannijiet għandha tkun ta’ 85 g CO2/km. Din għandha tistimula l-
investiment f’vannijiet b’emissjoni baxxa ta' karbonju (ibridi, tal-elettriku), u tissalvagwardja 
lin-negozji tal-Ewropa mill-prezzijiet taż-żejt dejjem jogħlew, u għandha anke tikkontribwixxi 
għat-tnaqqis fit-tniġġis tal-arja u mill-istorbju, b’mod partikolari f’żoni urbani, fejn spiss 
jintużaw il-vannijiet.

Emenda 9
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jekk il-miri jinbidlu ta’ spiss, 
tinħoloq inċertezza fl-industrija tal-
karozzi u taffetwa l-kompettitività globali 
tagħha.

Or. lv

Emenda 10
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Huwa xieraq li jiġi ċċarat li għall-fini 
tal-verifika tal-konformità mal-mira ta' 
147gCO2/km, l-emissjonijiet ta' CO2
għandhom ikomplu jitkejlu skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni 
tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-
emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-
passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali
(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu u t-teknoloġiji 
innovattivi.

(2) Huwa xieraq li jiġi ċċarat li għall-fini 
tal-verifika tal-konformità mal-mira ta' 
147gCO2/km, l-emissjonijiet ta' CO2
għandhom ikomplu jitkejlu skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni 
tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-
emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-
passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali
(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu u t-teknoloġiji 
innovattivi. Madankollu, l-istudji mwettqa 
mill-Kummissjoni wrew li l-proċeduri tat-
test użati biex jitkejlu l-emissjonijiet tas-
CO2 skont dak ir-Regolament ma evitawx 
iż-żieda fl-użu tal-flessibbiltajiet mill-
manifatturi li rriżulta fl-allegat tnaqqis fl-
emissjonijiet tas-CO2 li mhux attribwit 
għat-titjib teknoloġiku u ma jistax jinkiseb 
fis-sewqan reali fit-triq. Għalhekk, ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 għandu 
jiġi rivedut b’urġenza sabiex jiġi żgurat li 
l-proċeduri tat-test jirriflettu l-imġiba 
reali tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-
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karozzi.

Or. en

Emenda 11
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
ittestjar waqt it-tħaddim jirreplika l-
konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-
CO2 taħt kundizzjonijiet normali tal-użu. 
Dan jeħtieġ, pereżempju, li matul l-
ittestjar waqt it-tħaddim il-montatura tal-
komponenti fuq il-vetturi ma ssirx bl-
intenzjoni li titnaqqas ir-reżistenza jew li 
x-xejriet tal-użu jkunu jirrappreżentaw l-
użu attwali. B’dan il-mod il-konsumaturi 
jistgħu jkunu fiduċjużi li l-prestazzjoni 
tipika tal-vetturi mixtrija meta jitħaddmu 
tilħaq il-konsum tal-fjuwil u l-
emissjonijiet tas-CO2 kif irriklamat. Għal 
dawn ir-raġunijiet, u mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li tiġi żgurata l-
konformità waqt it-tħaddim minnufih, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
ddettaljati għall-prevenzjoni tal-użu tal-
flessibbiltajiet matul l-ittestjar waqt it-
tħaddim sabiex jitnaqqsu l-konsum tal-
fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO2 lil hinn 
minn dak li kieku jinkiseb taħt 
kundizzjonijiet normali tal-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa l-applikazzjoni uniformi tal-konformità waqt it-tħaddim u sabiex jiġi 
żgurat li l-modifiki meħtieġa jkunu konsistenti mal-kundizzjonijiet normali tal-użu, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli ddettaljati. Dawk ir-regoli għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li tiġi żgurata l-konformità waqt it-tħaddim sabiex jiġi evitat id-
dewmien mhux meħtieġ fl-iżgurar tal-konformità waqt it-tħaddim.
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Emenda 12
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta ġie adottat dan ir-Regolament l-ispejjeż biex tintlaħaq il-mira ta’ 147 g CO2/km kienu 
stmati bejn l-€2 000 u t-€8 800. Madankollu, l-istudju tal-2012 li jsejjes il-valutazzjoni tal-
impatt tal-Kummissjoni għall-proposta tar-reviżjoni jistma l-ispiża addizzjonali għall-kisba 
tal-mira ta’ 147 g CO2/km li hija biss madwar €450. L-istudju tal-2012 mit-TNO juri li l-livell 
fil-mira ta’ 110 g CO2/km għall-vannijiet (ekwivalenti għal mira ta’ 80 g CO2/km għall-
karozzi) huwa teknoloġikament fattibbli u l-ispiża addizzjonali għandha tinfeda f’inqas minn 
4 snin.

Emenda 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-ekonomija Ewropea hija 
dipendenti ferm fuq il-provvista esterna 
tal-enerġija u għalhekk esposta b’mod 
kontinwu għall-prezzijiet tal-enerġija 
inċerti u għoljin, inklużi kriżijiet 
potenzjali relatati maż-żejt. Iż-żidiet 
sinifikanti fl-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u 
b’mod partikolari l-effiċjenza enerġetika 
jistgħu jgħinu biex jimminimizzaw dawn 
l-effetti negattivi. B’rikonoxximent taż-
żmien twil ta’ riċerka u żvilupp meħtieġ 
mill-manifatturi għall-innovazzjoni u l-
adattament taċ-ċikli tagħhom tal-
produzzjoni u sabiex l-investituri 
jingħataw iċ-ċertezza li jeħtieġu, huwa 
importanti li tiġi stabbilita mira għall-
2025. L-istabbiliment ta’ din il-mira issa 
jfisser il-kontinwazzjoni fuq l-istess pjan 
ta’ żmien tal-2009 meta kienu ġew 
stabbiliti l-miri għall-2020. L-
introduzzjoni tal-mira ta’ 100 g/km fl-
2025, huwa mod kif jiġi żgurat li l-
effiċjenza fl-użu tal-fjuwil ta’ vannijiet 
ġodda tkompli titjieb lil hinn mill-2020, 
jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ vetturi 
b’emissjoni baxxa ħafna ta' karbonju, l-
ekonomija tkun inqas vulnerabbli għall-
kriżijiet fil-prezzijiet taż-żejt u tinżamm il-
pożizzjoni fuq quddiem nett tal-UE;

Or. en

Emenda 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet

(6) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
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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.

għall-perjodu ta' wara l-2020. Dan għandu 
jseħħ billi tiġi stabbilita mira għall-2025. 
Il-mira għandha tkun ibbażata fuq ir-rata
meħtieġa ta’ tnaqqis sabiex tkun konformi 
mal-miri tal-Unjoni fit-tul għall-klima u
ttejjeb l-iżvilupp ta' teknoloġija kosteffikaċi 
li tnaqqas is-CO2.

Or. en

Emenda 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 16
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
relatati mal-provvista tal-enerġija u l-
manifattura u r-rimi tal-vetturi huma 
komponenti sinifikanti tal-marka tal-
karbonju totali attwali tat-trasport bit-triq 
li aktarx jiżdiedu fl-importanza b’mod 
sinifikanti fil-ġejjieni. L-azzjoni tal-
politika għandha għalhekk tiggwida lill-
manifatturi lejn soluzzjonijiet ottimali li 
jqisu b’mod partikolari l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra assoċjati mal-ġenerazzjoni 
tal-enerġija li tiġi pprovduta lill-vetturi u 
tiżgura li dawn l-emissjonijiet ma jherrux 
il-benefiċċji relatati mal-użu operazzjonali 
mtejjeb tal-enerġija tal-vetturi fil-mira ta’ 
dan ir-Regolament. Għal dak il-għan, 
huwa xieraq li l-Kummissjoni tqis, fir-
reviżjoni fil-ġejjieni ta’ dan ir-Regolament 
għall-perjodu lil hinn mill-2020, l-approċċ 
regolatorju li jqis l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra assoċjati mal-provvista tal-
enerġija u ċ-ċiklu tal-ħajja tal-vettura.

Or. en

Emenda 17
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-veloċità tal-vetturi tat-triq 
għandha influwenza qawwija fuq il-
konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-
CO2 tagħhom. Barra minn hekk, fin-
nuqqas ta’ limitazzjoni tal-veloċità li hija 
applikabbli għal vetturi kummerċjali 
ħfief, huwa possibbli li jkun hemm 
element ta’ kompetizzjoni fir-rigward tal-
ogħla veloċità li tista’ twassal sabiex ikun 
hemm powertrains ta’ daqs eċċessiv fil-
vetturi u ineffiċjenzi assoċjati 
f’kundizzjonijiet li joperaw aktar bil-mod. 
Għalhekk, huwa xieraq li d-Direttiva tal-
Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta’ Frar 1992 
dwar l-istallazzjoni u l-użu ta’ apparat li 
jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta’ 
vetturi tal-mutur fil-Komunità, tiġi estiża 
għall-vetturi kummerċjali ħfief koperti 
f’dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vannijiet huma l-uniċi vetturi kummerċjali li m’għandhomx limitu tal-veloċità. L-apparat li 
jillimita l-veloċità għandu jnaqqas l-emissjonijiet, itejjeb is-sikurezza stradali u jelimina l-
element ta’ kompetizzjoni inġusta bejn il-vannijiet il-kbar u t-trakkijiet iż-żgħar.

Emenda 18
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Huwa xieraq li jiġi vvalutat il-bżonn 
li nitbiegħdu mill-miri għall-emissjonijiet 
tas-CO2 u nbiddluhom f'miri ta’ effiċjenza 
tal-fjuwil, peress li l-miri għall-
emissjonijiet tas-CO2 ma jikkunsidrawx l-
emissjonijiet dannużi mill-magni moderni 
ta' kombustjoni interna. Il-Kummissjoni 
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hija għaldaqstant mitluba sabiex 
tissottometti rapport dwar din il-kwistjoni.

Or. lv

Emenda 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Premessa 13
is-sentenza li ġejja għandha tiżdied fl-
aħħar nett, wara kummerċjalizzazzjoni:
"billi jiġu pprovduti inċentivi bbilanċjati 
għall-vannijiet b’emissjonijiet baxxi".

Or. en

Emenda 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Premessa 31
Fi Premessa 31 tal-proposta oriġinali tal-
Kummissjoni għar-REGOLAMENT (UE) 
Nru 510/2011, il-linji li ġejjin sal-aħħar:
"Huwa għalhekk xieraq li jiġu investigati 
... koperti f’dan ir-Regolament."
għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:
"Iż-żieda fit-traffiku tat-triq, b’mod 
partikolari t-traffiku tal-vannijiet, u ż-
żieda li tirriżulta fil-periklu u l-fastidju 
jippreżentaw lill-Istati Membri problemi 
serji relatati mas-sikurezza stradali, l-
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ambjent u t-tibdil fil-klima. Għalhekk dan 
ir-Regolament jitlob li l-vetturi kollha N1 
manifatturati ġodda għandhom jiġu 
mgħammra bl-apparat li jillimita l-
veloċità sal-1 ta’ Jannar 2015."

Or. en

Emenda 21
Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira għandha tkun ta' 128 g CO2/km, minflok dik proposta mill-Kummissjoni ta’ 
147 g CO2/km, sabiex jinkiseb l-istess livell ta’ ambizzjoni irrispettivament mit-tip tal-vettura. 
Il-mira għall-2020 proposta mill-Kummissjoni tikkorrispondi għal mira iżjed stretta għall-
2015 b’27 % għall-karozzi tal-passiġġieri imma biss b’16 % għall-vetturi kummerċjali ħfief.

Emenda 22
Yannick Jadot

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vannijiet huma wieħed mis-sorsi li qed jikbru b’rata mgħaġġla ta’ trasport ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra (GHG), b’żieda ta’ 26 % bejn l-1995 u l-2010. Sabiex jiġu miġġielda l-
emissjonijiet jiżdiedu tas-CO2 mill-vannijiet, huma meħtieġa miri stretti dwar l-emissjoni tas-
CO2. L-analiżi ppreżentata mill-Kummissjoni turi li l-mira ta’ 147 g CO2 ma tkunx biżżejjed. 
Il-mira ta’ 110 g CO2/km tkun ekwivalenti għall-mira tal-karozzi ta’ 80 g CO2/km. L-analiżi 
teknika turi li din il-mira hija teknoloġikament fattibbli u kosteffikaċi kemm għall-utenti kif 
ukoll għas-soċjetà.

Emenda 23
Yannick Jadot

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1 jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"2a. Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta’ 
85 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta l-ġdida tal-vetturi 
kummerċjali ħfief kif imkejla skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 u l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tiegħu."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istudju ppubblikat reċentement minn AEA-Ricardo juri li l-mira ta’ 60 g CO2/km għall-
karozzi tal-passiġġieri fl-2025 hija teknoloġikament fattibbli u kosteffikaċi. Il-mira bi 
strettezza ekwivalenti għall-vannijiet għandha tkun ta’ 85 g CO2/km. Din għandha tistimula l-
investiment f’vannijiet b’emissjoni baxxa ħafna ta' karbonju (ibridi, tal-elettriku), u 
tissalvagwardja lin-negozji tal-Ewropa mill-prezzijiet taż-żejt dejjem jogħlew, u għandha 
anke tikkontribwixxi għat-tnaqqis fit-tniġġis tal-arja u mill-istorbju, b’mod partikolari f’żoni 
urbani, fejn spiss jintużaw il-vannijiet.

Emenda 24
Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"2a. Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta’ 
100 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta l-ġdida tal-vetturi 
kummerċjali ħfief kif imkejla skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 u l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tiegħu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’Novembru 2010 l-Kummissjoni indikat il-pjan tagħha sabiex tanalizza l-fattibbiltà li 
tintlaħaq il-mira ta’ 70 g CO2/km sal-2025 għall-karozzi tal-passiġġieri kif mitlub mill-
Parlament Ewropew qabel dik id-data. Il-mira bi strettezza ekwivalenti għall-vannijiet 
għandha tkun ta’ 100g CO2/km. Id-dewmien fl-adozzjoni tal-mira tal-2025 twassal għar-
riskju li l-perjodi ta’ tħejjija għall-manifatturi tal-vannijiet ma jkunux biżżejjed u t-titjib 
meħtieġ jiddewwem, isir iżjed għali fit-tul, jew jintilef.
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Emenda 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"2a. Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta’ 
100 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta l-ġdida tal-vetturi 
kummerċjali ħfief kif imkejla skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 u l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tiegħu."

Or. en

Emenda 26
Josefa Andrés Barea

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"2a. Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira fil-firxa ta’ 
bejn il-100 g CO2/km u l-115 g CO2/km 
bħala emissjonijiet medji għall-vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda, kif speċifikat fl-
Artikolu 13(1)."

Or. en
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Emenda 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"2b. Għall-finijiet tal-kejl tal-emissjonijiet 
tas-CO2, il-Proċedura tat-Test Dinji għall-
Vetturi Ħfief (WLTP) tissostitwixxi l-
proċeduri tat-test stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-miżuri 
ta’ implimentazzjoni tiegħu mill-2016 ’il 
quddiem."

Or. en

Emenda 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 510/2011
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 
kollha assoċjati tiegħu, għal inqas minn
500 vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.”

(4) L-Artikolu 4, l-Artikolu 8(4)(b) u (c), l-
Artikolu 9 u l-Artikolu 10(1)(a) u (c) ma 
għandhomx japplikaw għal manifattur li 
jkun responsabbli, flimkien mal-impriżi 
kollha assoċjati tiegħu, għal inqas minn
10 000 vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.

Or. ro



PE504.232v01-00 18/36 AM\925661MT.doc

MT

Emenda 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Dan li ġej jiżdied mal-punt h tal-
Artikolu 3(1):
"għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan il-
punt, il-Proċedura l-ġdida tat-Test Dinji 
għall-Vetturi Ħfief għandha tapplika mill-
1 ta’ Jannar 2016."

Or. en

Emenda 30
Yannick Jadot

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 5 jitħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superkrediti jdgħajfu l-mira speċifika għall-emissjonijiet tal-manifatturi billi jipprovdu 
kwoti tal-emissjonijiet għall-bejgħ ta’ vetturi b’emissjonijiet ta’ inqas minn 50 g/km CO2. Il-
fatt li l-vetturi tal-elettriku huma attwalment meqjusa bħala vetturi b’emissjonijiet żero f’dan 
ir-Regolament, diġà huwa inċentiv sostanzjali għaliex l-emissjonijiet mill-estrazzjoni sal-użu 
tal-vetturi tal-elettriku huma ogħla b’mod sinifikanti minn 0g CO2/km. Is-superkrediti 
jiggravaw id-distorzjoni tal-emissjonijiet medji speċifiċi tas-CO2, u jimminaw l-integrità 
ambjentali.
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Emenda 31
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 5 huwa emendat b’ dan li 
ġej:
Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta’ CO2, kull vettura 
kummerċjali ħafifa ġdida b’livell ta’ 
emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 inqas minn 
50 g CO2/km għandha titqies bħala:
- 3.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2014,
- 3.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2015,
- 2.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2016,
- 1.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2017,
- 1 vettura kummerċjali ħafifa fl-2018.
Għat-tul kollu tal-iskema tas-superkrediti, 
l-għadd massimu ta' vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda, b'emissjonijiet speċifiċi ta’ 
CO2 ta’ anqas minn 50g CO2/km, li 
għandu jitqies fl-applikazzjoni tal-
multiplikaturi stabbiliti fl-ewwel 
paragrafu, m’għandux jaqbeż il-1 % tal-
vetturi kummerċjali ħfief għal kull 
manifattur.

Or. de

Emenda 32
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-Artikolu 5 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
"Inċentivi għall-vannijiet b’emissjonijiet 
baxxi
1. Fil-kalkolu tal-medja tal-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 ta’ manifattur:
il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tal-
manifattur li jbigħ inqas minn 4 % ta’ 
vannijiet ġodda b’emissjonijiet baxxi, 
b’emissjonijiet ta’ inqas minn 
50 g CO2/km, għandha titnaqqas:
- b’4 g għall-manifatturi li jbigħu inqas 
minn 1 % ta’ vannijiet b’emissjonijiet 
baxxi
- bi 3 g għall-manifatturi li jbigħu inqas 
minn 2 % ta’ vannijiet b’emissjonijiet 
baxxi
- b’2 g għall-manifatturi li jbigħu inqas 
minn 3 % ta’ vannijiet b’emissjonijiet 
baxxi
- bi 1 g għall-manifatturi li jbigħu inqas 
minn 4 % ta’ vannijiet b’emissjonijiet 
baxxi
il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tal-
manifattur li jbigħ iżjed minn 4 % ta’ 
vannijiet b’emissjonijiet baxxi, 
b’emissjonijiet ta’ inqas minn 
50 g CO2/km, għandha tiżdied:
- b’2 g għall-manifatturi li jbigħu iżjed 
minn 4 % ta’ vannijiet b’emissjonijiet 
baxxi
- bi 3 g għall-manifatturi li jbigħu iżjed 
minn 5 % ta’ vannijiet b’emissjonijiet 
baxxi
2. L-għadd totali ta’ vetturi għal kull 
manifattur b’emissjonijiet speċifiċi ta’ 
CO2 ta’ 50 g CO2/km għandu jsir 
pubblikament disponibbli mill-Istati 
Membri sat-28 ta’ Frar ta’ kull sena fir-
rigward tas-sena kalendarja preċedenti u 
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dan jibda mis-sena tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.
3. Sat-28 ta’ Frar ta’ kull sena fir-rigward 
tas-snin kalendarji preċedenti li jibdew
mis-sena tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport dwar kif l-inċentivi 
għall-vannijiet b’emissjonijiet baxxi 
affettwaw il-miri tal-emissjonijiet speċifiċi 
tal-manifatturi."

Or. en

Emenda 33
Matthias Groote

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jiddaħħal dan l-Artikolu li ġej:
‘Artikolu 5a
Fl-2015 għandu jiġi introdott apparat li 
jillimta l-veloċità, sabiex tkun illimitata l-
veloċità massima tal-vetturi tal-klassi N1 
sa 120 km/h.’

Or. de

Emenda 34
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
'Artikolu 5a
Apparat li jillimita l-veloċità
'Mill-2015 ’il quddiem il-vetturi 
kummerċjali ħfief kollha għandhom jiġu 
mgħammra b’apparat li jillimita l-veloċità 
biex jillimita l-veloċità massima għal 
110 km/siegħa.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vannijiet huma l-uniċi vetturi kummerċjali li m’għandhomx limitu tal-veloċità. L-apparat li 
jillimita l-veloċità għandu jnaqqas l-emissjonijiet, itejjeb is-sikurezza stradali u jelimina l-
element ta’ kompetizzjoni inġusta bejn il-vannijiet il-kbar u t-trakkijiet iż-żgħar.

Emenda 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 5a
Apparat li jillimita l-veloċità
Sal-2015, l-apparat li jillimita l-veloċità 
għandu jiġi introdott sabiex jillimita l-
veloċità massima tal-vannijiet N1 
manifatturati ġodda għal 100 km/siegħa."

Or. en

Emenda 36
Adam Gierek
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 510/2011
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) art. Artikolu 6 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
Sabiex tiġi ddeterminata l-konformità ta’ 
manifattur mal-mira speċifika ta’ 
emissjonijiet tiegħu msemmija fl-Artikolu 
4, l-emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 ta’ kull 
vettura kummerċjali ħafifa li hija mfassla 
sabiex tkun tista’ taħdem bi fjuwils 
alternattivi skont l-istandards Ewropej, 
għandhom jitnaqqsu b'5 % sal-31 ta' 
Diċembru 2015 b'rikonoxximent ta’ 
kapaċitajiet akbar fit-termini ta' 
teknoloġiji innovattivi tal-fjuwil u tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
bijokarburanti. Dan it-tnaqqis għandu 
japplika biss fejn mill-inqas 30% tal-
pompi tal-fjuwil fl-Istat Membru li fih il-
vettura kummerċjali ħafifa tkun 
irreġistrata jipprovdu dan it-tip ta' 
karburant alternattiv li jikkonforma mal-
kriterji ta' sostenibbiltà għall-
bijokarburanti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-bonus tat-tnaqqis ta' 5% f’emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 għandu japplika għall-karburanti 
alternattivi kollha, inklużi l-bijoesteri u mhux biss il-bijoetanol.

Emenda 37
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2c (ġdid)
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Regolament (UE) Nru 510/2011 
Artikolu 7 (a) ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 7a
Konformità waqt it-tħaddim
1. Il-miżuri għall-konformità waqt it-
tħaddim għandhom ikunu xierqa sabiex 
jiżguraw li l-ekonomija tal-fjuwil u l-
emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi tal-
passiġġieri matul it-testijiet tal-
approvazzjoni tat-tip ikunu ekwivalenti 
għal dawk miksuba mill-istess vettura 
matul il-kundizzjonijiet normali tal-użu.
2. Il-konformità waqt it-tħaddim tas-CO2
hija stabbilita minn testjar ta’ parti terza 
mwettaq minn korp indipendenti u 
ċċertifikat matul iċ-ċiklu tat-testjar, sal-
2014.
3. Jekk il-valur imkejjel ta’ CO2 jaqbeż il-
valur tas-CO2 iddikjarat mill-manifattur 
b’iżjed minn 4 % għandu japplika l-
Art 10.5 tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007."

Or. en

Emenda 38
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 12 għandu jiżdied dan il-
paragrafu li ġej:
‘4a. Il-Kummissjoni tippreżenta sal-
31.12.2013 regoli riveduti ta’ 
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implimentazzjoni għall-proċedura ta’ 
liċenzjar għall-ekoinnovazzjonijiet biex 
tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tal-użu ta’ 
teknoloġiji innovattivi u toħroġ 
sussegwentement manwal dwar l-
applikazzjoni korretta.’

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni eżistenti tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 tistipula li għandha tingħata 
kunsiderazzjoni sabiex tintlaħaq il-mira komunitarja għat-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2, li 
tintlaħaq billi jintużaw teknoloġiji innovattivi. Madankollu, il-passat wera li s’issa ġiet 
ippreżentata applikazzjoni waħda biss ta’ dan it-tip. Din is-sitwazzjoni tista’ ssib rimedju billi 
jiġu riveduti l-proċeduri ta’ liċenzjar biex jiġu ffaċilitati l-applikazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ 
manwal.

Emenda 39
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 12, paragrafu 1, l-aħħar 
sentenza hija mħassra.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ma għandhomx jitpoġġew limiti għat-teknoloġiji innovattivi.

Emenda 40
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 12, paragrafu 2, il-punt 
(c) huwa mħassar.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-esklużjoni hija illoġika u bla bażi. 

Emenda 41
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej: imħassar
(a) Il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-
modalitajiet u aspetti oħrajn ta' dan ir-
Regolament sabiex tistabbilixxi il-miri 
għall-emissjonijiet ta' CO2 għal vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda għall-perjodu ta' 
wara l-2020.”
(b) Il-Paragrafu 6 huwa emendat kif ġej:

– jitħassar it-tieni subparagrafu;

it-tielet subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

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

Or. ro

Emenda 42
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

“Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta rigward il-valuri mira għall-
emissjonijiet ta’ CO2 għal vetturi 
kummerċjali ħfief ġodda għall-perjodu ta’
wara l-2020. Il-valur mira ġdid għandu 
jitkejjel b’tali mod li jkunu jistgħu 
jintlaħqu l-miri msemmija fil-‘Pjan 
direzzjonali għal Żona Unika Ewropea 
tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport 
kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod 
effiċjenti’, b’mod partikolari tnaqqis ta’ 
60 % tal-emissjonijiet ta’ GHG mit-
trasport sal-2050. Din il-proposta ġdida 
hija bbażata fuq il-proċedura ta’ test dinji 
ġdid (WLDTP). Jekk sal-1 ta’ April 2004 
ma jintlaħaqx ftehim dwar dan l-
istandard, il-proposta għandha tkun 
ibbażata fuq il-perjodu ta’ test magħruf 
(NEFZ).
Il-proposta ta’ valur limitu ġdid ta’ CO2
tinkludi wkoll:
- valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-
emissjonijiet ta’ CO2 għal vetturi 
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kummerċjali ħfief ġodda, kif inhi 
stipulata wkoll fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tal-20 ta’ Settembru 2011 
‘Pjan direzzjonali għal Ewropa li tuża r-
riżorsi b’effiċjenza’. Ir-riżultati 
għandhom jiġu inklużi fil-kunsiderazzjoni 
tal-valur limitu.
- inklużjoni tal-emissjonijiet tas-sewqan 
fid-dinja reali (Real World Driving 
Emissions, RDE).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hija aspirata proċedura tat-test dinji li toqrob lejn ir-realtà. Madankollu, it-teħid tad-
deċiżjonijiet fit-tul m’għandux iwassal biex jintnesew l-għanijiet ta’ CO2. Permezz ta’ magni 
ġodda u konsum dejjem inqas, madwar 50 % tal-emissjonijiet ta’ CO2 ta’ vettura kummerċjali 
ħafifa ma jinsabux iżjed fl-użu fit-trasport, iżda fil-produzzjoni u r-riċiklaġġ. Iktar studji wrew 
li l-emissjonijiet reali huma b’mod ċar ogħla minn dawk tal-proċedura tat-test.

Emenda 43
Josefa Andrés Barea

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

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-miri speċifiċi għall-
emissjonijiet, il-modalitajiet u aspetti oħra 
ta' dan ir-Regolament sabiex tistabbilixxi 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020 bil-għan li 
tintlaħaq, sas-sena 2025, il-mira fil-firxa 
ta’ bejn il-100 g CO2/km u l-
115 g CO2/km, sakemm ma tkunx 
iġġustifikata mira iżjed baxxa fid-dawl 
tal-użu tat-teknoloġiji b’emissjonijiet 
baxxi u l-użu tagħhom fis-suq.

Abbażi ta’ din ir-reviżjoni, li għandha 
tinkludi valutazzjoni ġenerali tal-impatt 
fuq l-industrija tal-karozzi u l-industriji li 
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jiddependu fuqha, il-Kummissjoni 
għandha, jekk xieraq, tagħmel proposta 
sabiex temenda dan ir-Regolament b’mod 
li jkun kosteffikaċi u newtrali kemm jista’ 
jkun mill-perspettiva tal-kompetizzjoni u li 
jiżgura l-kisba tal-għanijiet fit-tul tal-
Unjoni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 44
Kent Johansson

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

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-miri speċifiċi għall-
emissjonijiet, il-modalitajiet u aspetti oħra 
ta' dan ir-Regolament sabiex tistabbilixxi 
il-miri għall-emissjonijiet ta' CO2 għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għall-
perjodu ta' wara l-2020. Dawn il-miri 
għandhom ikunu konsistenti mal-perkors 
kosteffikaċi għall-kisba tal-għanijiet 
klimatiċi fit-tul tal-Unjoni għall-2050.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet fit-tul b’żieda gradwali fil-livell tal-ambizzjoni huma importanti għall-qafas tal-
klima u l-enerġija fil-perjodu sal-2030 kif ukoll sabiex tintlaħaq il-mira tal-UE għall-
emissjonijiet għall-2050. Dawn l-għanijiet huma importanti wkoll għaċ-ċertezza fl-
investiment. Għalhekk, huwa meħtieġ li dan jissemma' b’mod iżjed espliċitu.

Emenda 45
Alejo Vidal-Quadras
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Proposta għal regolament
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 il-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

Sa mhux aktar tard mill-2017, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet, il-modalitajiet 
u aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi il-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief abbażi 
ta’ proċedura ġdida ta’ testjar u ċiklu ta’ 
testjar li jqisu l-Proċedura tat-Test Dinji 
Armonizzat għall-Vetturi Ħfief.

Or. en

Emenda 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Sal-31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-miri speċifiċi għall-
emissjonijiet, imma mhux qabel jiġu 
ddefiniti bis-sħiħ iċ-ċiklu l-ġdid tat-testjar 
u l-proċeduri ta’ testjar, il-modalitajiet u 
aspetti oħra ta' dan ir-Regolament sabiex 
tistabbilixxi il-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda 
għall-perjodu ta' wara l-2020.

Or. en

Emenda 47
Alejo Vidal-Quadras
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"4a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
possibbiltà li tissostitwixxi l-approċċ tal-
ħruġ ta’ duħħan, li bih jingħaddu biss l-
emissjonijiet assoċjati mal-produzzjoni u 
l-użu tal-fjuwil, b’approċċ li jħares lejn iċ-
ċiklu tal-ħajja, li jinkorpora l-
emissjonijiet mill-istadji kollha tal-ħajja 
tal-vettura, mill-produzzjoni tal-materjal 
sar-rimi jew ir-riċiklaġġ fl-aħħar tal-
ħajja."

Or. en

Emenda 48
Josefa Andrés Barea

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
"Bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-emissjonijiet 
fid-dinja reali jiġu riflessi b’mod adegwat 
u li l-valuri mkejla tas-CO2 ikunu 
strettament komparabbli, il-Kummissjoni 
għandha, skont l-Artikolu 14(3) tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007, tiżgura li 
dawk l-elementi fil-proċedura tat-testjar li 
għandhom influwenza sinifikanti fuq l-
emissjonijiet imkejla tas-CO2 jiġu 
ddefiniti b’mod strett u jitneħħew il-
flessibbiltajiet fit-test."

Or. en
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Emenda 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b – inċiż 2
Regolament (UE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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.

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 ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 15, u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 16 u 17 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta attwali tagħti biss il-possibbiltà ta’ kontroll ex-post tal-Parlament Ewropew u tal-
Istati Membri. Billi l-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni, u l-Kummissjoni hija fdata b’dan ir-rwol eżekuttiv, huma meħtieġa kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni. Mill-perspettiva tal-industrija, l-Istati Membri għandu 
jkollhom sorveljanza fuq il-Kummissjoni. Għalhekk, għandha tapplika l-proċedura rilevanti 
tal-kumitat.

Emenda 50
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b – inċiż 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 510/2011
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
"Għall-finijiet tal-verifika li l-
emissjonijiet tas-CO2 tal-vetturi tal-
produzzjoni jikkonformaw mal-valuri tat-
tip approvat, għandu jiġi żgurat li l-valuri 
aerodinamiċi u tar-reżistenza għall-
irrolljar jinkisbu mill-vettura li tagħha 
tkun qed tiġi vverifikata l-konformità tal-
produzzjoni."

Or. en

Emenda 51
Yannick Jadot

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

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 =
110 + 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 skont l-Artikolu 13(2) M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)

a = 0,096." a = 0,096."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vannijiet huma wieħed mis-sorsi li qed jikbru b’rata mgħaġġla ta’ trasport ta’ emissjonijiet 
ta’ gass b’effett ta’ serra (GHG), b’żieda ta’ 26 % bejn l-1995 u l-2010. Sabiex jiġu 
miġġielda l-emissjonijiet jiżdiedu tas-CO2 mill-vannijiet, huma meħtieġa miri stretti dwar l-
emissjoni tas-CO2. L-analiżi ppreżentata mill-Kummissjoni turi li l-mira ta’ 147 g CO2 ma 
tkunx biżżejjed. Il-mira ta’ 110 g CO2/km tkun ekwivalenti għall-mira tal-karozzi ta’ 
80 g CO2/km. L-analiżi teknika turi li din il-mira hija teknoloġikament fattibbli u kosteffikaċi 
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kemm għas-soċjetà kif ukoll għall-utenti.

Emenda 52
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 510/2011
Anness 1 – punt 1 – punt c (ġdid)

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 skont l-Artikolu 13(2) M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 

13(2), nieqes 300 kg
a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13(2) ma jindikax kif il-parametru Mo għandu jkun stabbilit bħala l-massa medja 
għal popolazzjoni ta’ vetturi partikolari. Il-proposta li l-valur jitnaqqas b’300 kg hija bbażata 
fuq il-kalkulazzjoni li ġejja: CO2 = 175 + a x (M - Mo), fejn CO2 (fuq in-naħa tax-xellug tal-
ekwazzjoni) huwa ugwali għal 147 g/km. Għaldaqstant M0 = 2610 kg u a = 0.093, li jagħtuna 
valur ta’ M0 = 2310 kg. Fil-formula l-ġdida li għandha tibda tapplika wara l-2020, il-valur 
ta’ M0  għandu għalhekk ikun 2310 kg.

Emenda 53
Yannick Jadot

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiddaħħal 
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dan il-punt li ġej:
"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 85 + a × 
(M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
M0 = il-valur adottat skont l-
Artikolu 13(2)
a = 0.093."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju ppubblikat reċentement minn AEA-Ricardo juri li l-mira ta’ 60 g CO2/km għall-
karozzi tal-passiġġieri fl-2025 hija teknoloġikament fattibbli u kosteffikaċi. Il-mira bi 
strettezza ekwivalenti għall-vannijiet għandha tkun ta’ 85 g CO2/km. Din għandha tistimula l-
investiment f’vannijiet b’emissjoni baxxa ħafna ta' karbonju (ibridi, tal-elettriku), u 
tissalvagwardja lin-negozji tal-Ewropa mill-prezzijiet taż-żejt dejjem jogħlew, u għandha 
anke tikkontribwixxi għat-tnaqqis fit-tniġġis tal-arja u mill-istorbju, b’mod partikolari f’żoni 
urbani, fejn spiss jintużaw il-vannijiet.

Emenda 54
Kathleen Van Brempt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiddaħħal 
dan il-punt li ġej:
"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 100 + a × 
(M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
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M0 = il-valur adottat skont l-
Artikolu 13(2)
a = *
(*ekwivalenti għal inklinazzjoni ta’ 
100 %)."

Or. en


