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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Mill-1995 ‘l hawn teżisti strateġija Komunitarja biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mill-
karozzi u l-vetturi kummerċjali ħfief. Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-10 ta’ Ottubru 2000, il-
Kunsill Ambjentali talab lill-Kummissjoni biex tistudja l-miżuri ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet 
tas-CO2 għall-vetturi kummerċjali ħfief. Permezz tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 ġew 
stabbiliti miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 fil-karozzi u fl-istess waqt issemmiet il-
ħtieġa li jiġu stabbiliti miri rigward id-CO2 għal trakkijiet ħfief. 

Il-vetturi kummerċjali ħfief jintużaw primarjament minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u 
bħalissa dawn il-vetturi jammontaw għal madwar 12% tal-flotta tal-vetturi. Dawn jintużaw 
biex jittrasportaw nies tas-sengħa, għas-servizzi tal-kunsinja bil-kurjer jew express, kif ukoll 
minn ħafna bejjiegħa bl-imnut , bħal min ibiegħ il-fjuri jew il-caterers, eċċ. Huma essenzjali 
biex jipprovdu l-popolazzjoni bil-merkanzija meħtieġa ta’ kuljum u jippromwovu l-impjiegi u 
t-tkabbir ekonomiku f'bosta reġjuni tal-UE. 

1. Il-bażi legali
Fil-fehma tar-rapporteur, l-Artikolu 144 TFUE (ex Artikolu 95 tat-Trattat KE) għandu jiżdied 
mal-bażi legali, billi r-regoli wkoll għandhom l-għan li jarmonizzaw is-suq intern.

2. Għanijiet tal-abbozz ta’ regolament
Permezz ta’ dan ir-regolament propost, il-Kummissjoni għandha l-għan li gradwalment tikseb 
mira waħda għall-emissjonijiet tas-CO2 ta' 175 g CO2/km għal vetturi kummerċjali ħfief bejn 
l-2014 u l-2016. Il-proposta tistabbilixxi valur ta' mira fuq medda ta’ żmien twil ta' 135 g 
CO2/km għal vetturi kummerċjali ħfief li, jekk jiġi kkonfermat li huwa fattibbli mir-riżultati 
aġġornati tal-valutazzjoni tal-impatt, għandu jidħol fis-seħħ fl-2020. Il-Parlament Ewropew 
jappoġġja l-miri ġenerali segwiti mill-Kummissjoni imma jqis li hemm bżonn ta’ perjodu ta’ 
tranżizzjoni itwal. Ir-regolament li għandu jiġi adottat mill-Kunsill u l-Parlament għandu 
jfittex li jikseb miri ta' tnaqqis sostenibbli li għandhom effett newtrali fuq il-kompetizzjoni, 
huma soċjalment aċċettabbli u jqisu l-varjetà wiesgħa ta' produtturi tal-karozzi Ewropej u l-
pożizzjoni tagħhom fil-kompetizzjoni internazzjonali u t-tħassib leġittimu tal-SMEs. 

3. Il-fażi introduttorja 
L-iżvilupp ta' tipi u pjattaformi ġodda fl-qasam tal-vetturi kummerċjali ħfief jieħu, skont l-
industrija tal-karozzi, sa 10 snin, u ċ-ċikli tal-produzzjoni huma itwal milli għall-karozzi tal-
passiġġieri. Il-Kummissjoni pproponiet li timplimenta l-mira ta' 175 g CO2 fuq perjodu 
tranżitorju ta' bosta snin. Fid-dawl taċ-ċikli itwal, l-introduzzjoni gradwali għandha tibda fl-
2015, billi l-vetturi li se jinbiegħu fl-2014 diġà qegħdin fil-fażi tal-iżvilupp jew tal-
produzzjoni. Perjodu ta' tranżizzjoni mill-2015 sal-2018 flimkien ma' gradazzjoni alternattiva 
ta' 65%, 75%, 80% u 100% tal-flotta tal-karozzi l-ġodda sabiex tintlaħaq il-mira wkoll 
jikkorrispondi mal-perijodu u l-gradazzjoni fir-regolament dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri (KE) Nru 443/2009. Il-kisba tal-mira aġġustata fuq 
medda ta’ żmien twil ta' 140 g CO2/km għandha tiġi introdotta gradwalment mill-2018 sabiex 
tiffaċilita l-perjodi tranżitorji għall-manifatturi u l-implimentazzjoni kontinwa ta' teknoloġiji 
innovattivi u li jużaw il-fjuwil b’mod ekonomiku.



PE439.327v01-00 4/24 PA\806830MT.doc

MT

4. Vetturi mibnijin f’diversi fażijiet 
Il-vetturi kummerċjali spiss jinbnew f'diversi fażijiet. Il-manifattur ta' vettura l-ewwelnett 
jipproduċi xażi, li jintuża bħala bażi minn dak li jibni l-kowċ sabiex ilesti l-vettura. Il-
proporzjon ta' vetturi kummerċjali żgħar mibnija b'dan il-mod huwa ta' madwar 25%, bi 
proporzjon akbar fil-każ ta' vetturi kummerċjali tqal. Dawn il-vetturi huma inklużi fl-abbozz 
ta' regolament. Għandu jiġi applikat metodu interim għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-vettura kompluta, li bih il-manifattur jieħu r-responsabilità għall-emissjonijiet tas-CO2 ta' 
vettura kompluta. Madankollu l-metodu propost mhuwiex xieraq biex iwassal għal stima 
valida tal-emissjonijiet ta' vettura. Barra minn hekk, il-manifatturi m'għandhomx l-
informazzjoni meħtieġa. Il-Kummissjoni diġà ddiskutiet metodi oħra sabiex jiġu stabbiliti l-
emissjonijiet preċiżi tas-CO2 minn vetturi mibnija f'diversi fażijiet f'dokument ta' ħidma u 
hawnhekk hija mistiedna tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta għal 
metodu sodisfaċenti li jiddetermina l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 mill-vetturi lesti sa l-
2014.

5. Penali
Fir-regolament dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri ġiet 
stabbilita taxxa fil-każ li jinqabżu l-valuri mmirati. Għal perjodu ta' tranżizzjoni ta’ 6 snin, il-
penali se jkunu ta’ bejn € 5 u € 95 għal kull gramma, skont l-ammont li bih jinqabeż il-valur 
immirat; wara, se jkunu ta' € 95 għal kull gramma żejda. Il-Kummissjoni pproponiet sistema 
simili għall-vetturi kummerċjali ħfief, b'limitu massimu ta' € 120. Il-primjum għall-
emissjonijiet żejda ma jistax ikun akbar għall-vetturi kummerċjali ħfief milli għall-karozzi tal-
passiġġieri. Ir-rekwiżiti għandhom għalhekk ikunu konformi mar-regolament dwar it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri (KE) Nru 443/2009 rigward l-ammont 
tat-taxxa u l-perjodu kopert.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikoli 192(1) u 114 tat-
Trattat FUE,

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief tinvolvi, min-
naħa, miżuri għall-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa, skont l-Artikolu 192 (1) tat-Trattat FUE 
(ex Artikolu 175 (1) tat-Trattat KE). Madankollu, peress li r-regolament jimmira wkoll għall-
armonizzazzjoni tas- suq intern, għandha ssir ukoll referenza għall-Artikolu 144 tat-Trattat 
FUE (ex Artikolu 95 tat-Trattat KE).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-qafas leġiżlattiv sabiex tintlaħaq il-
mira ta’ emissjonijiet medji tal-flotta għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għandu 
jiżgura li l-miri ta’ tnaqqis li jkunu newtrali 
mil-lat ta' kompetizzjoni u soċjalment ġusti 
u sostenibbli, li jkunu ġusti għad-diversità 
tal-manifatturi tal-karozzi fl-Ewropa u li 
jkun evitat kwalunkwe tagħwiġ tal-
kompetizzjoni mhux ġustifikata bejn il-
manifatturi tal-karozzi. Il-qafas leġiżlattiv 
għandu jkun kompatibbli mal-għan 
ġenerali li jintlaħqu l-miri ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-Komunità u għandu jkun 
ikkumplimentat minn strumenti oħrajn 
aktar relatati mal-użu, bħal taxxi differenti 
tal-karozzi u l-enerġija jew miżuri li 
jillimitaw il-veloċità tal-vetturi 
kummerċjali ħfief.

(7) Il-qafas leġiżlattiv sabiex tintlaħaq il-
mira ta’ emissjonijiet medji tal-flotta għal 
vetturi kummerċjali ħfief ġodda għandu 
jiżgura li l-miri ta’ tnaqqis li jkunu newtrali 
mil-lat ta' kompetizzjoni u soċjalment ġusti 
u sostenibbli, li jkunu ġusti għad-diversità 
tal-manifatturi tal-karozzi fl-Ewropa u li 
jkun evitat kwalunkwe tagħwiġ tal-
kompetizzjoni mhux ġustifikata bejn il-
manifatturi tal-karozzi. Il-qafas leġiżlattiv 
għandu jkun kompatibbli mal-għan globali, 
jiġifieri li jintlaħqu l-miri Komunitarji 
rigward Kjoto, u għandu jiġi appoġġat 
minn strumenti oħra aktar relatati mal-użu 
bħad-differenzjazzjoni tat-taxxi fuq il-
karozzi u fuq l-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli li jillimitaw il-veloċità tal-vetturi huma r-responsabilità tal-Istati Membri. Dawn il-
miżuri ġew introdotti għal raġunijiet ta' sikurezza fit-toroq, mhux għal raġunijiet ambjentali.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-manifatturi għandu jkollhom il-
flessibbiltà biex jiddeċiedu kif jistgħu 
jilħqu l-miri tagħhom skont dan ir-
Regolament u għandu jkollhom iċ-ċans li 
jikkalkolaw il-medja tal-emissjonijiet tal-
flotta ta’ vetturi ġodda tagħhom iktar milli 
jkollhom jirrispettaw il-miri tal-
emissjonijiet tas-CO2 għal kull vettura 
individwali. Għalhekk, il-manifatturi 
għandhom jintalbu jiżguraw li l-emissjoni 
speċifika medja għall-vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda kollha li jiġu rreġistrati fil-
Komunità, li jimmanifatturaw, ma taqbiżx 
il-medja tal-miri tal-emissjonijiet għal 
dawk il-vetturi. Dan ir-rekwiżit għandu 
jiddaħħal gradwalment bejn l-2014 u l-
2016 sabiex jiffaċilita l-introduzzjoni 
tiegħu. Dan huwa konsistenti maż-żmien li 
ngħata fir-Regolament Nru 443/2009 
sabiex dan il-fenomenu jiġi implimentat u 
jiddaħħal gradwalment.

Il-manifatturi għandu jkollhom il-
flessibbiltà biex jiddeċiedu kif jistgħu 
jilħqu l-miri tagħhom skont dan ir-
Regolament u għandu jkollhom iċ-ċans li 
jikkalkolaw il-medja tal-emissjonijiet tal-
flotta ta’ vetturi ġodda tagħhom iktar milli 
jkollhom jirrispettaw il-miri tal-
emissjonijiet tas-CO2 għal kull vettura 
individwali. Għalhekk, il-manifatturi 
għandhom jintalbu jiżguraw li l-emissjoni 
speċifika medja għall-vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda kollha li jiġu rreġistrati fil-
Komunità, li jimmanifatturaw, ma taqbiżx 
il-medja tal-miri tal-emissjonijiet għal 
dawk il-vetturi. Dan ir-rekwiżit għandu 
jiddaħħal gradwalment bejn l-2015 u l-
2018 sabiex jiffaċilita l-introduzzjoni 
tiegħu. Dan huwa konsistenti maż-żmien li 
ngħata fir-Regolament Nru 443/2009 
sabiex dan il-fenomenu jiġi implimentat u 
jiddaħħal gradwalment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' ċikli tal-produzzjoni itwal, l-introduzzjoni għandha tibda fl-2015, billi l-vetturi li 
se jinbiegħu fl-2014 diġà jinsabu fil-fażi tal-iżvilupp jew tal-produzzjoni. Perjodu ta' 
tranżizzjoni mill-2015 sal-2018 flimkien ma' gradazzjoni alternattiva ta' 65%, 75%, 80% u 
100% jikkorrispondi mal-perijodu u l-gradazzjoni fir-regolament dwar it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri (KE) Nru 443/2009.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jiġi żgurat li l-miri jirriflettu l-
karatteristiċi tal-manifatturi żgħar u 

(14) Sabiex jiġi żgurat li l-miri jirriflettu l-
karatteristiċi tal-manifatturi żgħar u 
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speċjalizzati u li huma konsistenti mal-
potenzjal ta’ tnaqqis tal-manifattur, 
għandhom jiġu stabbiliti miri ta’ tnaqqis ta’ 
emissjonijiet alternattivi li jqisu l-potenzjal 
teknoloġiku tal-vetturi ta’ manifattur 
partikolari biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
speċifiċi tagħhom tas-CO2 u b’mod 
konsistenti mal-karatteristiċi tas-setturi 
ikkonċernati tas-suq. Din id-deroga 
għandha tkun koperta mill-analiżi tal-miri 
speċifiċi tal-emissjonijiet fl-Anness I, li 
għandha titlesta sa mhux aktar tard mill-
bidu tal-2013.

speċjalizzati u li huma konsistenti mal-
potenzjal ta’ tnaqqis tal-manifattur, 
għandhom jiġu stabbiliti miri ta’ tnaqqis ta’ 
emissjonijiet alternattivi li jqisu l-potenzjal 
teknoloġiku tal-vetturi ta’ manifattur 
partikolari biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
speċifiċi tagħhom tas-CO2 kif ukoll il-
livell medju tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-
vetturi kummerċjali ħfief tal-manifatturi 
kollha u b’mod konsistenti mal-
karatteristiċi tas-setturi ikkonċernati tas-
suq. Din id-deroga għandha tkun koperta 
mill-analiżi tal-miri speċifiċi tal-
emissjonijiet fl-Anness I, li għandha titlesta 
sa mhux aktar tard mill-bidu tal-2013.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iffissar ta' miri ta' emissjoni alternattivi jobbliga lil dawn il-manifatturi biex jagħmlu sforzi 
akbar minn manifatturi tal-flotta iżda fl-istess ħin se jagħtihom kundizzjonijiet ġusti, bl-użu 
tal-valur medju ta' emissjonijiet tas-CO2 tal-manifatturi ta' vetturi kummerċjali ħfief bħala l-
punt ta' referenza.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istrateġija tal-Komunità biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mill-
karozzi tal-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali ħfief stabbiliet approċċ 
integrat bil-għan li tintlaħaq il-mira tal-
Komunità ta’ 120 g CO2/km sas-sena 
2012, filwaqt li ppreżentat ukoll viżjoni fuq 
perjodu itwal ta' żmien ta’ tnaqqis ulterjuri 
tal-emissjonijiet. Ir-
Regolament (KE) Nru 443/2009 
jissostanzja din l-opinjoni fuq perjodu itwal 
ta’ żmien billi jistabbilixxi mira ta’ 
95 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta ta’ karozzi ġodda. Sabiex tiġi 
żgurata l-konsistenza ma’ dak l-approċċ u 

(15) L-Istrateġija tal-Komunità biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mill-
karozzi tal-passiġġieri u minn vetturi 
kummerċjali ħfief stabbiliet approċċ 
integrat bil-għan li tintlaħaq il-mira tal-
Komunità ta’ 120 g CO2/km sas-sena 
2012, filwaqt li ppreżentat ukoll viżjoni fuq 
perjodu itwal ta' żmien ta’ tnaqqis ulterjuri 
tal-emissjonijiet. Ir-
Regolament (KE) Nru 443/2009 
jissostanzja din l-opinjoni fuq perjodu itwal 
ta’ żmien billi jistabbilixxi mira ta’ 
95 g CO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta ta’ karozzi ġodda. Sabiex tiġi 
żgurata l-konsistenza ma’ dak l-approċċ u 
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biex tingħata ċertezza fl-ippjanar għall-
industrija, għandha tiġi stabbilita mira fit-
tul għall-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 
minn vetturi kummerċjali ħfief fl-2020.

biex tingħata ċertezza fl-ippjanar għall-
industrija, għandha tiġi stabbilita mira fit-
tul għall-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 
minn vetturi kummerċjali ħfief fl-2025.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valur immirat għall-għan fit-tul għandu jidħol fis-seħħ fl-2050, sabiex jiġu ffaċilitati l-
perjodi ta' tranżizzjoni għall-manifatturi u l-implimentazzjoni kontinwa ta' teknoloġiji 
innovattivi u li jiffrankaw il-fjuwil.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-konformità tal-manifatturi mal-miri 
skont dan ir-Regolament għandha tiġi 
vvalutata fil-livell tal-Komunità. Il-
manifatturi, li l-emissjonijiet speċifiċi 
medji tas-CO2 tagħhom jaqbżu dawk l-
emissjonijiet permessi skont dan ir-
Regolament, għandhom iħallsu primjum 
għall-emissjonijiet eċċessivi fir-rigward ta’ 
kull sena kalendarja mill-
1 ta’ Jannar 2014. Il-primjum għandu jiġi 
mmodulat bħala funzjoni tal-firxa safejn il-
manifatturi jonqsu milli jkunu konformi 
mal-mira tagħhom. Sabiex ikun żgurat li 
hemm il-konsistenza, il-mekkaniżmu tal-
primjum għandu jkun simili għal dak 
stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 443/2009. L-
ammonti tal-primjum għall-emissjonijiet 
eċċessivi għandhom jitqiesu bħala dħul fil-
Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

(20) Il-konformità tal-manifatturi mal-miri 
skont dan ir-Regolament għandha tiġi 
vvalutata fil-livell tal-Komunità. Il-
manifatturi, li l-emissjonijiet speċifiċi 
medji tas-CO2 tagħhom jaqbżu dawk l-
emissjonijiet permessi skont dan ir-
Regolament, għandhom iħallsu primjum 
għall-emissjonijiet eċċessivi fir-rigward ta’ 
kull sena kalendarja mill-
1 ta’ Jannar 2015. Il-primjum għandu jiġi 
mmodulat bħala funzjoni tal-firxa safejn il-
manifatturi jonqsu milli jkunu konformi 
mal-mira tagħhom. Sabiex ikun żgurat li 
hemm il-konsistenza, il-mekkaniżmu tal-
primjum għandu jkun simili għal dak 
stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 443/2009. L-
ammonti tal-primjum għall-emissjonijiet 
eċċessivi għandhom jitqiesu bħala dħul fil-
Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' ċikli tal-produzzjoni itwal, l-introduzzjoni għandha tibda fl-2015, billi l-vetturi li 
se jinbiegħu fl-2014 diġà jinsabu fil-fażi tal-iżvilupp jew tal-produzzjoni. Bl-istess mod, il-
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primjum għall-emissjonijiet eċċessivi għandu jiġi impost mill-1 ta’ Jannar 2015.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Għandhom jiġu kkunsidrati 
modalitajiet ġodda biex tintlaħaq il-mira 
fuq perjodu twil ta' żmien, b’mod 
partikolari l-pendil tal-kurva, il-
parametru tal-utilità u l-iskema tal-
primjum għall-emissjonijiet eċċessivi.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-introduzzjoni ta' modalitajiet addizzjonali tmur kontra l-approċċ tal-abbozz 
tar-regolament.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Komunità, bil-għan li jiġu inklużi vetturi 
kummerċjali ħfief koperti f’dan ir-
Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli li jillimitaw il-veloċità tal-vetturi huma r-responsabilità tal-Istati Membri. Dawn il-
miżuri ġew introdotti għal raġunijiet ta' sikurezza fit-toroq, mhux għal raġunijiet ambjentali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mis-sena 2020, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 135 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fil-Komunità.

2. Mis-sena 2025, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi mira ta’ 140 g CO2/km għall-
emissjonijiet medji ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda rreġistrati fil-Komunità, 
sakemm il-Kummissjoni tikkonferma l-
fattibilità ta’ dan il-valur ta’ mira fir-
reviżjoni tagħha, kif stipulat fl-Artikolu 
12(4).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fattibbiltà tal-valur ta’ mira l-ġdid għandha tiġi studjata, skont l-Artikolu 12(4), qabel ma 
dan jiġi stabbilit definittivament. L-ilħuq tal-valur ta' mira għandu jseħħ gradwalment, jibda 
fl-2018, sabiex jiffaċilita l-perjodi ta' tranżizzjoni għall-manifatturi u l-implimentazzjoni 
kontinwa ta' teknoloġiji innovattivi u li jiffrankaw il-fjuwil.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. M'għandhiex tiġi kkunsidrata 
reġistrazzjoni preċedenti barra l-Komunità 
li tkun saret inqas minn tliet xhur qabel ir-

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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reġistrazzjoni fil-Komunità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Emenda lingwistika li ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) “Mira ta’ emissjonijiet speċifiċi” 
tfisser, fir-rigward ta’ manifattur, il-medja 
ta’ emissjonijiet speċifiċi indikattivi tas-
CO2 stabbiliti skont l-Anness I fir-rigward 
ta’ kull vettura kummerċjali ħafifa ġdida 
prodotta minn dak il-manifattur;

(g) “Mira ta’ emissjonijiet speċifiċi” 
tfisser, fir-rigward ta' manifattur, il-medja 
ta' emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 permessi 
taħt l-Anness I fir-rigward ta' kull karozza 
ġdida tal-passiġġieri, prodotta minn dak il-
manifattur, jew, fejn il-manifattur ngħata 
deroga taħt l-Artikolu 10, il-mira ta' 
emissjonijiet speċifiċi determinata taħt dik 
id-deroga.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-miri ta' emissjonijiet speċifiċi għal manifatturi li ngħataw deroga skont l-
Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament għandha tkun inkorporata, għal raġunijiet ta' konformità 
mat-test tar-Regolament dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi (KE) Nru 
443/2009.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) “Footprint” tfisser: l-erja li hija r-
riżultat tal-multiplikazzjoni tal-wisgħa 
bejn ir-roti bid-distanza bejn il-fusijiet 
(wheel base by track width).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fl-interess taċ-ċertezza legali u taċ-ċarezza, it-termini kollha rilevanti li għalihom ir-
Regolament jistabbilixxi r-regoli għandhom jiġu inkorporati fl-Artikolu 3 "Definizzjonijiet".

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) “Il-kapaċità tat-tagħbija” tfisser id-
differenza bejn il-massa mgħobbija 
massima teknikament permissibbli skont 
l-Anness III tad-Direttiva 2007/46/KE u l-
massa tal-vettura.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-interess taċ-ċertezza legali u taċ-ċarezza, it-termini kollha rilevanti li għalihom ir-
Regolament jistabbilixxi r-regoli għandhom jiġu inkorporati fl-Artikolu 3 "Definizzjonijiet".

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għas-sena kalendarja li tibda fl-
1 ta’ Jannar 2014 u għal kull sena 
kalendarja sussegwenti, kull manifattur ta’ 
vetturi kummerċjali ħfief għandu jiżgura li 
l-emissjonijiet speċifiċi medji tiegħu tas-
CO2 ma jaqbżux il-mira tiegħu ta’ 
emissjonijiet speċifiċi stabbiliti skont l-
Anness I jew fil-każ li manifattur jingħata 
deroga skont l-Artikolu 10, skont dik id-
deroga.

Għas-sena kalendarja li tibda fl-
1 ta’ Jannar 2015 u għal kull sena 
kalendarja sussegwenti, kull manifattur ta’ 
vetturi kummerċjali ħfief għandu jiżgura li 
l-emissjonijiet speċifiċi medji tiegħu tas-
CO2 ma jaqbżux il-mira tiegħu ta’ 
emissjonijiet speċifiċi stabbiliti skont l-
Anness I jew fil-każ li manifattur jingħata 
deroga skont l-Artikolu 10, skont dik id-
deroga.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' ċikli tal-produzzjoni itwal, l-introduzzjoni għandha tibda fl-2015, billi l-vetturi li 
se jinbiegħu fl-2014 diġà jinsabu fil-fażi tal-iżvilupp jew tal-produzzjoni. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu stabbiliti l-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 ta' kull manifattur, 
għandhom jitqiesu l-perċentwali li ġejjin 
abbinati mal-vetturi kummerċjali ħfief 
ġodda ta' kull manifattur irreġistrati fis-snin 
rilevanti:

Sabiex jiġu stabbiliti l-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 ta' kull manifattur mill-
2015 għandhom jitqiesu l-perċentwali li 
ġejjin abbinati mal-vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda ta' kull manifattur irreġistrati 
fis-snin rilevanti:

– 65 % fl-2015, 
– 75 % fl-2014, – 75 % fl-2016, 
– 80 % fl-2015, – 80 % fl-2017, 

– 100 % mill-2016. – 100 % mill-2018.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' ċikli tal-produzzjoni itwal, l-introduzzjoni għandha tibda fl-2015, billi l-vetturi li 
se jinbiegħu fl-2014 diġà jinsabu fil-fażi tal-iżvilupp jew tal-produzzjoni.  Perjodu ta' 
tranżizzjoni mill-2015 sal-2018 flimkien ma' gradazzjoni alternattiva ta' 65%, 75%, 80% u 
100% jikkorrispondi mal-perijodu u l-gradazzjoni fir-regolament dwar it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tad-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri (KE) Nru 443/2009.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu determinati l-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 ta’ kull manifattur, se 
jiġi stipulat tnaqqis ta' 5 g CO2/km fis-
sena, li jibda mill-2018, għall-vetturi 
kummerċjali ġodda ħfief kollha prodotti 
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mill-manifatturi, sal-valur immirat ta' 140 
CO2/km fl-2025.
– 175 g CO2/km fl-2018
– 170 g CO2/km fl-2019
– 165 g CO2/km fl-2020
– 160 g CO2/km fl-2021
– 155 g CO2/km fl-2022
– 150 g CO2/km fl-2023
– 145 g CO2/km fl-2024
– 140 g CO2/km fl-2025

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ilħuq tal-valur ta' mira għandu jseħħ gradwalment, u jibda fl-2018, sabiex jiġu ffaċilitati l-
perjodi ta' tranżizzjoni għall-manifatturi u l-implimentazzjoni kontinwa ta' teknoloġiji 
innovattivi u li jiffrankaw il-fjuwil.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet medji 
speċifiċi tas-CO2, kull vettura kummerċjali 
ħafifa ġdida li jkollha livell ta' emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 inqas minn 50 g CO2 
għandha titqies bħala:

Meta jiġu kkalkulati l-emissjonijiet medji 
speċifiċi tas-CO2, kull vettura kummerċjali 
ħafifa ġdida li jkollha livell ta' emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 inqas minn 50 g CO2 
għandha titqies bħala:

– 2.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2014, – 3.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2016,
– 1.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2015, – 3.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2017,

– 2.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2018,
– 1.5 vetturi kummerċjali ħfief fl-2019,

– 1 vettura kummerċjali ħafifa fl-2016, – 1 vettura kummerċjali ħafifa fl-2020.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi garantit li l-ispejjeż teknoloġiċi ta' sistemi ta' propulsjoni u karburanti alternattivi 
jitqiesu b’mod adegwat, il-fattur u t-tul tal-validità tal-konċessjonijiet għall-vetturi 
kummerċjali ħfief bl-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 inqas minn 50 g CO2/km għandhom jiġu 
estiżi, b'analoġija mar-Regolament dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-
passiġġieri (KE) Nru 443/2009.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Mira ta' emissjonijiet speċifiċi għal vetturi 

li jaħdmu b'karburant alternattiv
Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-
konformità, min-naħa ta' manifattur, 
mal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 4, l-emissjonijiet 
speċifiċi ta' CO2, ta' kull vettura maħsuba 
biex taħdem fuq taħlita ta' petrol b'85 % 
etanol (E85) li tissodisfa l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni jew l-istandards 
tekniċi Ewropej, għandhom jitnaqqsu b'5 
% sal- 31 ta' Diċembru 2018 
b'rikonoxximent tal-kapaċità teknoloġika 
akbar u taż-żieda fit-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-bijokarburanti. Dan it-
tnaqqis għandu japplika biss fejn mill-
inqas 30% tal-istazzjonijiet tal-fjuwil fl-
Istat Membru fejn il-vettura hija 
rreġistrata jipprovdu dan it-tip ta' fjuwil 
alternattiv li jikkonforma mal-kriterji ta' 
sostenibbiltà għall-bijofjuwils stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp kontinwu tal-infrastruttura tal-bijofjuwils jista' jwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet tas-CO2 tal-flotta tal-vetturi fuq bażi ta’ “Well-to-Wheels“. Għalhekk għandha 
tiġi introdotta dispożizzjoni għal fjuwil alternattiv għall-vetturi kummerċjali ħfief, b'analoġija 
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mar-Regolament dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri (KE) 
Nru 443/2009.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 u kull sena kalendarja 
sussegwenti, il-Kummissjoni għandha 
timponi primjum għall-emissjonijiet 
eċċessivi fuq manifattur jew maniġer ta’ 
għaqda, skont kif ikun xieraq, fejn l-
emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 ta’ 
manifattur jaqbżu l-mira ta’ emissjonijiet 
speċifiċi tagħha.

1. Fir-rigward tal-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2015 u kull sena kalendarja 
sussegwenti, il-Kummissjoni għandha 
timponi primjum għall-emissjonijiet 
eċċessivi fuq manifattur jew maniġer ta’ 
għaqda, skont kif ikun xieraq, fejn l-
emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 ta’ 
manifattur jaqbżu l-mira ta’ emissjonijiet 
speċifiċi tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' ċikli tal-produzzjoni itwal, l-introduzzjoni għandha tibda fl-2015, billi l-vetturi li 
se jinbiegħu fl-2014 diġà jinsabu fil-fażi tal-iżvilupp jew tal-produzzjoni.  Bl-istess mod, il-
primjum għal emissjonijiet żejda għandu jiġi impost mill-1 ta’ Jannar 2015.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Mill-2014 sal-2018: (a) Mill-2015 sal-2020:
(i) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ aktar 
minn 3 g CO2/km:

(i) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ aktar 
minn 3 g CO2/km:

((Emissjonijiet eċċessivi – 3) × EUR 120 + 
EUR 45) × l-għadd ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda.

((Emissjonijiet eċċessivi – 3) × EUR 95 + 
EUR 45) × l-għadd ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda.

(ii) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ aktar 
minn 2 g CO2/km iżda mhux aktar minn 
3 g CO2/km:

(ii) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ aktar 
minn 2 g CO2/km iżda mhux aktar minn 3 
g CO2/km:

((Emissjonijiet eċċessivi – 2) × EUR 25 + ((Emissjonijiet eċċessivi – 2) × EUR 25 + 
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EUR 20) × l-għadd ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda.

EUR 20) × l-għadd ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda.

(iii) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ aktar 
minn 1 iżda mhux aktar minn 2 g CO2/km:

(iii) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ aktar 
minn 1 iżda mhux aktar minn 2 g CO2/km:

((Emissjonijiet eċċessivi – 1) × EUR 15 + 
EUR 5) × l-għadd ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda.

((Emissjonijiet eċċessivi – 1) × EUR 15 + 
EUR 5) × l-għadd ta’ vetturi kummerċjali 
ħfief ġodda.

(iv) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ mhux 
aktar minn 1 g CO2/km:

(iv) Għal emissjonijiet eċċessivi ta’ mhux 
aktar minn 1 g CO2/km:

Emissjonijiet eċċessivi × EUR 5 × l-għadd 
ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

Emissjonijiet eċċessivi × EUR 5 × l-għadd 
ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-primjum għall-emissjonijiet żejda ma jistax ikun ogħla għal vetturi kummerċjali ħfief milli 
għal karozzi tal-passiġġieri. Ir-rekwiżiti għandhom għalhekk ikunu analogi għar-Regolament 
dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri (KE) Nru 443/2009 fir-
rigward tal-ammont tal-primjum u l-perjodu kopert.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-2019: (b) Mill-2021: 

(Emissjonijiet eċċessivi × EUR 120) × l-
għadd ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

(Emissjonijiet eċċessivi × EUR 95) × l-
għadd ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-primjum għall-emissjonijiet żejda ma jistax ikun ogħla għal vetturi kummerċjali ħfief milli
għal karozzi tal-passiġġieri. Ir-rekwiżiti għandhom għalhekk ikunu analogi għar-Regolament 
dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri (KE) Nru 443/2009 fir-
rigward tal-ammont tal-primjum u l-perjodu kopert.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-31 ta’ Ottubru 2014, il-lista 
ppubblikata skont il-paragrafu 1 għandha 
tindika wkoll jekk il-manifattur ikunx 
konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 4 fir-
rigward tas-sena kalendarja preċedenti.

2. Mill-31 ta’ Ottubru 2016, il-lista 
ppubblikata skont il-paragrafu 1 għandha 
tindika wkoll jekk il-manifattur ikunx 
konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 4 fir-
rigward tas-sena kalendarja preċedenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda dovuta għall-bidla fid-data tal-bidu tal-introduzzjoni gradwali, li għandha tibda fl-
2015.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Applikazzjoni għal deroga mill-mira ta’ 
emissjonijiet speċifiċi kkalkulata skont l-
Anness I tista’ ssir minn manifattur ta’ 
inqas minn 22 000 vettura kummerċjali 
ħafifa ġdida rreġistrata fil-Komunità għal 
kull sena kalendarja u:

1. Applikazzjoni għal deroga mill-mira ta’ 
emissjonijiet speċifiċi kkalkulata skont l-
Anness I tista’ ssir minn manifattur ta’ 
inqas minn 25,000 vettura kummerċjali 
ħafifa ġdida rreġistrata fil-Komunità għal 
kull sena kalendarja u:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żieda fin-numru ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda għal 25,000 tirrifletti aħjar il-qagħda tal-
produtturi żgħar mil-limitu ta' 22,000.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħmel parti minn grupp ta’ 
manifatturi relatati li b’kollox huwa 
responsabbli għal inqas minn 22 000
vettura kummerċjali ħafifa ġdida rreġistrati 
fil-Komunità għal kull sena kalendarja;

(b) jagħmel parti minn grupp ta’ 
manifatturi relatati li b’kollox huwa 
responsabbli għal inqas minn 25,000
vettura kummerċjali ħafifa ġdida rreġistrati 
fil-Komunità għal kull sena kalendarja;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żieda fin-numru ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda għal 25,000 tirrifletti aħjar il-qagħda tal-
produtturi żgħar mil-limitu ta' 22,000.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) mira speċifika tal-emissjonijiet 
konsistenti mal-potenzjal tat-tnaqqis 
tiegħu, inkluż il-potenzjal teknoloġiku u 
ekonomiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 u billi jikkunsidraw il-
karatteristiċi tas-suq għat-tip ta’ vettura 
kummerċjali ħafifa mmanifatturata.

(d) mira speċifika tal-emissjonijiet 
konsistenti mal-potenzjal tat-tnaqqis 
tiegħu, inkluż il-potenzjal teknoloġiku u 
ekonomiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2, kif ukoll bil-valur 
medju ta’ emissjonijiet tas-CO2 minn 
vetturi kummerċjali ħfief prodotti mill-
manifatturi kollha, u billi jikkunsidraw il-
karatteristiċi tas-suq għat-tip ta’ vettura 
kummerċjali ħafifa mmanifatturata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iffissar ta' miri ta' emissjoni alternattivi jobbliga lil dawn il-manifatturi biex jagħmlu sforzi 
akbar minn manifatturi tal-flotta iżda fl-istess ħin se jagħtihom kundizzjonijiet ġusti, bl-użu 
tal-valur medju ta' emissjonijiet tas-CO2 tal-manifatturi ta' vetturi kummerċjali ħfief bħala l-
punt ta' referenza.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sal-1 ta’ Jannar 2013, il-Kummissjoni 
għandha tlesti analiżi tal-miri tal-
emissjonijiet speċifiċi fl-Anness I u tad-
derogi fl-Artikolu 10, bil-għan li 
tiddefinixxi:

4. Sal-1 ta’ Jannar 2013, il-Kummissjoni 
għandha tlesti analiżi tal-miri tal-
emissjonijiet speċifiċi fl-Anness I u tad-
derogi fl-Artikolu 10, bil-għan li 
tiddefinixxi:

- soġġett għall-konferma tal-fattibbiltà 
abbażi tar-riżultati aġġornati tal-
valutazzjoni tal-impatt, il-modalitajiet biex 
sas-sena 2020 tintlaħaq mira fit-tul ta’ 135 
g CO2/km b’mod kost-effettiv; u

- soġġett għall-konferma tal-fattibbiltà 
abbażi tar-riżultati aġġornati tal-
valutazzjoni tal-impatt, il-modalitajiet biex 
sas-sena 2025 tintlaħaq mira fit-tul ta’ 140 
g CO2/km b’mod kost-effettiv; u

- l-aspetti tal-implimentazzjoni tal-mira, 
inkluż il-primjum għall-emissjonijiet 
eċċessivi.

- l-aspetti tal-implimentazzjoni tal-mira, 
inkluż il-primjum għall-emissjonijiet 
eċċessivi.

Fuq il-bażi ta’ analiżi bħal din u l-
valutazzjoni tal-impatt tagħha, li tinkludi 
valutazzjoni ġenerali tal-impatt fuq l-
industrija tal-karozzi u l-industriji 
dipendenti fuqha, il-Kummissjoni għandha, 
jekk ikun xieraq,

Fuq il-bażi ta’ analiżi bħal din u l-
valutazzjoni tal-impatt tagħha, li tinkludi 
valutazzjoni ġenerali tal-impatt fuq l-
industrija tal-karozzi u l-industriji 
dipendenti fuqha, il-Kummissjoni għandha, 
jekk ikun xieraq,

- tagħmel proposta biex temenda dan ir-
Regolament b’mod li jkun newtrali kemm 
jista’ jkun possibbli mill-perspettiva tal-
kompetizzjoni, u li jkun soċjalment ugwali 
u sostenibbli;

- tagħmel proposta biex temenda dan ir-
Regolament b’mod li jkun newtrali kemm 
jista’ jkun possibbli mill-perspettiva tal-
kompetizzjoni, u li jkun soċjalment ugwali 
u sostenibbli;

- tikkonferma l-inklużjoni ta' vetturi fil-
kateogrija N2 u M2 f'dan ir-Regolament kif 
imfisser fl-Anness II għad-Direttiva 
Nru 2007/46/KE b'massa ta' referenza li ma 
taqbiżx l-2 610 kg u għal vetturi li l-
approvazzjoni tat-tip għalihom tiġi estiża 
skont l-Artikolu 2(2) tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007.

- tressaq proposta għall-inklużjoni ta' 
vetturi fil-kateogrija N2 u M2 f'dan ir-
Regolament kif imfisser fl-Anness II għad-
Direttiva Nru 2007/46/KE b'massa ta' 
referenza li ma taqbiżx l-2 610 kg u għal 
vetturi li l-approvazzjoni tat-tip għalihom 
tiġi estiża skont l-Artikolu 2(2) tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007.

Dawk il-miżuri, mfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 13(3).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li għat-twaqqif ta’ valur ta’ mira fit-tul għad hemm bżonn ta’ konferma tal-prattiċità 
permezz ta stima tal-impatt, li possibbilment twassal biex jiġi ddeterminat valur differenti, l-
emendi li jirriżultaw bħalissa ma jistgħux jiġi deskritti bħala "mhux essenzjali". Hemm bżonn 
ta' proċedura leġiżlattiva dwar dan il-punt, li għalih il-Kummissjoni għandha tressaq proposti 
adattati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Sas-sena 2015, il-Kummissjoni għandha 
tanalizza l-metodu li jiddetermina l-
emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 tal-karozzi 
kompletati fil-paragrafu 7 tal-Parti B tal-
Anness II u, jekk ikun xieraq, għandha 
tibgħat proposta lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill biex jemendaw l-Anness II.

7. Sas-sena 2014, il-Kummissjoni għandha 
tressaq proposta għal metodu li 
jiddetermina l-emissjonijiet speċifiċi tas-
CO2 tal-karozzi kompletati lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodu propost mill-Kummissjoni biex jiddetermina l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ta' 
vetturi kompluti diġà ġie deskritt bħala mhux adattat f’dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni, 
fejn issir referenza għall-iżvilupp ta' metodu alternattiv.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna 
mill-kumitat stabbilit mill-Artikolu 8 tad-
Deċiżjoni 93/389/KEE.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna 
mill-kumitat stabbilit mill-Artikolu 9 tad-
Deċiżjoni 280/2004/KEE.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Emenda teknika, billi l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 280/2004/KE fil-forma attwali tiegħu 
jissostitwixxi l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 93/389/KEE u, b'analoġija mar-Regolament dwar it-
tnaqqis ta' emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri (KE) Nru 443/2009 , għandu 
jidher bħala referenza.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Mill-2014 sal-2017: (a) Mill-2015 sal-2018:
Emissjonijiet speċifiċi u indikattivi ta’ CO2 
= 175 + a × (M – M0)

Emissjonijiet speċifiċi u indikattivi ta’ CO2 
= 175 + a × (M – M0)

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda dovuta għall-bidla fid-data tal-bidu tal-introduzzjoni gradwali, li għandha tibda fl-
2015.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-2018: (b) Mill-2019: 
Emissjonijiet speċifiċi u indikattivi ta’ CO2 
= 175 + a × (M – M0)

Emissjonijiet speċifiċi u indikattivi ta’ CO2 
= 175 + 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 12(1) M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 12(1)
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a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda dovuta għall-bidla fid-data tal-bidu tal-introduzzjoni gradwali, li għandha tibda fl-
2015.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Emissjonijiet speċifiċi ta’ vetturi 
kompletati

imħassar

L-emissjonijiet speċifiċi tal-vetturi 
kompletati għandhom jiġu stabbiliti skont 
id-Direttiva 2004/3/KE. Fejn dak il-valur 
ma jkunx disponibbli, l-emissjonijiet 
speċifiċi ta’ vettura kompletata għandhom 
jiġu stabbiliti f’livell ugwali għall-ogħla 
valur tal-emissjonijiet speċifiċi tal-vetturi 
kompletati kollha li huma tal-istess tip ta’ 
vettura bħall-vettura li mhix kompletata li 
fuqha hija bbażata l-vettura kompletata, u 
li hija rreġistrata fl-UE fl-istess sena ta’ 
monitoraġġ, fejn it-‘tip ta’ vettura’ huwa 
definit skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 
2007/46/KE. Jekk ikun hemm aktar minn 
tliet valuri differenti ta’ emissjonijiet 
speċifiċi tal-vetturi kompletati kollha, 
għandhom jintużaw it-tieni l-ogħla 
emissjonijiet speċifiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodu propost mill-Kummissjoni biex jiddetermina l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ta' 
vetturi kompluti diġà ġie deskritt bħala mhux adattat f’dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni, 
fejn issir referenza għall-iżvilupp ta' metodu alternattiv.
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