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Emenda 14
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sakemm ma jinkisibx progress 
sinifikanti fl-effiċjenza tar-riżorsi, l-
ekonomija Ewropea se tibqa' esposta għal 
riskji serji relatati mal-prezzijiet tal-
enerġija, inklużi xokkijiet potenzjali 
relatati maż-żejt jew nuqqas ta’ gass. L-
introduzzjoni ta' mira ulterjuri ta' 60 g
CO2/km fl-2025 hija mod kif jiġi żgurat li 
l-effiċjenza tal-fjuwil tal-vetturi tkompli 
titjieb wara l-2020, l-ekonomija tkun 
anqas vulnerabbli għal xokkijiet fil-
prezzijiet taż-żejt u numru akbar ta’ 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju jippenetraw is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Ricardo - AEA ta' Novembru 2012 “L-esplorazzjoni ta' miri possibbli tal-emissjonijonijiet 
tas-CO2 tal-karozzi u l-vannijiet għall-2025 fl-Ewropa” turi li mira ta' 60 g /km sal-2025
għall-karozzi se taċċelara l-introduzzjoni ta' teknoloġiji b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju. Din il-mira ma tistax tintlaħaq permezz ta' karozzi konvenzjonali u ibridi biss,
sakemm id-daqs u l-prestazzjoni tal-karozzi ma jitnaqqsux. Għalhekk tinħtieġ xi istruzzjoni
dwar vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda 15
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jekk il-miri jinbidlu ta' spiss wisq,
dan joħloq inċertezza għall-industrija 
awtomobilistika u jaffettwa l-
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kompetittività globali tagħha.

Or. lv

Emenda 16
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' 
95gCO2/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' 
95gCO2/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, studji mwettqa 
mill-Kummissjoni wrew li l-proċeduri ta’ 
ttestjar użati biex jitkejlu l-emissjonijiet
tas-CO2 taħt dak ir-Regolament ma 
ostakolawx rikors akbar għall-flessibbiltà 
min-naħa tal- manifatturi li rriżulta fi 
tnaqqis allegat ta' emissjonijiet tas-CO2 li 
mhuwiex dovut għat-titjib teknoloġiku u li 
ma jistax jinkiseb taħt il-kundizzjonijiet 
reali ta’ sewqan fit-toroq.Għalhekk, ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 għandu
jiġi rivedut b'urġenza sabiex jiġi żgurat li 
l-proċeduri ta’ ttestjar jirriflettu b'mod 
adegwat il-prestazzjoni reali tal-karozzi 
għal dak li jikkonċerna l-emissjonijiet tas-
CO2.

Or. en
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Emenda 17
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Huwa ta' importanza partikolari li l-
ittestjar waqt it-tħaddim jirreplika konsum 
tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO2 taħt
kondizzjonijiet normali ta' sewqan fiċ-
ċiklu tat-testjar. Dan jeħtieġ, pereżempju, 
li matul l-ittestjar waqt it-tħaddim il-
muntar ta' komponenti fuq vetturi ma 
jsirx bl-intenzjoni li titnaqqas ir-reżistenza 
jew li l-modalitajiet ta’ użu jkunu 
rappreżentattivi tal-użu effettiv. B'dan il-
mod il-konsumaturi jistgħu jkunu ċerti li 
l-prestazzjoni tipika ta' vettura akwistata, 
ladarba titħaddem, se tilħaq il-valuri 
reklamati fir-rigward tal-konsum tal-
fjuwil u tal-emmissjonijiet CO2. Għal
dawn ir-raġunijiet, u mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li tiġi żgurata l-
konformità fil-pront waqt it-tħaddim, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati li jipprevjenu l-użu ta' 
flessibilitajiet matul l-ittestjar waqt it-
tħaddim li jnaqqsu l-konsum tal-fjuwil u
l-emissjonijiet tas-CO2 aktar minn dak li 
kieku kien jinkiseb taħt kundizzjonijiet 
normali ta' użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa l-applikazzjoni uniformi ta' konformità waqt it-tħaddim u jiġi żgurat li l-
modifiki meħtieġa huma konsistenti ma' kundizzjonijiet normali ta' użu, il-Kummissjoni 
għandha tadotta regoli dettaljati. Dawk ir-regoli għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju
għall-obbligu li tiġi żgurata l-konformità waqt it-tħaddim sabiex jiġi evitat dewmien bla 
bżonn fl-iżgurar tal-konformità waqt it-tħaddim.

Emenda 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Prezzijiet għoljin u li dejjem qegħdin 
jogħlew tal-fjuwils fossili u b'mod 
partikolari taż-żejt huma ta' theddida
għall-irkupru ekonomiku, is-sigurtà fl-
enerġija u l-aċċessibbiltà tal-prezzijiet tal-
enerġija fl-Ewropa. Xokkijiet relatati maż-
żejt jistgħu jwasslu għal riċessjonijiet 
profondi, kompetittività mnaqqsa u żieda 
fil-qgħad. Għalhekk, it-tnaqqis fid-
dipendenza tagħna fuq iż-żejt, iż-żieda fl-
effiċjenza u s-sostenibbiltà ta' karozzi tal-
passiġġieri u vannijiet ġodda huma 
prijorità.

Or. en

Emenda 19
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Għandhom jibqgħu jsiru sforzi biex 
jiġi żgurat li tnaqqis ulterjuri tas-CO2 li 
jmur lil hinn mill-mira tal-Unjoni ta' 95g 
CO2 /km jintlaħaq u li l-kejl fis-sens tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-miżuri
implimentattivi tiegħu ikunu relatati mal-
prestazzjoni effettiva tal-vetturi fit-toroq.
Sabiex dan jinkiseb, rekwiżiti dwar il-
konformità waqt it-tħaddim fir-rigward 
tal-emissjonijiet tas-CO2 għandhom jiġu 
inklużi fir-Regolament (KE) 
Nru 443/2009.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm distakk dejjem akbar bejn l-approvazzjoni u l-emmissjonijiet effettivi tal-karozzi l-
ġodda Dan huwa importanti peress tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 jissarrfu direttament
f'iffrankar tal-fjuwil għall-konsumaturi. Biex jiġi żgurat li l-kejl tal-emissjonijiet tas-CO2 għal 
kull kilometru jikkorrispondi għall-prestazzjoni tal-emissjonijiet effettivi tal-vetturi fit-toroq,
rekwiżiti relatati mal-konformità waqt it-tħaddim għandhom jiġu introdotti għal emissjonijiet 
tas-CO2. Tali rekwiżiti diġà huma fis-seħħ għal emissjonijiet oħra li jniġġsu.

Emenda 20
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
preżunżjoni ta' emissjonijiet zero fir-
rigward ta' vetturi li jaħdmu bl-elettriku
għall-2025 u wara u tintroduċi metriċi li
jqisu l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' 
serra li joriġinaw fl-istadju tal-
produzzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 21
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) B'rikonoxximent tal-impatti 
sproporzjonati fuq l-iżgħar manifatturi li 
jirriżultaw minn konformità ma' miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet ddefiniti 
abbażi tal-parametru ta' utilità tal-vettura 
stabbilit permezz tal-massa, mill-piż 
amministrattiv kbir tal-proċedura tad-
deroga u vantaġġ li huwa biss marġinali 
f’termini ta’ tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi li 



PE504.233v01-00 8/80 AM\925662MT.doc

MT

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

jinbiegħu minn dawn il-manifatturi, il-
produtturi responsabbli annwalment għal 
inqas minn 500 karozza ġdida tal-
passiġġieri huma parzjalment esklużi mill-
kamp ta' applikazzjoni tal-mira speċifika 
għall-emissjonijiet u l-primjum għal eċċess 
ta' emissjonijiet. Il-Kummissjoni għandha
tipproponi kriterji ta' utilità alternattivi
għal tali vetturi, li jqisu s-saħħa tal-
magna fil-konfront tax-xogħol utli 
mwettaq mill-vettura bħala unità sħiħa.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-massa ta' vettura hija biss wieħed fost għadd ta' kriterji importanti. Ma hemm l-ebda 
referenza għal parametri ta' utilità importanti oħra rigward is-saħħa tal-magna u r-reżistenza
ġġenerata mill-frizzjoni, jew it-telf ta' enerġija minħabba turbulenza, jiġifieri l-aerodinamiċi 
tal-forma tal-vettura.

Emenda 22
Jan Březina, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Manifatturi ta' volum żgħir ta' vetturi applikaw għal derogi permezz ta' proċess ikkumplikat li
rrikjeda riżorsi sinifikanti, anki għall-Kummissjoni Ewropea. Il-valutazzjoni tal-Impatt tal-
Kummissjoni tiddikjara li dawn il-manifatturi għandhom impatt marġinali fuq il-klima. Barra 
minn hekk, il-limitu ta' 500 karozza jimpedixxi l-iżvilupp ekonomiku ta' dawn il-kumpaniji 
żgħar, li x'aktarx jkunu aktar vijabbli finanzjarjament meta jipproduċu sa 1 000 karozza, 
b'mod partikolari fil-kuntest tal-kriżi ekonomika.

Emenda 23
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proċedura biex tingħata deroga 
għall-manifatturi ta’ volumi żgħar 
għandha tkun issimplifikata biex titħalla 
aktar flessibbiltà f'termini tal-għażla ta' 
żmien tal-applikazzjoni għal deroga mill-
manifatturi u d-deċiżjoni biex din 
tingħata mill-Kummissjoni.

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Manifatturi żgħar ta’ karozzi għal persuni li jħobbu magni b'saħħithom u l-veloċità ma 
għandhomx jirċievu trattament preferenzjali. Il-manifattura ta' karozzi bħal dawn mhijiex 
vitali għas-soċjetà.

Emenda 24
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-proċedura biex jingħataw derogi lil 
manifatturi speċjalizzati għandha titkompla 
għall-2020. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
li l-isforz ta' tnaqqis meħtieġ minn 

(6) Il-proċedura biex jingħataw derogi lil 
manifatturi speċjalizzati għandha titkompla 
għall-2020. Fiż-żmien li jingħatawlhom 
id-derogi, il-manifatturi speċjalizzati
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manifatturi speċjalizzati hija konsistenti 
ma’ dik ta’ manifatturi ta’ volum kbir, mira
ta' 45 % anqas mill-emissjonijiet medji 
speċifiċi ta’ manifatturi speċjalizzati fl-
2007 għandha għalhekk tapplika mill-2020.

għandhom jagħtu prova li jkunu
ssodisfaw l-obbligi tagħhom għal dak li 
jikkonċerna l-miri. Madankollu, sabiex 
jiġi żgurat li l-isforz ta' tnaqqis meħtieġ 
minn manifatturi speċjalizzati hija 
konsistenti ma’ dik rewkwiżita minn
manifatturi ta’ volum kbir, l-istess mira
għandha għalhekk tapplika għall-
manifatturi kollha mill-2020.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan huwa neċessarju fl-interessi tal-kompetizzjoni leali.

Emenda 25
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 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.

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti fit-tul u tintroduċi l-
innovazzjoni jkun 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 tal-
kundizzjonijiet li jwasslu għar-rata
meħtieġa ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-
Unjoni u l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp
ta' teknoloġija kosteffikaċi biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tat-trab u ta' gassijiet 
dannużi, kif ukoll tal-emissjonijiet tal-
istorbju, mill-karozzi. Għalhekk ikun tajjeb 
li jiġu riveduti dawn l-aspetti, li l-
Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri CO2 ta' 
wara l-2020. Ir-rapport għandu jinkludi 
valutazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 fl-
istadji kollha fil-proċess tal-manifattura, 
kif ukoll matul il-ħajja tal-vettura u matul
iskrappjar u r-riċiklaġġ.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tal-emissjonijiet tirrikjedi approċċ olistiku.

Emenda 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 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.

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista'
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
għall-perjodu ta' wara l-2020. Dan għandu 
jsir billi titfassal mira għall-2025 Il-mira 
għandha tkun ibbażata fuq ir-rata
meħtieġa ta’ tnaqqis li tkun konformi mal-
miri fit-tul tal-Unjoni għall-klima u 
għandha ssaħħaħ l-iżvilupp ta' teknoloġija 
kosteffikaċi li tnaqqas is-CO2 għall-
karozzi. Għalhekk ikun tajjeb li l-
Kummissjoni tagħmel rapport u tipproponi 
miri għal wara l-2020.

Or. en

Emenda 27
Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 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. 

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif ir-Regolament (EC) No 443/2009
għandu jiġi emendat għall-perjodu ta' wara 
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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.

l-2020. Dawn l-indikazzjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq valutazzjoni tar-rata 
meħtieġa ta’ tnaqqis skont il-miri fit-tul tal-
Unjoni 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. Ir-rapport għandu jqis l-
emissjonijiet tas-CO2 matul iċ-ċiklu kollu 
tal-ħajja tal-karozzi (inklużi l-manifattura
u t-tmiem tal-ħajja).

Or. en

Emenda 28
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 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.

(7) Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista' 
twettaq investimenti u innovazzjoni fit-tul 
ikun tajjeb li jiġu pprovduti indikazzjonijiet 
ta' kif ir-Regolament (EC) No 443/2009
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 fit-tul tal-
Unjoni 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 għal miri li 
għandhom jintlaħqu sal-2025 u lil hinn.

Or. en

Emenda 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Bħala rikonoxximent għaż-żmien twil 
neċessarju għar-riċerka u l-żvilupp
meħtieġ mill-manifatturi u sabiex l-
investituri tingħatalhom iċ-ċertezza li 
jeħtieġu, huwa importanti li tiġi stabbilita 
mira għall-2025. L-istabbiliment ta' din il-
mira ifisser li wieħed għandu jkompli bl-
istess skeda tal-2007 meta l-miri għall-
2020 kienu ġew stabbiliti. Jekk l-Ewropa
tixtieq tibqa' fuq quddiem fit-tiġrija
globali għal vetturi aktar nodfa, fid-dawl 
tal-istandards ambizzjużi tal-konsum tal-
fluwil li ġew adottati reċentement fl-Istati 
Uniti, l-Ewropa għandha bżonn tfassal 
mira fit-tul ta' 65g CO2/km għall-2025;

Or. en

Emenda 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Peress li informazzjoni korretta u
vera dwar l-emissjonijiet tas-CO2 u l-
konsum tal-fjuwil, li huma direttament 
relatati, hija essenzjali għall-konsumaturi
biex jagħmlu għażliet infurmati, l-ikbar 
attenzjoni għandha tingħata għat-tbassir 
ta' dawn il-parametri. Madankollu, illum
il-ġurnata, l-emissjonijiet effettivi ta' 
karozzi u vannijiet fit-toroq ivarjaw bil-
kbir mill-valuri determinati fiċ-ċiklu ta’ 
ttestjar użat attwalment. Għalhekk, l-
iżvilupp rapidu ta' ċiklu ta’ ttestjar 
imtejjeb huwa meħtieġ.
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Or. en

Emenda 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
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' testjar, 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) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, u 
minħabba li ċ-ċiklu ta’ ttestjar eżistenti
ma jirriflettix biżżejjed l-emissjonijiet 
effettivi ta' karozzi u vannijiet fit-toroq, l-
iżvilupp rapidu ta' ċiklu ta’ ttestjar 
mtejjeb huwa kruċjali. Meta proċeduri 
attwali ta' ttestjar, stilupati 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 fl-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008, jiġu 
emendati, il-limiti stabbiliti fl-Anness I 
għandhom jiġu aġġustati biex jiżguraw 
restrizzjonijiet komparabbli għall-
manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.

Or. en

Emenda 32
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 8
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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' testjar, 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 (‘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 jkunu jistgħu jippjanaw 
b’għarfien sħiħ tad-dispożizzjonijiet li 
magħhom jeħtieġ li jkunu konformi, il-
proċedura ta' ttestjar fis-seħħ se tinżamm 
sal-aħħar tal-2020 għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament. Mill-2021, id-WLTP għandu 
jissostitwixxi l-proċedura ta’ ttestjar 
kurrenti. Meta d-WLTP jiġi applikat fl-
2012 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 33
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
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 

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
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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.

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 
l-impronta u fil-proċedura regolatorja ta' 
ttestjar għall-kejl tal-emissjonijiet speċifiċi 
ta' CO2 imsemmija 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.

Or. en

Emenda 34
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
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 

(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 



AM\925662MT.doc 17/80 PE504.233v01-00

MT

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.

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

Emenda 35
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) 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 
hija għaldaqstant mitluba sabiex 
tissottometti rapport dwar din il-kwistjoni.

Or. lv

Emenda 36
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni vvalutat id-
disponibbiltà ta' dejta dwar l-impronta u l-
użu tagħha bħala parametru ta’ utilità fil-
formoli fl-Anness I. Din id-dejta hija 
disponibbli u l-użu potenzjali tagħha ġie 
vvalutat fil-valutazzjoni tal-impatt, abbażi 
ta' dik il-valutazzjoni ġie konkluż li l-
parametru ta' utilità użat fil-formola għall-

(14) Il-Kummissjoni vvalutat id-
disponibbiltà ta' dejta dwar l-impronta u l-
użu tagħha bħala parametru ta’ utilità fil-
formoli fl-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009. Din id-dejta hija disponibbli 
u l-użu potenzjali tagħha ġie vvalutat fil-
valutazzjoni tal-impatt. Abbażi ta' dik il-
valutazzjoni ġie konkluż li l-parametru ta' 
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2020 għandu jkun il-massa. Madankollu, l-
ispiża aktar baxxa u l-merti ta' bidla lejn 
impronta bħala parametru ta' utilità
għandhom jitqiesu f'analiżi futura.

utilità użat fil-formola għall-2020 għandu 
jkun il-massa, peress li bidla fil-parametru 
tal-utilità ma jkunx jissodisfa l-objettiv ta’ 
ċertezza fl-ippjanar minħabba li l-
manifatturi jkunu ppjanaw il-perkors ta' 
konformità tagħhom sal-2020 abbażi tal-
kontinwazzjoni tal-parametru kurrenti.
Madankollu, l-ispiża aktar baxxa u l-merti
tal-impronta jiġġustifikaw l-użu tagħha
bħala parametru ta' utilità mill-2025 'il 
quddiem. Għalhekk, sabiex tiġi żgurata 
tranżizzjoni bla xkiel għal bidla futura
mill-massa għall-impronta, huwa xieraq li 
tiġi introdotta formola bbażata fuq l-
impronta, li tista’ tintuża mill-2016 ’il 
quddiem mill-manifatturi bħala 
alternattiva għall-formola bbażata fuq il-
massa.

Or. en

Emenda 37
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2
minn karozzi tal-passiġġieri ġodda jitkejlu 
fuq bażi armonizzata fl-Unjoni b’mod 
konformi mal-metodoloġija stabbilita fir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u r-
Regolament (KE) Nru 692/2008. Sabiex 
il-piż amministrattiv taħt dan ir-
Regolament (KE) Nru 443/2009 jitnaqqas 
kemm jista' jkun, il-konformità miegħu 
għandha titkejjel permezz ta' referenza 
għad-dejta dwar ir-reġistrazzjoni ta' 
karozzi ġodda fl-Unjoni jew il-konformità 
waqt it-tħaddim miġbura mill-Istati 
Membri u rrapurtata lill-Kummissjoni.  
Biex tiġi żgurata l-konsistenza tad-dejta 
użata għall-valutazzjoni tal-konformità, 
ir-regoli għall-ġbir u r-rappurtar ta' din 
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id-dejta għandhom jiġu armonizzati 
kemm jista' jkun.

Or. en

Emenda 38
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Id-Direttiva 2007/46/KE tipprevedi 
li l-manifatturi għandhom joħorġu 
ċertifikat ta’ konformità li għandu 
jakkumpanja kull karozza tal-passiġġieri 
ġdida u li l-Istati Membri għandhom 
jippermettu r-reġistrazzjoni u d-dħul fiċ-
ċirkulazzjoni ta' karozza tal-passiġġieri 
ġdida biss jekk din ikollha magħha 
ċertifikat validu ta’ konformità. Id-dejta 
miġbura mill-Istati Membri għandha tkun 
konsistenti maċ-ċertifikat ta’ konformità 
maħruġ mill-manifattur għall-karozza tal-
passiġġieri fejn xieraq.  Jekk l-Istati 
Membri, għal raġunijiet ġustifikati, ma 
jużawx iċ-ċertifikat ta’ konformità sabiex 
jikkomopletaw il-proċess ta’ reġistrazzjoni 
u d-dħul fiċ-ċirkulazzjoni ta’ karozza tal-
passiġġieri ġdida, huma għandhom 
jimplimentaw il-miżuri meħtieġa sabiex 
jiżguraw il-preċiżjoni xierqa fil-proċedura 
ta' monitoraġġ. Għandu jkun hemm bażi 
ta’ dejta standard tal-Unjoni għaċ-
ċertifikati ta’ konformità u d-dejta fuq il-
konformità waqt it-tħaddim. Din għandha 
tintuża bħala referenza unika li 
tippermetti li l-Istati Membri jżommu d-
data ta’ reġistrazzjoni b’mod aktar faċli 
fil-każ ta’ reġistrazzjonijiet ġodda ta’ 
vetturi. 

Or. en
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Emenda 39
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 14c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14c) Il-konformità tal-manifatturi mal-
miri fir-Regolament (KE) Nru 443/2009 
għandha tiġi valutata fil-livell tal-Unjoni 
Il-manifatturi li l-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2 tagħhom jeċċedu dawk 
permessi f'dak ir-Regolament għandhom 
iħallsu premium għall-eċċess ta' 
emissjonijiet fir-rigward ta’ kull sena 
kalendarja mill-2012 ’il quddiem. Il-
premium għandu jiġi aġġustat abbażi ta' 
kemm il-manifatturi jkunu naqsu milli 
jilħqu l-mira tagħhom. Għandu jiżdied 
biż-żmien. Sabiex ikun ta' inċentiv 
biżżejjed biex jittieħdu miżuri għat-
tnaqqis ta' emissjonijiet speċifiċi ta' CO2
mill-karozzi tal-passiġġieri, il-premium 
għandu jirrifletti l-ispejjeż teknoloġiċi u l-
ispejjeż marġinali massimi probabbli tal-
konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009. L-ammonti tal-premium 
fuq l-eċċessi ta' emissjonijiet għandhom 
jitqiesu bħala dħul għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premium fuq l-Eċċessi ta' Emissjonijiet għandu jitqiegħed f’livell li jiżgura li l-manifatturi 
kollha jikkonformaw mar-Regolament. Sabiex ikun ta' inċentiv biżżejjed biex jittieħdu miżuri 
għat-tnaqqis ta' emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri, il-premium għandu 
jirrifletti l-ispejjeż marġinali massimi probabbli għall-manifatturi individwali bbażati fuq l-
ispejjeż teknoloġiċi.

Emenda 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u t-teknoloġiji 
innovattivi.

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007, l-Annessi III u XII
tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, ECE 
R83-06 and ECE R101, f’kull każ 
b’validità li tibqa’ tiddekorri minn ...+.
___________________

+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tal-
adozzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni tar-Regolament kurrenti Euro 6 (NEDC/ECE R83 u ECE R101) għandha tiġi 
aġġornata sabiex jiġi garantit l-istess livell ta’ rigorożità tal-miri stabbiliti issa, 
indipendetement mill-bidliet previsti fil-proċeduri u ċiklu.

Emenda 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007, l-Annessi III u XII
tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, ECE 
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implimentattivi tiegħu, u t-teknoloġiji 
innovattivi.

R83-06 and ECE R101, f’kull każ 
b’validità li tibqa’ tiddekorri minn ...+.
____________________

+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tal-
adozzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni tar-Regolament kurrenti Euro 6 (NEDC/ECE R83 u ECE R101) għandha tiġi 
aġġornata sabiex jiġi garantit l-istess livell ta’ rigorożità tal-miri stabbiliti issa, 
indipendetement mill-bidliet previsti fil-proċeduri u ċiklu.

Emenda 42
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 95 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u t-teknoloġiji 
innovattivi.

Mill-2020 'il quddiem, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta' 80 g CO2/km bħala 
emissjonijiet medji għall-flotta tal-karozzi 
ġodda kif imkejla skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudellar makroekonomiku fil-valutazzjoni ta’ impatt għal din il-leġiżlazzjoni turi li l-
iffrankar miksub mit-tnaqqis tan-nefqa tal-UE fuq iż-żejt dovut għall-mira tal-2020 se twassal 
għat-tkabbir tal-PDG b’madwar EUR 12 biljun. Jekk il-miri tal-2020 jisaħħu din iċ-ċifra se 
tkun akbar.
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Emenda 43
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu li ġej 
jiddaħħal wara l-paragrafu 2:
"Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta' 
60 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta tal-karozzi ġodda kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 u l-miżuri implimentattivi 
tiegħu."

Or. en

Emenda 44
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu li ġej 
jiddaħħal wara l-paragrafu 2:
"Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta' 
75 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta tal-karozzi ġodda kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008 u l-miżuri implimentattivi 
tiegħu."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mira fit-tul tipprovdi lill-manifatturi ta’ karozzi u l-fornituri fis-settur awtomobilistiku 
b’ċertezza fl-ippjanar u l-investiment. Fl-2008 il-mira fit-tul kienet stabbilita 12-il sena minn 
qabel u dan għandu jerġa jkun il-każ. Mira ta’ 75g se tiżgura li l-vetturi konvenzjonali jitjiebu 
aktar u mhux se teħtieġ il-penetrazzjoni fuq skala kbira ta’ teknoloġiji avvanzati ħafna bħall-
vetturi tal-elettriku.

Emenda 45
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu li ġej 
jiddaħħal wara l-paragrafu 2:
“Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira fil-firxa ta’ 
bejn il-65 g CO2/km u l-75 g CO2/km 
bħala emissjonijiet medji għall-flotta l-
ġdida tal-karozzi, kif speċifikat fl-
Artikolu 13(5)."

Or. en

Emenda 46
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Mill-2020 'il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta' 
95 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta tal-karozzi ġodda kif imkejla
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 

"Mill-2020 l-emissjoni medja ta’ CO2 ta' 
95 g CO2/km preskritta f’dan ir-
Regolament titkejjel ma’ dan ir-
Regolament għal (nom nieqes – nota tat-
traduttur) skont ir-Regolament (KE) 
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l-Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 
692/2008 u l-miżuri implimentattivi tiegħu, 
u t-teknoloġiji innovattivi."

Nru 715/2007 u l-Anness XII tar-
Regolament (KE) Nru 692/2008 u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu, u jinkiseb permezz 
ta' titjib fit-teknoloġija tal-enerġija u t-
teknoloġiji innovattivi.”

Or. de

Emenda 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu li ġej 
jiddaħħal wara l-paragrafu 2:
"Mill-2025 'il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta' 
65 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta tal-karozzi ġodda kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
l-Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 
692/2008 u l-miżuri implimentattivi 
tiegħu."

Or. en

Emenda 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 1 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu li ġej 
jiddaħħal bħala l-paragrafu 2 b:
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“Mill-2016 ’il quddiem, 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."

Or. en

Emenda 49
Jan Březina, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Article 4, Article 8(4)(b) (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. (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 
1000 vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Manifatturi ta' volum żgħir ta' vetturi applikaw għal derogi permezz ta' proċess ikkumplikat li
rrikjeda riżorsi sinifikanti, anki għall-Kummissjoni Ewropea. Il-valutazzjoni tal-Impatt tal-
Kummissjoni tiddikjara li dawn il-manifatturi għandhom impatt marġinali fuq il-klima. Barra 
minn hekk, il-limitu ta' 500 karozza jimpedixxi l-iżvilupp ekonomiku ta' dawn il-kumpaniji 
żgħar, li x'aktarx jkunu aktar vijabbli finanzjarjament meta jipproduċu sa 1 000 karozza, 
b'mod partikolari fil-kuntest tal-kriżi ekonomika.

Emenda 50
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. (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. (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 
5000 vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
rreġistrati fl-UE fis-sena kalendarja 
preċedenti.

Or. ro

Emenda 51
Werner Langen, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 3(1)(f) jiġi sostitwit b’dan 
li ġej:
(f) ‘emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2' tfisser 
li l-emissjonijiet ta’ CO2 ta’ karozza 
mhux kummerċjali mkejlin skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
speċifikati bħala l-emissjonijiet ta' massa 
ta' CO2 (kombinati) 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) Nru 
692/2008, jew konformement mal-
proċeduri adottati mill-Kummissjoni biex 
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jiġu stabbiliti l-emissjonijiet ta' CO2 għal 
dawn il-karozzi tal-passiġġieri;  għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament, kull 
emenda li tkun ġiet adottata fir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 u fir-
Regolament (KE) Nru 692/2008, kif ukoll 
fl-Istandards ECE R 83 u R 101, li 
jittieħdu bħala bażi u li jidħlu fis-seħħ 
mill-1 ta’ Jannar 2013, jidħlu fis-seħħ 
biss b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

Or. de

Emenda 52
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), jiżdied il-punt (h) li 
ġej:
‘(h) “fjuwils alternattivi” tfisser is-
sostanzi kimiċi ta’ enerġija għolja, l-aktar 
ta’ spiss il-komposti tal-idrokarbur, 
f’forma likwida jew gassuża.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dawn jinkludi kemm il-bijofjuwils kemm il-fjuwils tradizzjonali li ġew modifikati biex jaqtgħu 
l-emissjonijiet tad-CO2 

Emenda 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 54
Werner Langen, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 5 jinbidel b’dan li ġej:
"Artikolu 5
Super-krediti
(1) Fil-kalkolu tal-emissjonijiet medji 
speċifiċi ta’ CO2, kull karozza mhux 
kummerċjali ġdida b'emissjonijiet 
speċifiċi ta' CO2 ta’ anqas minn 50% tal-
valur mira għall-emissjonijiet speċifiċi ta’ 
kull manifattur skont it-termini tar-
Regolament (KE) Nru 433/2009 tingħadd 
kif ġej:
- 3.5 karozzi fl-2012;
- 3.5 karozzi fl-2013;
- 2.5 karozzi fl-2014;
- 2.5 karozzi fl-2015;
- 2.5 karozzi fl-2016;
- 2.5 karozzi fl-2017;
- 2 karozzi fl-2018;
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- 2 karozzi fl-2019;
- 2 karozzi fl-2020;
(1a) L-għadd multiplu skont it-termini tal-
paragrafu 1 japplika biss jekk l-
emissjonijiet medji speċifiċi tal-CO2 ta’ 
manifattur fis-sena kalendarja 
kkonċernata ma jkunux jeċċedu l-miri tal-
emissjonijiet speċifiċi tiegħu b’aktar minn 
15%.”

Or. de

Emenda 55
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5a (ġdid)

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-
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. en
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Emenda 56
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5a (ġdid)

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-
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 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – intestatura
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km Inċentivi għall-karozzi b’emissjonijiet 
baxxi 

Or. en

Emenda 58
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km Super-krediti

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.

1. 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:

- 2 karozzi fl-2020;
- 1.7 karozzi fl-2021;
- 1.5 karozzi fl-2022;
- 1.3 karozzi fl-2023;
-1 mill-2024

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
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."

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għal sena speċifika ma 
għandux jaqbeż l-2% tar-reġistrazzjonijiet 
ġodda tal-karozzi tal-passiġġieri għal kull 
manifattur."

Or. en



AM\925662MT.doc 33/80 PE504.233v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Minhħabba fil-kostijiet għoljin tal-R&D, tal-materja prima u tal-produzzjoni marbutin mal-
iżvilupp ta’ veikoli b'emissjonijiet baxxi ħafna ta' karbonju, jistgħu jkunu rikjesti inċentivi 
addizzjonali ħalli jkunu inkoraġġiti l-manifatturi ħalli jibdew jfornixxu veikoli b'emissjonijiet 
baxxi ħafna ta' karbonju aktar kmieni minn kemm kieku jagħmlu. Is-superkrediti jistgħu 
jservu għal dan il-fini imma għandhom ukoll il-potenzjal jimminaw il-mira ta’ 95g. 
Għaldaqstant l-ekwilibriju veru jeħtieġ li jinstab billi jkunu limitati l-multiplikaturi, iż-żmien 
u l-ammont ta’ krediti li jistgħu jintużaw.

Emenda 59
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet medji 
speċifiċi ta’ CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b’emissjonijiet speċifiċi ta’ 
anqas minn 45g CO2/km tingħadd bħala 
żewġ karozzi tal-passiġġieri fil-perijodu 
mill-2016-2019.

Or. en

Emenda 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

1. Fil-kalkolu tal-medja tal-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 ta’ manifattur:
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tal-passiġġieri fil-perjodu bejn l-2020 u l-
2023 u bħala karozza waħda tal-
passiġġieri mill-2024 'il quddiem.

(a) il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tal-
manifattur li jbigħ inqas minn 4 % ta’ 
karozzi ġodda b’emissjonijiet baxxi, 
b’emissjonijiet ta’ inqas minn 
35 g CO2/km, għandha titnaqqas:
- b’4 g għall-manifatturi li jbigħu inqas 
minn 1 % ta’ karozzi b’emissjonijiet baxxi
- bi 3 g għall-manifatturi li jbigħu inqas 
minn 2 % ta’ karozzi b’emissjonijiet baxxi
- b’2 g għall-manifatturi li jbigħu inqas 
minn 3 % ta’ karozzi b’emissjonijiet baxxi
- bi 1 g għall-manifatturi li jbigħu inqas 
minn 4 % ta’ karozzi b’emissjonijiet baxxi
(b) il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tal-
manifattur li jbigħ iżjed minn 4 % ta’ 
vannijiet b’emissjonijiet baxxi, 
b’emissjonijiet ta’ inqas minn 
35 g CO2/km, għandha tiżdied:
- b’2 g għall-manifatturi li jbigħu iżjed 
minn 4 % ta’ karozzi b’emissjonijiet baxxi
- bi 3 g għall-manifatturi li jbigħu iżjed 
minn 5 % ta’ karozzi b’emissjonijiet baxxi
1a. L-għadd totali ta’ vetturi għal kull 
manifattur b’emissjonijiet speċifiċi ta’ 
CO2 ta’ 35 g CO2/km isir pubblikament 
disponibbli mill-Istati Membri sat-
28 ta’ Frar ta’ kull sena fir-rigward tas-
sena kalendarja preċedenti u dan jibda
...+.

1b. Sat-28 ta’ Frar ta’ kull sena fir-
rigward tas-snin kalendarji preċedenti li 
jibdew ...+, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport dwar kif l-inċentivi 
għall-karozzi b’emissjonijiet baxxi 
affettwaw il-miri tal-emissjonijiet speċifiċi 
tal-manifatturi.
__________________
+ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal is-sena tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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Emenda 61
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – intestatura u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km Karozzi b'emissjonijiet baxxi ħafna ta'
karbonju

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.

1. Mill-2020 ’il quddiem: 

(a) l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 
li jkunu l-mira ta’ kull manifattur li jkun 
responsabbli mir-reġistrazzjoni fis-suq tal-
Unjoni ta’ atkar minn 5% tal-karozzi 
ġodda tal-passiġġieri b'emissjonijiet 
speċifiċi ta' anqas minn 50g CO2/km 
jiżdiedu b’2 g CO2/km;
(b) il-mira medja ta’ emissjonijiet speċifiċi 
ta’ CO2 ta’ kull manifattur li huwa 
responsabbli għar-reġistrazzjoni fis-suq 
tal-Unjoni ta’ anqas minn 4 % ta’ karozzi 
ġodda tal-passiġġieri b’emissjonijiet 
speċifiċi ta’ CO2 ta’ anqas minn 50g 
CO2/km għandha tonqos b’1g CO2/km;
(c) il-mira medja ta’ emissjonijiet speċifiċi 
ta’ CO2 tal-manifatturi li huma 
responsabbli għar-reġistrazzjoni fis-suq 
tal-Unjoni ta’ 4 % sa 5 % ta’ karozzi 
ġodda tal-passiġġieri b’emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 ta’ anqas minn 50g 
CO2/km m’għandhiex tiġi affettwata.
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Emenda 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 
li jkunu' inqas minn 50 g CO2/km jew 
jemettu anqas minn 50% tal-valur ta’ CO2
mogħti mill-miri speċifika ta’ emissjoni li 
hemm fil-formula fl-Anness 1, b'livell 
massimu ta' 70g CO2/km  għandha tiġi 
magħduda bħala 2 karozzi tal-passiġġieri 
mill-2016 lil hemm. L-użu ta' parti tal-
krediti akkumulati jew tagħhom kollha 
jista' jsir f'sena waħda fil-perijodu 2016-
2025.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE qabel ma’ viżijoni ta’ politika ġenerali favur trasport nadif u sostenibbli fid-dekadi li 
ġejjin. Is-super-krediti huma strument li bihom jingħata appoġġ lit-teknoloġija għar-
riduzzjoni tas-CO2 (ECVs) u huma stimolu għall-industrija awtomobilistika ħalli ddaħħal 
dawn it-teknoloġiji kemm jista’ jkun malajr. Dan iwassal għal assorbiment aktar malajr mis-
suq ta’ dawn it-teknoloġiji li għandhom intensità għolja ta' kost u dan ikun ta' benefiċċju 
għall-istakeholders kollha, inklużi l-konsumaturi (fornitura aktar kmieni tal-prodott), l-
ambjent (emissjonijiet aktar baxxi ta' CO2) u għall-manifatturi (tnaqqis aktar malajr tal-
kostijiet). L-appoġġ akbar għal veikoli b’emissjonijiet baxxi għandu jittieħed ukoll f’kuntest 
internazzjonali, fejn l-appoġġ għal dawn il-veikoli huwa prijortà kjavi tal-politika (kemm fl-
Istati Uniti, il-Ġappun u ċ-Ċina). Il-livell ta’ appoġġ huwa ferm akbar internazzjonalment, 
billi jista’ jillimita l-ambizzjoni tal-UE li ssir mexxej dinji f’dawk it-teknoloġiji. Minħabba fl-
inċertezza fis-sitwazzjoni tas-suq, ċerti mekkaniżmi flessibbli jeħiteġ li jiġu inkorporati ħalli 
jinżamm l-appoġġ għal dawn il-veikoli matul is-snin u wkoll ħalli l-manifatturi jkunu jistgħu 
jużaw is-super-krediti meta jkun meħtieġ (billi jittrasferixxu s-super-krediti fil-ħin).
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Emenda 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 
li jkunu' inqas minn 50 g CO2/km jew 
jemettu anqas minn 50% tal-valur ta’ CO2
mogħti mill-miri speċifika ta’ emissjoni li 
hemm fil-formula fl-Anness 1, b'livell 
massimu ta' 70g CO2/km  għandha tiġi 
magħduda bħala 2 karozzi tal-passiġġieri 
mill-2016 lil hemm. L-użu ta' parti tal-
krediti akkumulati jew tagħhom kollha 
jista' jsir f'sena waħda fil-perijodu 2016-
2025.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE qabel ma’ viżijoni ta’ politika ġenerali favur trasport nadif u sostenibbli fid-dekadi li 
ġejjin. Dan iwassal għal assorbiment aktar malajr mis-suq ta’ dawn it-teknoloġiji li 
għandhom intensità għolja ta' kost u dan ikun ta' benefiċċju għall-istakeholders kollha, inklużi 
l-konsumaturi (fornitura aktar kmieni tal-prodott), l-ambjent (emissjonijiet aktar baxxi ta' 
CO2) u għall-manifatturi (tnaqqis aktar malajr tal-kostijiet). Minħabba l-inċertezza fis-
sitwazzjoni tas-suq, ċerti mekkaniżmi flessibbli jeħtieġ li jiġu inkorporati ħalli jinżamm l-
appoġġ għal dawn il-veikoli.

Emenda 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Article 5 a (new) – paragraph 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 
li jkunu' inqas minn 50 g CO2/km jew 
jemettu anqas minn 50% tal-valur ta’ CO2
mogħti mill-miri speċifika ta’ emissjoni li 
hemm fil-formula fl-Anness 1, b'livell 
massimu ta' 70g CO2/km  għandha tiġi 
magħduda bħala 1.5 karozzi tal-passiġġieri 
mill-2016 lil hemm.

Or. en

Emenda 65
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 2 karozzi tal-passiġġieri 
fil-perjodu bejn l-2020 u l-2023 u bħala 
karozza waħda tal-passiġġieri mill-2024 'il 
quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ appoġġ għall–verikoli f’emissjonijiet baxxi huwa ogħla minn ngħidu aħna l-Istati 
Uniti u ċ-Ċina. Il-politika tal-UE trid tkun inlinja ma’ dawn il-pajjiżi/reġjuni ħalli l-UE ma 
jkollhiex żvantaġġ kompetettiv li jkun jista’ jolqot negattivament il-kompetittività tal-
industrija tal-UE f’kuntest globali.
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Emenda 66
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 
ta' inqas minn 45 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’perijodu ta’ tranżizzjoni mill-karozzi bil-fjuwil għall-karozza bl-elettriku, l-elettriċi għall-
karozzi għadha mhix disponibbli kullimkien (l-aktar f’zoni b’popolazzjoni żgħira). Għalhekk 
hu importanti li jingħataw ukoll inċentivi għall-iżvilupp tal-veikoli elettriċi ibridi li jemettu 
livelli baxxi ta’ CO2.

Emenda 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

1. Fil-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi 
medji ta' CO2, kull karozza ġdida tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 
ta' inqas minn 50 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.
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Or. ro

Emenda 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
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."

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE qabel ma’ viżijoni ta’ politika ġenerali favur trasport nadif u sostenibbli fid-dekadi li 
ġejjin. Is-super-krediti huma strument li bihom jingħata appoġġ lit-teknoloġija għar-
riduzzjoni tas-CO2 (ECVs) u huma stimolu għall-industrija awtomobilistika ħalli ddaħħal 
dawn it-teknoloġiji kemm jista’ jkun malajr. Dan iwassal għal assorbiment aktar malajr mis-
suq ta’ dawn it-teknoloġiji li għandhom intensità għolja ta' kost u dan ikun ta' benefiċċju 
għall-istakeholders kollha, inklużi l-konsumaturi (fornitura aktar kmieni tal-prodott), l-
ambjent (emissjonijiet aktar baxxi ta' CO2) u għall-manifatturi (tnaqqis aktar malajr tal-
kostijiet). L-appoġġ akbar għal veikoli b’emissjonijiet baxxi għandu jittieħed ukoll f’kuntest 
internazzjonali, fejn l-appoġġ għal dawn il-veikoli huwa prijortà kjavi tal-politika (kemm fl-
Istati Uniti, il-Ġappun u ċ-Ċina). Il-livell ta’ appoġġ huwa ferm akbar internazzjonalment, 
billi jista’ jillimita l-ambizzjoni tal-UE li ssir mexxej dinji f’dawk it-teknoloġiji. Minħabba fl-
inċertezza fis-sitwazzjoni tas-suq, ċerti mekkaniżmi flessibbli jeħiteġ li jiġu inkorporati ħalli 
jinżamm l-appoġġ għal dawn il-veikoli matul is-snin u wkoll ħalli l-manifatturi jkunu jistgħu 
jużaw is-super-krediti meta jkun meħtieġ (billi jittrasferixxu s-super-krediti fil-ħin).

Emenda 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
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."

imħassar

Or. en

Emenda 70
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
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."

2. Mill-2020 u kull sena kalendarja 
sussegwenti, il-Kummissjoni għandha, 
abbażi tal-informazzjoni provvduta mill-
Istati Membri skont l-Artikolu 8(2), 
tikkalkula sa liema punt il-krediti u d-
debiti miksuba skont id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan l-Artikolu jaffettwaw il-livell tal-
mira stabbilit fl-Artikolu 1.”

Or. en

Emenda 71
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
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Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
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."

2. L-għadd massimu ta' karozzi ġodda tal-
passiġġieri li għandu jitqies fl-
applikazzjoni tal-multiplikaturi stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għall-perjodu bejn l-2020 u 
l-2023 ma għandux jaqbeż il-1% tar-
reġistrazzjonijiet ġodda tal-karozzi tal-
passiġġieri għal kull manifattur."

Or. de

Emenda 72
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 5 a (ġdid) – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Iż-żieda fil-mira tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ kull manifattur derivanti mill-
kalkoli tas-super-krediti tinżamm fil-livell 
massimu ta’ 5 g CO2/km.

Or. en

Emenda 73
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Artikolu 6 jinbidel b’dan li ġej:
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‘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 74
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 7a
Konformità waqt it-tħaddim
1. Id-dispożizzjonijiet dwar il-konformità 
fis-servizz kif stipulati fl-Artikolu 9 u l-
Anness II għar-Regolament (KE) Nru 
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692/2008 għandhom japplikaw mutatis 
mutandis għall-konsum tal-fjuwil u għall-
emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi tal-
passiġġieri matul il-ħajja utli normali 
tagħhom f'kundizzjonijiet normali tal-
użu, kif preskritt fl-Artikolu 9 u fl-Anness 
II tar-Regolament (KE) Nru 692/2008. 
Dispożizzjonijiet ta’ dan it-tip jirrikjedu 
test indipendenti coast-down tal-karozza l-
ġdida li dwar l-in-service conformity 
tagħha tkun qed issir il-verifika għall-
għoti ta’ valuri ta’ reżistenza għas-setting 
tad-dynamometer.
2. Ir-riżultati tat-testjar in-service jiġi 
akkumpanjat minn rapport ta’ verifika 
magħmul minn korp indipendenti u 
ċertifikat. Ir-rapport ta’ verifika jivvaluta 
jekk it-testjar in-service jkun 
rappreżentattiv tal-kondizzjonijiet noramli 
tal-użu u jekk ikollhom isiru l-
aġġustamenti.
3. L-Istati Membri jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku f'forma elettronika, ir-
riżultati tat-testjar in-sercvice u r-rapport 
ta’ verifika akkumpanjanti skont it-
termini tad-Direttiva 2003/4/KE, u 
jittrażmetti dawk ir-riżultati u r-rapport 
ta’ verifika lill-Kummissjoni fi żmien 3 
xhur.
4. Jekk il-valur imkejjel ta’ emissjonijiet 
ta’ CO2 għal karozza ġdida tal-passiġġieri 
għal matul it-testjar in-service jeċċedi l-
emissjonijiet speċifiċi tagħha ta’ CO2
rapportati skont it-termini tal-Artikolu 
8(2) b’aktar minn 4%, il-Kummissjoni 
tirrikalkola l-emissjonijiet speċifiċi medji 
ta’ CO2 għall-manifattur fis-snin 
preċedenti ħalli tiddetermina l-
ottemperanza mal-miri ta’ emissjonijiet 
speċifiċi, skont it-termini tal-Artikolu 8. 
Abbażi tar-rikalkoli, kull eċċedenza tal-
mira ta' emissjonijiet speċifiċi tkun 
soġġetta għal premjum ta' emissjonijiet 
eċċessivi skont it-termini tal-Artikolu 9.
5. Il-Kummissjoni żżomm reġistru tar-
riżultati tat-testjar in-service rapportat 
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mill-awtoritajiet nazzjonali u, fuq bażi 
annwa, tippubblika rapport ta’ sintesi. Ir-
reġistru ċentrali u r-rapporti ta’ sintesi 
jkunu magħmulin disponibbli lill-
pubbliku f’forma elettronika.
6. Il-Kummissjoni tadotta permezz ta’ atti 
ta’ implementazzjoni r-regoli dwar l-in-
service conformity li hemm riferiment 
għalihom fil-paragrafu 1, li jkunu 
neċessarji ħalli jkun żgurat li t-testjar in-
service jirriproduċi l-kondizzjonijiet 
normali għall-użu għall-portata massima 
possibbli filwaqt li tkun promossa l-
implementazzjoni uniformi u tkun 
ibbażata fuq l-esperjenzi matul l-
implementazzjoni tal-paragrafu 1 mill-
manifatturi u l-valutazzjonijiet fir-
rapporti ta’ verifika li hemm riferiment 
għalihom fil-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2). Dawn ir-regoli jkunu 
adottati sal-[JJXXSSSS].”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet eżistenti għall-in-service conformity huma stabbiliti u huma bażi xierqa 
għall-kejl tal-konsum tal-fjuwil u tal-emissjonijiet ta’ CO2 f’kondizzjonijiet normali tal-użu. 
Fejn l-emissjonijiet veri ta’ CO2  jkunu jeċċedi dawn reġistrati fiċ-ċertifikat ta' konformità 
b'marġini mhux raġonevoli, ikun xieraq li l-Kummissjoni terġa' lura għall-ottemperanza mal-
miri speċifiċi ta' emissjoni għas-sni’ preċedenti u timponi premjums ta’ emissjonijiet eċċessivi 
kif ikun xieraq.

Emenda 75
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 
"Artikolu 7a
Konformità waqt it-tħaddim
1. Id-dispożizzjonijiet dwar il-konformità 
fis-servizz kif stipulati fl-Artikolu 9 u l-
Anness II għar-Regolament (KE) Nru 
692/2008 għandhom japplikaw mutatis 
mutandis għall-konsum tal-fjuwil u għall-
emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi tal-
passiġġieri matul il-ħajja utli normali 
tagħhom f'kundizzjonijiet normali tal-
użu.
2. Għall-veikoli ġodda r-riżultati tat-in-
service testing jista’ jkun akkumpanjat 
minn rapport ta’ verifika magħmul minn 
korp indipendenti u ċertifikat li jivvaluta 
jekk l-in-service testing kien 
rappreżentattiv tal-kondizzjonijiet normali 
tal-użu u jekk ikun meħtieġ aġġustament.
3. L-Istati Membri jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku f'forma elettronika, ir-
riżultati tat-testjar in-sercvice u r-rapport 
ta’ verifika akkumpanjanti skont it-
termini tad-Direttiva 2003/4/KE, u 
jittrażmetti dawk ir-riżultati u r-rapport 
ta’ verifika lill-Kummissjoni fi żmien 3 
xhur.
4. Jekk il-valur imkejjel ta’ emissjonijiet 
ta’ CO2 għal karozza ġdida tal-passiġġieri 
għal matul it-testjar in-service jeċċedi l-
emissjonijiet speċifiċi tagħha ta’ CO2
rapportati skont it-termini tal-Artikolu 
8(2) b’aktar minn 4%, il-Kummissjoni 
tirrikalkola l-emissjonijiet speċifiċi medji 
ta’ CO2 għall-manifattur għal dik is-sena 
ħalli tiddetermina l-ottemperanza mal-
miri ta’ emissjonijiet speċifiċi, skont it-
termini tal-Artikolu 8. Abbażi tar-
rikalkoli, kull eċċedenza tal-mira ta' 
emissjonijiet speċifiċi tkun soġġetta għal 
premjum ta' emissjonijiet eċċessivi skont 
it-termini tal-Artikolu 9.
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5. Il-Kummissjoni żżomm reġistru tar-
riżultati tat-testjar in-service rapportat 
mill-awtoritajiet nazzjonali u, fuq bażi 
annwa, tippubblika rapport ta’ sintesi. Ir-
reġistru ċentrali u r-rapporti ta’ sintesi 
jkunu magħmulin disponibbli lill-
pubbliku f’forma elettronika.”

Or. en

Emenda 76
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 7 (a) ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 7a
Konformità waqt it-tħaddim
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.
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.
Jekk il-valur imkejjel ta’ CO2 jaqbeż il-
valur tas-CO2 iddikjarat mill-manifattur 
b’iżjed minn 4 % għandu japplika l-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007."

Or. en
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Emenda 77
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Artikolu 8(4) jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:
‘(4) Il-Kummissjoni żżomm reġistru 
ċentrali tad-data rrappurtata mill-Istati 
Membri taħt dan l-Artikolu. Dan ir-
reġistru jkun disponibbli għall-pubbliku.
Sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena, b'bidu 
mill-2011, il-Kummissjoni tikkalkula 
b'mod provviżorju dan li ġej għal kull 
manifattur:
(a) l-emissjonijiet medji speċifiċi ta’ CO2 
fis-sena kalendarja preċedenti;
(b) l-emissjonijiet mira speċifiċi ta’ CO2 
fis-sena kalendarja preċedenti; u
(c) id-differenza bejnl -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.
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 bejnl -emissjonijiet 
speċifiċi medji ta’ CO2 tagħha fis-sena 
kalendarja preċedenti kif ikkalkulat skont 
il-punt (a) u l-mira għall-emissjonijiet 
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speċifiċi tagħha għal dik is-sena.
Il-Kummissjoni tinnotifika lil kull 
manifattur bil-kalkolu proviżorju għal 
dak il-manifattur. In-notifika għandha 
tinkludi data għal kull Istat Membru dwar 
l-għadd ta' karozzi ġodda reġistrati u l-
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2.’

Or. de

Emenda 78
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 5 hu 
sostitwit b'dan li ġej:
‘(5) Il-manifatturi jistgħu, fi żmien tliet 
xhur jiġu notifikati dwar il-kalkolu 
proviżorju skont il-paragrafu 4, 
jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe żbalji fid-dejta, filwaqt li jkun 
speċifikat l-Istat Membru li fih 
tikkunsidra li jkun sar l-iżball.
Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
kwalunkwe notifika minn manifatturi u 
tista', sal-31 ta' Ottubru, jew tikkonferma 
jew temenda l-kalkoli proviżorji skont il-
paragrafu 4.
Mill-1 ta' Jannar 2016 sal-2013 inklużivi, 
kull manifattur għandu, fi żmien tliet 
xhur ta' komunikazzjoni dwar il-kalkolu 
proviżorju skont il-paragrafu 4, 
jinnotifika lill-Kummissjoni dwar jekk il-
Kummissjoni għandhiex tqis is-super 
kreditu msemmi fl-Artikolu 5 sabiex jiġu 
kkalkolati l-emissjonijiet speċifiċi medji 
ta’ CO2 tiegħu fis-sena kalendarja 
preċedenti.’

Or. de
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Emenda 79
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) il-punt (b) tal-Artikolu 9(2) hu 
sostitwit b'dan li ġej:
"(b) mill-2019:
(Eċċess ta' emissjonijiet × EUR 130) × l-
għadd ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' livell adegwat ta' Primjum għall-Eċċess ta' Emissjonijiet biex tiġi żgurata 
konformità mar-Regolament. Skont il-Valutazzjoni ta' Impatt tal-Kummissjoni l-ispiża 
marġinali medja biex jintlaħaq 95 g/km fl-2020 hi ta' EUR 91 g CO2/km. Sabiex tkun riflessa 
l-ispiża marġinali massima probabbli ta' konformità mal-miri tal-2012 hemm bżonn li l-
Primjum għall-Eċċess ta' Emissjonijiet jiżdied tal-anqas sa EUR 130 g CO2/km.

Emenda 80
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fil-paragrafu 4, l-ewwel 
subparagrafu hu sostitwit b'dan li ġej:
"Tista’ ssir applikazzjoni għal deroga 
mill-mira tal-emissjonijiet speċifiċi 
kkalkolata b'konformità mal-Anness I 
minn manifattur li jkun responsabbli, 
flimkien mal-impriżi kollha assoċjati 
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tiegħu, għal bejn 10 000 u 100 000 vettura 
ġdida tal-passiġġieri reġistrati fil-
Komunità kull sena kalendarja."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat tnaqqis gradwali globali fl-emissjonijiet ta' CO2 fi ħdan il-flotta tal-karozzi, 
mill-2020 id-deroga speċifika ta' manifattura għandha titnaqqas għal 100 000 sal-2030

Emenda 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk l-applikazzjoni hija fir-rigward 
tal-punt (c) tal-Anness I, il-punt 1, mira li 
hija tnaqqis ta' 45 % fl-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2 fl-2007 jew, fejn 
issir applikazzjoni unika fir-rigward ta' 
għadd ta’ impriżi konnessi, tnaqqis ta’ 
45 % fuq il-medja tal-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta’ CO2 ta' dawk l-impriżi 
fl-2007." 
.

imħassar

Or. ro

Emenda 82
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7 – punt ca (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
4, jiżdied il-punt li ġej:
(ca) jekk l-applikazzjoni hija fir-rigward 
tal-punt (d) tal-Anness I, il-punt 1, mira 
ta' tnaqqis ta' 65 % fl-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2 fl-2007 jew, f'każ 
fejn issir applikazzjoni unika fir-rigward 
ta' għadd ta’ impriżi konnessi, tnaqqis ta’ 
65 % fuq il-medja tal-emissjonijiet medji 
speċifiċi ta’ CO2 ta' dawk l-impriżi fl-
2007."

Or. en

Emenda 83
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 12(1), titħassar l-aħħar 
sentenza.

Or. pl

(Il-kontribut totali ta' dawk it-teknoloġiji għat-tnaqqis tal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta' 
manifattur jista' jkun sa 7 g CO2./km.)

Ġustifikazzjoni

Ma jistgħux jitqiegħdu limiti fuq it-teknoloġiji innovattivi.

Emenda 84
Yannick Jadot

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu 12(1) hu sostitwit b'dan li 
ġej:
"1. Hekk kif issir applikazzjoni minn 
fornitur jew manifattur, għandu jiġi 
kkunsidrat it-tnaqqis ta' CO2 miksub 
permezz tal-użu ta’ teknoloġiji innovattivi.
Il-kunsiderazzjoni tat-teknoloġiji trid 
tinkludi tal-anqas rapport ta' verifika 
stabbilit minn servizz tekniku kif 
speċifikat fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru 725/2011.
Il-kontribut totali ta' dawk it-teknoloġiji 
għat-tnaqqis tal-mira tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta' manifattur jista' jkun sa 3.5 g 
CO2/km għal kull vettura."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekoinnovazzjonijiet itejjbu l-effikaċja tal-vettura fis-sewqan fid-dinja reali iżda mhux fuq iċ-
ċiklu ta' ttestjar. Iċ-ċiklu ta' ttestjar u l-proċeduri ta' ttestjar hemm bżonn li jiġi aġġornat 
sabiex ikun jirrappreżenta aktar is-sewqan fid-dinja reali.  Sakemm iċ-ċiklu jiġi aġġornat 
nistgħu naċċettaw il-bżonn tal-ekoinnovazzjonijiet sakemm il-proċedura ta' valutazzjoni 
robusta attwali tinżamm u l-kontribuzzjoni totali li jistgħu jagħtu l-ekoinnovazzjonijiet għall-
mira tkun illimitata għal 3.5g/km.

Emenda 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) fl-Artikolu 12, il-paragrafu 1 jinbidel 
b’dan li ġej:
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‘(1) Hekk kif issir applikazzjoni minn 
fornitur jew manifattur, għandu jiġi 
kkunsidrat it-tnaqqis ta' CO2 miksub 
permezz tal-użu ta’ teknoloġiji innovattivi 
jew taħlita ta' teknoloġiji innovattivi 
(pakketti ta' teknoloġija innovattiva). Il-
kontribut totali ta' dawk it-teknoloġiji 
għat-tnaqqis tal-mira tal-emissjonijiet 
speċifiċi ta' manifattur jista' jkun sa 7 g 
CO2/km.'

Or. de

Emenda 86
Ismail Ertug

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
2009/443/EC
Artikolu 12 – paragrafu 2 – l-ewwel sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 14(2) ta' dan ir-
Regolament.

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

Or. en

Emenda 87
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt (c)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 12(2), il-punt (c) jitħassar.

Or. pl

((c) it-teknoloġiji innovattivi ma għandhomx ikunu koperti minn miżura standard ta' ċiklu ta' 
ttestjar ta' CO2 jew permezz ta' dispożizzjonijiet obbligatorji minħabba l-miżuri addizzjonali 

kumplimentari konformi mat-tnaqqis ta' 10 g CO2/km imsemmi fl-Artikolu 1 jew isiru 
obbligatorji skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Komunità.)

Ġustifikazzjoni

Din l-esklużjoni hi illoġika u mingħajr bażi.

Emenda 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 443/2009
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) huwa sostitwit 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."

'Il-Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet dettaljati għal proċedura 
biex jiġu approvati t-teknoloġiji innovattivi 
jew il-pakkett ta' teknoloġija innovattiva 
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). Id-dispożizzjonijiet 
proċedurali għandhom jiġu bbażati fuq il-
kriterji li ġejjin:
(a) il-fornitur jew il-manifattur għandu 
jkun responsabbli għat-tnaqqis ta' CO2
miksub permezz tal-użu tat-teknoloġiji jew 
tal-pakketti ta' teknoloġija innovattiva;
(b) it-teknoloġiji innovattivi jew il-pakketti 
ta' teknoloġija innovattiva jridu jagħtu 
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kontribuzzjoni verifikata ta' tnaqqis ta' 
CO2.
It-teknoloġiji innovattivi addizzjonali u l-
pakketti innovattivi teknoloġiċi u l-impatt 
tagħhom fuq l-emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 ta' vettura tal-passiġġieri jistgħu jiġu 
kkreditati biss fir-rigward tal-proporzjoni 
li jopera barra miċ-ċiklu ta' ttestjar 
standard. it-teknoloġiji innovattivi u l-
pakketti ta' teknoloġija innovattiva ma 
għandhomx ikunu koperti minn 
dispożizzjonijiet minħabba l-miżuri 
addizzjonali konformi mat-tnaqqis 
ta' 10 g CO2/km imsemmi fl-Artikolu 1 
jew ikunu obbligatorji skont 
dispożizzjonijiet oħra tal-liġi tal-
Komunità.'

Or. de

Emenda 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) fl-Artikolu 12, il-paragrafu 3 jiġi 
sostitwit b’dan li ġej:
'Fornitur jew manifattur li japplika għal 
miżura biex tiġi approvata bħala 
teknoloġija innovattiva jew pakkett ta' 
teknoloġija innovattiva għandu jressaq 
rapport, bl-inklużjoni ta' rapport ta' 
verifika maħruġ minn entità indipendenti 
jew entità ċertifikata, lill-Kummissjoni. 
F'każ ta' interazzjoni possibbli tal-miżura 
ma' teknoloġija innovattiva oħra jew ma' 
pakkett ta' teknoloġija innovattiva diġa' 
approvat, ir-rapport għandu jsemmi li l-
interazzjoni u r-rapport ta' verifika 
għandhom jivvalutaw sa liema punt l-
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interazzjoni tbiddel it-tnaqqis miksub 
minn kull miżura.

Or. de

Emenda 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal 
wara l-Artikolu 12(4):
'Darba fis-sena, il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Kunsill u lill-Parlament 
rapport dwar it-teknoloġiji innovattivi u l-
pakketti ta' teknoloġija innovattiva li ġew 
approvati u miċħuda.'

Or. de

Emenda 91
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal 
fl-aħħar tal-Artikolu 12:
'Il-Kummissjoni għandha, sal-31.12.2013, 
tipproponi reviżjoni tad-dispożizzjonijiet li 
jimplimentaw għall-proċedura għall-
approvazzjoni tal-ekoinnovazzjonijiet biex 
l-applikazzjoni għall-użu ta' teknoloġiji 
innovattivi tkun aktar faċli. Wara din ir-
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reviżjoni, il-Kummissjoni għandha toħroġ 
manwal dwar kif għandha ssir 
applikazzjoni b'mod korrett.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni eżistenti – ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 – jistipola li sabiex tintlaħaq il-
mira tal-Komunità, għandu jiġi kkunsidrat it-tnaqqis ta' CO2 miksub bl-użu tat-teknoloġiji 
innovattivi. Madankollu, fil-passat irriżulta li s'issa kienet tressqet biss applikazzjoni waħda 
ta' dan it-tip. Reviżjoni sħiħa tal-proċedura ta' approvazzjoni għas-semplifikazzjoni tal-
proċess ta' applikazzjoni, u l-ħruġ tal-manwal, tista' tirrimedja din is-sitwazzjoni.

Emenda 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 13 huwa emendat kif 
ġej:

(a) Fil-paragrafu 2, it-tielet 
subparagrafu jinbidel 
b’dan li ġej:

imħassar

"Dawk il-miżuri għandhom jiġu 
adottati permezz ta' atti ddelegati 
skont l-Artikolu 14a."

(b) Jitħassar it-tieni 
subparagrafu tal-
paragrafu 3

(c) Il-paragrafu 5 jinbidel 
b’dan li ġej:

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

(d) Il-paragrafu 7 jinbidel 
b’dan li ġej:

  
“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. 
"

Or. ro

Emenda 93
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Is-subparagrafu 1 tal-Artikolu 13(2) 
hu sostitwit b'dan li ġej::
"2. Sal-31 ta’ Ottubru 2014, u għal kull 
tliet snin minn dik id-data ’l quddiem, 
għandhom jiġu adottati miżuri li 
jemendaw l-Anness I biex jiġu aġġustati l-
figuri tal-M0 u tal-F0, imsemmija fih, 
għall-massa u l-impronta medja 
rispettivament ta’ vetturi tal-passiġieri fit-
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tliet snin kalendarji preċedenti."

Or. en

Emenda 94
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fl-Artikolu 13(3), għandu jiddaħħal 
is-subparagrafu 1a li ġej:
"Bl-għan li jiġi żgurat li l-emissjonijiet 
fid-dinja reali jiġu riflessi b’mod adegwat 
u li l-valuri mkejla ta' 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 ta' ttestjar li 
għandhom influwenza sinifikanti fuq l-
emissjonijiet imkejla ta' CO2 jiġu definiti 
b’mod strett u l-flessibbiltajiet tat-test 
jitneħħew."

Or. en

Emenda 95
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt b
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jitħassar it-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3

(b) Il-paragrafu 3 hu sostitwit b'dan li ġej:

‘(3) Mill-2012, il-Kummissjoni għandha 
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twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi sal-2014, kif stipulat fl-
Artikolu 14(3), tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007, il-proċeduri biex jitkejlu l-
emissjonijiet ta' CO2 skont ir-Regolament 
(KE) Nru 715/2007/KE bl-għan li tiġi 
applikata proċedura riveduta tal-kejl 
għall-iskop ta' dan ir-Regolament mill-
1 ta' Jannar 2021. Il-Kummissjoni 
għandha, b'mod partikolari, tagħmel 
proposti xierqa biex tadatta dawk il-
proċeduri biex jirriflettu adegwatament l-
imġieba reali tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-
vetturi u biex tinkludi t-teknoloġiji 
innovattivi approvati kif definiti fl-
Artikoli 12 li jistgħu jiġu riflessi fiċ-ċiklu 
ta' ttestjar. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li dawk il-proċeduri
sussegwentement jiġu riveduti fuq bażi 
regolari.'

Or. de

Emenda 96
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"3a. 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."
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Or. en

Emenda 97
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 3a li ġej:
"3a. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
l-benefiċċu li tiżgura li l-valuri ta’ 
approvazzjoni tat-tip ta’ CO2 jinkludu 
emissjonijiet li jirriżultaw mill-użu tal-
apparat tal-vettura li juża l-enerġija 
ewlenija, u jekk ikun xieraq, tagħmel 
proposti sabiex dan jidħol fis-seħħ fil-
perjodu wara l-2020." 

Or. en

Emenda 98
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 –punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
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 2015, il-
Kummissjoni għandha tlesti reviżjoni tal-
miri speċifiċi għall-emissjonijiet fl-
Anness I u tad-derogi fl-Artikolu 11, bl-
għan li tiddefinixxi:
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(a) suġġetta għall-konferma tal-fattibilità 
tagħha abbażi tar-riżultati aġġornati tal-
valutazzjoni tal-impatt, il-modalitajiet 
biex, sas-sena 2025, tintlaħaq mira fit-tul 
ta’ 75 g CO2/km b’mod kost-effettiv;
(b) l-aspetti tal-implimentazzjoni tal-mira, 
inkluż il-primjum għall-emissjonijiet 
eċċessivi.
Abbażi ta’ dik ir-reviżjoni u l-valutazzjoni 
tal-impatt tagħha, li tinkludi valutazzjoni 
ġenerali tal-impatt fuq l-industrija tal-
vetturi u fuq l-industriji dipendenti 
minnha, il-Kummissjoni għandha, jekk 
ikun meħtieġ, tressaq proposta għal 
emenda ta' dan ir-Regolament, 
f'konformità mal-proċedura leġislattiva 
ordinarja, b’mod li jkun kemm jista' jkun 
newtrali mill-perspettiva tal-
kompetizzjoni, u li jkun soċjalment ekwu 
u sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mira fit-tul tipprovdi ċertezza ta' ppjanar u investiment lill-manifatturi tal-vetturi u l-fornituri 
tal-vetturi. Madankollu, żviluppi teknoloġiċi, ekonomiċi u soċjali futuri jistgħu jaffettwaw il-
fattibilità tal-mira fit-tul. Għaldaqstant huwa xieraq li l-mira tal-2025 tiġi riveduta fl-2015.

Emenda 99
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009 
Artikolu 13 – paragrafu 5

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 
karozzi ġodda tal-passiġġieri għall-perjodu 

 Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tressaq proposta dwar il-miri
għall-emissjonijiet ta' CO2 għal karozzi 
ġodda tal-passiġġieri għall-perjodu ta' wara 
l-2020.  Il-limitu l-ġdid għandu jiġi 
kkalkolat sabiex jippermetti li jintlaħqu l-
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ta' wara l-2020.” għanijiet stabbiliti fil-Pjan direzzjonali 
għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport –
Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li 
tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti', bl-
inklużjoni ta' tnaqqis ta' 60 % fl-
emissjonijiet ta’ gass serra mit-trasport 
sal-2050. Din il-proposta għandha tkun 
ibbażata fuq iċ-ċiklu ta' ttestjar mad-dinja 
kollha (WLTP). Jekk ma jintlaħaq l-ebda 
ftehim dwar dan l-istandard sal-
1 ta' April 2014, il-proposta għandha tkun 
ibbażata fuq iċ-ċiklu ta' ttestjar stabbilit 
(NEDC).
Il-proposta għal limitu ġdid ta' CO2 
għandu jinkorpora wkoll:
- valutazzjoni ta' ċiklu tal-ħajja tal-
emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi 
passiġġieri kif indikat fil-Pjan direzzjonali 
għal Ewropa li tuża r-Riżorsi b'mod 
Effiċjenti'. Ir-riżultati għandhom jitqiesu 
fil-valutazzjoni tal-limitu tal-valur;
- data tal-RDE (Emissjonijiet tas-Sewqan 
fid-Dinja Reali)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa aspirat ittestjar komprensiv taċ-ċiklu tal-ħajja li jirrifletti l-kundizzjonijiet reali.  
Madankollu, it-teħid tad-deċiżjonijiet fit-tul ma għandux jippermettilna li ninsew l-għanijiet 
ta’ CO2. B'riżultat ta’ magni ġodda u figuri ta' konsum dejjem aktar baxxi, il-ħruġ ta' duħħan 
issa jammonta għal aktar minn nofs ta' CO2 minn karozzi tal-passiġġieri iżda, li l-biċċa l-
kbira issa qed jiġi ġenerat fil-fażijiet ta' produzzjoni u riċiklaġġ. Intlaħqu għadd ta' riżultati li 
juru li l-livelli reali ta' emissjonijiet huma sostanzjalment ogħla mir-riżultati taċ-ċikli ta' 
ttestjar.

Emenda 100
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 5
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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 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, bl-għan li 
tintlaħaq, sas-sena 2015, mira fil-firxa ta’ 
65g CO2/km sa 75g CO2/km, sakemm ma 
tiġix iġġustifikata mira aktar baxxa fid-
dawl tal-użu ta' teknoloġiji b'emissjonijiet 
baxxi u d-dħul tagħhom fis-suq.
Abbażi ta’ din ir-reviżjoni, li għandha 
tinkludi valutazzjoni globali tal-impatt tal-
industrija tal-karozzi u l-industriji 
dipendenti tagħha, il-Kummissjoni 
għandha, jekk xieraq, tagħmel proposta 
biex temenda dan ir-Regolament b'mod li 
huwa kost-effettiv u kemm jista' jkun 
newtrali mill-aspett ta' kompetizzjoni u 
jiżgura l-kisba tal-għanijiet fit-tul tal-
Unjoni fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima.

Or. en

Emenda 101
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
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 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, inkluż 
objettiv ta' 70 g CO2/km għall-2025, bl-
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inklużjoni ta' mira ta' emissjonijiet ta' 
CO2 għall-2025, li tiżgura t-tmexxija tal-
Unjoni Ewropea fl-ekonomija tal-fjuwil u 
l-emissjonijiet ta' CO2. Huwa importanti 
ħafna li din il-mira tkun stabbilita b'mod
trasparenti, u bbażata fuq konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati u valutazzjoni tal-
impatt wiesgħa, ma għandix tiddewwem 
aktar mill-2014 sabiex tkun ipprovduta 
industrija bi ppjanar xieraq u ċertezza tal-
investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandards ta' emissjonijiet ta' CO2 tal-Unjoni Ewropea għal karozzi tal-passiġġieri għenew 
biex it-titjib fl-ekonomija tal-fjuwil jitħaffef b'mod sinifikanti, u biex l-UE titqiegħed bħala 
mudell globali. Madankollu, swieq oħra għamlu l-istess u l-Istati Uniti b'mod partikolari 
rregolat l-emissjonijiet ta' gass serra u l-ekonomija tal-fjuwil f'karozzi ġodda sal-2025. L-UE 
għandha ssegwi dan l-eżempju u tevita kwalunkwe dewmien fl-iffissar ta' standards ulterjuri, 
filwaqt li tiżgura dibattitu trasparenti u miftuħ.

Emenda 102
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
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. 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 l-miri għall-emissjonijiet ta' 
CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 
għall-perjodu ta' wara l-2020 abbażi ta' 
proċedura ta' ttestjar u ċiklu ta' ttestjar 
ġodda li jqisu l-Proċedura tat-Test Dinji 
Armonizzat għall-Vetturi Ħfief.

Or. en
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Emenda 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
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-2017 l-aktar kmieni, 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 u mhux 
qabel ma ċ-ċiklu ta ttestjar u l-proċeduri 
ta' ttestjar ġodda ma jkunu definiti b'mod 
sħiħ, implimentati u l-ewwel riżultati 
vvalutati".

Or. en

Ġustifikazzjoni

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Emenda 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – spunt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 5
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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-2017 l-aktar kmieni, 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 u mhux 
qabel ma ċ-ċiklu ta ttestjar u l-proċeduri 
ta' ttestjar ġodda ma jkunu definiti b'mod 
sħiħ, implimentati u l-ewwel riżultati 
vvalutati".

Or. en

Ġustifikazzjoni

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Emenda 105
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
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. Sakemm iċ-ċiklu ta' ttestjar ġdid jiġi 
kkunsidrat, 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.”
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu stabbiliti miri ta' emissjonijiet ta' CO2 malajr kemm jista' jkun lil hinn 
mill-2020, iżda f'dan il-proċess huwa importanti li jiġi kkunsidrat iċ-ċiklu ta' ttestjar ġdid, 
inkella hemm ir-riskju li l-proċess ikun kontraproduttiv.

Emenda 106
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 5

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 
karozzi ġodda tal-passiġġieri għall-perjodu 
ta' wara l-2020.”

Sal-31 ta’ Diċembru 2007, 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, inkluż objettiv ta' 
70 g CO2/km għall-2035.'

Or. de

Emenda 107
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt c
Regolament (KE) Nru 443/2009
 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 

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 
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għall-perjodu ta' wara l-2020. għall-perjodu 2025 u l-perjodu ta' wara.

Or. en

Emenda 108
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt ca (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"5a. Tali miri għandhom ikunu 
konsistenti mar-rotta kost-effettiva biex 
jintlaħqu l-miri fit-tul tal-Unjoni għall-
2050 fir-rigward tal-klima."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għanijiet fit-tul b'żieda gradwali fil-livell ta' ambizzjoni huma importanti għal qafas għall-
klima u l-enerġija fil-perjodu sal-2030 kif ukoll biex tintlaħaq il-mira tal-UE għall-
emissjonijiet għall-2050. Tali għanijiet huma importanti wkoll għaċ-ċertezza tal-investiment. 
Għaldaqstant, hemm bżonn li dan jissemma b'mod aktar espliċitu.

Emenda 109
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt d
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-

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-
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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. "

emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 imsemmija 
fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u r-
Regolament (KE) Nru 692/2008. Billi 
tagħmel dan, il-Kummissjoni tiżgura li 
kwalunkwe devjazzjonijiet mill-mira għal 
emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 emissions li 
jinqalgħu mill-1 ta' Jannar 2021 
minħabba l-proċedura l-ġdida ta' ttestjar 
jiġu rettifikati.
Fl-istess ħin tiżgura 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. de

Emenda 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt d
Regolament (KE) Nru 443/2009
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 implimentati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmi fl-
Artikolu 14(2) 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. "

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta attwali tagħti biss il-possibbiltà ta' kontroll ex post lill-Parlament Ewropew u lill-
Istati Membri. Peress li l-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tad-dritt 
tal-Unjoni, u l-Kummissjoni hi fdata b'dan ir-rwol eżekuttiv, hemm bżomm ta' kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni. Mill-perspettiva tal-industrija, l-Istati Membri jrid ikollhom 
sorveljanza fuq il-Kummissjoni. Għaldaqstant, għandha tapplika l-proċedura tal-kumitat 
rilevanti.

Emenda 111
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12 
Regolament (KE) Nru 443/2009
Article 14a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adattati atti delegati 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 8(9), l-Artikolu 11(8), it-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 13(2) u l-
Artikolu 13(7), għandhom jiġu kkonferiti 
fuq il-Kummissjoni għal perjodu 
indeterminat minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament]. 

2. Is-setgħa li jiġu adattati atti delegati 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 8(9), l-Artikolu 11(8), it-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 13(2) u l-
Artikolu 13(7), għandhom jiġu kkonferiti 
fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames 
snin minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha 
tressaq rapport fir-rigward tad-
delegazzjoni tal-poter l-aktar tard sa disa' 
xhur qabel l-aħħar tal-perjodu ta' ħames 
snin. Id-delegazzjoni tal-poter għandha 
tiġi estiża b'mod awtomatiku għal perjodi 
ta' tul identiku, sakemm il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma jimponux tali 
estensjoni l-aktar tard sa tliet xhur qabel 
it-tmiem ta' kull perjodu.

Or. ro

Emenda 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
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Regolament (KE) Nru 443/2009
Article 14a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 8(9), fl-Artikolu 11(8), 
fit-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 13(2) u fl-Artikolu 13(7) 
tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe 
ħin mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka 
għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ fil-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data iktar tard 
speċifikata fiha. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
xi att iddelegat li jkun diġà fis-
seħħ.

.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 8(9), fl-
Artikolu 11(8), fit-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 13(2) u fl-Artikolu 13(7) tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
iktar tard speċifikata fiha. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ xi att 
iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

(taffettwa l-verżjoni Rumena biss)

Or. ro

Emenda 113
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 443/2009
Article 14a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 8(9), l-
Artikolu 11(8), it-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 13(2) u 
l-Artikolu 13(7) għandu jidħol fis-
seħħ biss jekk ma jkunx hemm 
oġġezzjoni mill-Parlament 

(5) Att delegat adottat skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 8(9), l-
Artikolu 11(8), it-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 13(2) u l-Artikolu 13(7) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill f'perjodu ta’ xahrejn ta’ 
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Ewropew jew mill-Kunsill 
f'perjodu ta’ xahrejn ta’ notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw 
lill-Kummissjoni li mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jiġi estiż 
b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

(taffettwa l-verżjoni Rumena biss)

Or. ro

Emenda 114
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13 
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Mill-2020: (c) Mill-2020:

Għall-iskop biex jiġi determinat 'l-
emissjoni medja ta' CO2' tal-flotta 
għandha tintuża waħda mill-formuli li 
ġejjin:

Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

i) Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + 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 = 0,0333. a = 0,0333.

ii) Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 95 + b 
× (F - F0)
Fejn:
F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
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(m²)
F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
b = 60 % inklinazzjoni tal-kurva tal-valuri 
limitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata ċ-ċertezza waqt perjodu ta' tranżizzjoni għall-manifatturi tal-karozzi u 
sabiex jitħalla li jkun hemm flessibilità sħiħa għar-reviżjonijiet fil-ġejjieni, għall-objettiv tal-
2020 għandha tiġi introdotta formula bbażata fuq l-impronta u tkun applikabbli f'mob 
parallel mal-formula bbażata fuq il-massa. Jekk il-manifatturi jingħataw il-flessibilità li 
jagħżlu bejn objettiv ibbażat fuq il-massa u objettiv ibbażat fuq l-impronta, l-ilħuq tal-
objettivi tas-CO2 isir b'nefqa ġenerali aktar baxxa.

Emenda 115
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt (c) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2) M0= il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2), 
neqsin 81 kg

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-proposta biex jitnaqqas il-valur b'81 kg hu bbażat fuq il-kalkolu li ġej: CO2 = 130 + a x (M 
- M0), fejn: CO2 (in-naħa tax-xellug tal-ekwazzjoni) hi ekwivalenti għal 95g/km, a = 0.0457, u 
M0 = 1372.0 kg. Dan ifisser li M = 1291 kg. Għall-verżjoni l-ġdida tal-formula, M = 1291 kg 
trid tkun il-bażi inizjali tal-miri l-ġodda ta' tnaqqis ta' emissjoni ta' CO2, jiġifieri M0 = 
1291 kg.

Emenda 116
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
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Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 80 + a × 
(F – F0)

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudelli makro-ekonomiċi fil-valutazzjoni tal-impatt għal din il-leġiżlazzjoni turi li l-
iffrankar minn nefqa inqas tal-UE fuq iż-żejt minħabba l-mira tal-2020 iwassal għal tkabbir 
fil-PDG ta' madwar EUR 12 biljun. Jekk il-miri tal-2020 kellhom jissaħħu din il-figura tkun 
ogħla. 

Emenda 117
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi (kg) F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
(Fejn hemm referenza għall-massa tal-
vettura, se tiġi sostitwita b'impronta fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-massa tal-vettura mhijiex indikatur tajjeb tal-utilità tagħha u għaldaqstant ma għandhiex 
tintuża biex tiddefinixxi l-miri speċifiċi ta' emissjonijiet. Bil-maqlub, l- (il-wisà tar-rota x il-
bażi tar-rota) hi parametru aktar utli. hu aktar newtrali, stabbli u jirrifletti aħjar l-utilità ta' 
vettura. Ix-xerrejja ta' vetturi hemm mnejn jagħżlu vettura abbażi tad-daqs tagħha, iżda mhux 
tal-piż. Regolament ibbażat fuq l-impronta jagħti lill-manifatturi kreditu sħiħ għall-isforz 
tagħhom biex iżommu l-vetturi ħfief u dan iwassal għal spiża globalment aktar baxxa għall-
manifatturi talli jkunu laħqu l-miri tagħhom tal-2020.
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Emenda 118
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2) F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)

Or. en

Emenda 119
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a = 0,0333. a = inklinazzjoni li tikkorrispondi għal 
60 % ibbażata fuq il-flotta tal-2009

Or. en

Ġustifikazzjoni

60 % hu bbażat fuq il-valutazzjoni tal-impatt tal-KE li tipprovdi l-aktar kondiviżjoni tal-
piżijiet l-aktar ġusta mill-manifatturi tal-vetturi.

Emenda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Emenda 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 65 + a × 
(M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
M0 = il-valur adottat skont l-
Artikolu 13(2)
a = *
(*ekwivalenti għal inklinazzjoni ta’ 
60 %)"

Or. en

Emenda 122
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
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punt li ġej:
"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 60 + a × 
(F - F0)
Fejn:
F = impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
a = inklinazzjoni li tikkorrispondi għal 
60 %)"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju Ricardo-AEA 'L-esplorazzjoni ta’ miri possibbli ta’ emissjonijiet tas-CO2 ta’ karozzi 
u vannijiet għall-2025' fl-Ewropa ta' Novembru 2012 juri li mira ta' 60 g/km sal-2025 għall-
vetturi taċċellera l-intoduzzjoni ta' teknoloġiji ta' livell baxx ħafna ta' emissjonijiet. Din il-
mira ma tistax tintlaħaq bl-użu tal-vetturi konvenzjonali u ibridi biss, sakemm id-daqs u l-
prestazzjoni tal-vetturi ma titnaqqasx. Għaldaqstant hemm bżonn ta' xi istruzzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet.

Emenda 123
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-punt 1 tal-Anness I, jiżdied il-
punt li ġej:
"(ca) Mill-2025:
Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 75 + a × 
(M – M0)
Fejn:
M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi 
(kg)
M0 = il-valur adottat skont l-
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Artikolu 13(2)
a = ekwivalenti għal inklinazzjoni ta’ 
60 %)"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mira fit-tul tipprovdi ċertezza ta' ppjanar u investiment lill-manifatturi tal-karozzi u l-
fornituri tal-karozzi. Fl-2008 il-mira fit-tul kienet stabbilita għal 12-il sena minn qabel, għal 
darb'oħra dan għandu jerġa' jkun il-każ. Mira ta' 75 g tiżgura li l-isforzi biex titjieb il-
prestazzjoni tal-vetturi konvenzjonali jitkomplew iżda ma jkunx jinħtieġ id-dħul ta' teknoloġiji 
avvanzati ħafna fuq skala kbira bħalma huma l-vetturi elettroniċi.


