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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fil-11 ta' Lulju 2012 il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha biex tirrevedi r-
Regolament (KE) 443/2009 li jistabbilixxi l-qafas biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn 
vetturi ħfief sal-2020. Din ir-reviżjoni timplimenta l-modalitajiet meħtieġa li mingħajrhom l-
objettiv ta' 95 gCO2/km għat-tieni perjodu sal-2020 ma jistax ikun effettiv.

Il-modalitajiet huma aspetti tal-implimentazzjoni li jħallu impatt fuq kif jintlaħaq l-objettiv 
tal-emissjonijiet. Il-proposta tal-Kummissjoni tħalli ħafna mill-modalitajiet mhux mibdula 
ħlief għall-eċċezzjonijiet li ġejjin:
– bejn l-2020 u l-2023 jiġu introdotti superkrediti għal karozzi li jemettu inqas minn 

35 gCO2/km b'multiplikatur ta' 1.3 u limitati għal ċifra kumulattiva ta' 20 000 vettura 
għal kull manifattur matul il-perjodu tal-iskema;

– Il-mira tad-deroga għal manifatturi speċjalizzati hija aġġornata għall-2020 u l-
manifatturi responsabbli għal inqas minn 500 reġistrazzjoni ta’ vetturi ġodda tal-
passiġġieri fis-sena huma esklużi mill-obbligu li jkollhom mira għas-CO2.

– l-ekoinnovazzjonijiet meta tiġi implimentata proċedura riveduta ta' testjar jinżammu.

Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tal-proċedura tal-Kumitat huma aġġornati sabiex ikunu 
kompatibbli mat-Trattat ta’ Lisbona.

Ir-Rapporteur tilqa' b'sodisfazzjon kbir ir-Regolament rivedut. Billi ħafna mill-manifatturi tal-
karozzi huma fit-triq it-tajba biex fl-2009 jilħqu l-objettivi tagħhom tal-emissjonijiet tas-CO2 
għall-2015 u l-2020, ma jkunx xieraq f'dan l-istadju, li jsiru tibdiliet estensivi għall-
modalitajiet biex jintlaħaq l-objettiv tal-2020 ta' 95 gCO2/km. Madankollu, jifdal kwistjonijiet 
importanti li l-Kummissjoni ma tindirizzax b'mod adegwat fil-proposta tagħha. 

Qasam importanti ta' tħassib huwa d-distakk dejjem jikber bejn l-approvazzjoni tat-tip tal-
vettura u l-emissjonijiet reali mill-karozzi ġodda tal-passiġġieri, li l-Kummissjoni tistma li 
huwa ta' bejn 15 % u 30 %. Din id-diskrepanza hija primarjament minħabba l-metodi li l-
manifatturi tal-karozzi jużaw meta jkejlu l-emissjonijiet tas-CO2 skont il-proċedura attwali 
taċ-ċiklu ta' testjar. Huwa importanti li din id-diskrepanza tiġi indirizzata, mhux tal-anqas 
minħabba li t-tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 jissarrfu direttament fl-iffrankar tal-fjuwil 
għall-konsumaturi u f'importazzjonijiet aktar baxxi taż-żejt.

Għaldaqstant ir-Rapporteur tixtieq li l-Kummissjoni tirrevedi, sal-2014, il-proċedura 
regolatorja ta' testjar tal-UE għall-kejl tal-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 stabbilita fir-
Regolament (UE) Nru 715/2007 u l-mizuri implimentattivi tiegħu. Sa Jannar 2015 il-
Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni li taġġorna ċ-ċiklu ta' testjar tal-UE. Dan għandu 
jseħħ irrispettivament jekk il-Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) 
tal-UNECE tkunx finalizzata jew le, peress li l-ekonomija fl-użu tal-fjuwil hija fl-interess tal-
konsumaturi Ewropej irrispettivament mill-progress internazzjonali. Il-proċeduri l-ġodda tal-
WLTP imbagħad ikunu jistgħu jiġu inkorporati fil-qafas il-ġdid taċ-ċiklu ta' testjar tal-UE, 
filwaqt li l-objettivi tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-manifatturi individwali tal-karozzi jkunu 
jistgħu jiġu aġġustati. L-alternattiva li l-ekoinnovazzjonijiet jitkejlu barra miċ-ċiklu ta' testjar 
m'għandhiex tinżamm meta ċ-ċiklu ta' testjar tal-UE jiġi aġġornat fl-2015.
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In-nuqqas ta' viżjoni għal wara l-2020 jikkostitwixxi dgħufija fil-proposta tal-Kummissjoni. 
Filwaqt li jista' ma jkunx possibbli li wieħed ibassar it-triq eżatta tat-titjib teknoloġiku sal-
2025, l-industrija tista' tibbenefika miċ-ċertezza ta' sinjal politiku ċar. Għaldaqstant, f'dan ir-
Regolament, għandu jiġi ffissat objettiv għal-livelli tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-2025. Dan 
l-objettiv jagħti lill-industrija biżżejjed żmien ta' tħejjija u jkun suġġett għal reviżjoni biex jiġi 
żgurat li jkun jista' jintlaħaq b'mod ekwu mil-lat soċjali u ekonomiku. 

Fl-Istati Uniti diġà ġie ffissat objettiv għall-2025. L-objettiv tal-Istati Uniti jirrikjedi li l-
manifatturi tal-karozzi inaqqsu l-konsum tal-fjuwil bin-nofs fil-medja tal-karozzi mibjugħin 
bejn l-2011 u l-2025. Peress li l-UE għandha tibqa' fuq quddiem fit-tiġrija dinjija għal vetturi 
aktar nodfa, hija għandha tadotta pass ta' titjib li jkun daqstant ambizzjuż. Tnaqqis ta' 50% fuq 
il-livelli tal-2011 ikun ifisser objettiv ta' anqas minn 70 gCO2 għal kull kilometru. L-aktar 
strudju riċenti tal-AEA-Ricardo (dak tal-2012) jikkonkludi li objettiv ta' 70 gCO2/km huwa l-
aktar xieraq għall-2025 u jikkalkula li l-objettiv ta' 70 g jista' jintlaħaq sempliċiment jekk 7 % 
tal-vetturi jkunu vetturi b'emissjonijiet ferm baxxi u jekk madwar 20 % jkunu ibridi. 

Objettiv ta' 70 gCO2/km fl-2025 jiżgura li l-investimenti fl-iżvilupp ta' propulsuri alternattivi 
jkomplu u joħolqu aktar tkabbir u impjiegi b'għarfien teknoloġiku kbir fl-Ewropa. Skont 
McKinsey, sal-2030,bis-saħħa tal-ħtieġa li jiġu prodotti vetturi aktar effiċjenti fil-konsum tal-
fjuwil, se jinħolqu 110 000 impjieg ġdid fil-produzzjoni u fir-riċerka u l-iżvilupp. Il-
Kummissjoni għarfet il-merti li jintuża l-footprint minflok il-massa bħala l-parametru tal-
utilità u jkun xieraq li jintgħażel l-impatt bħala l-parametru tal-utilità għall-objettiv tal-2025 u 
li l-manifatturi jitħallew jagħżlu bejn iż-żewġ parametri (il-massa u l-impatt) bejn l-2015 u l-
2020.

Fl-aħħar nett ir-Rapportuer jipproponi li jiġi emendat l-artikolu li jirrigwarda s-superkrediti.
Teżisti dgħufija fis-superkrediti minħabba l-fatt li, filwaqt li jinkuraġġixxu lill-manifatturi tal-
karozzi jipproduċu aktar vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna, huma jippermettu wkoll lill-
manifatturi jbigħu aktar karozzi li jniġġsu aktar, biex b'hekk idgħajfu l-objettiv tas-CO2. Ir-
rapporteur minflok tipproponi l-introduzzjoni ta' mandat flessibbli simili għall-mandat tal-
vetturi b'użu baxx tal-karbonju f'Kalifornja.  Dan iħaffef l-iżvilupp u l-użu ta' propulsjonijiet 
alternattivi bħall-batteriji tal-elettriku u ċ-ċelloli tal-fjuwil u jiżgura li jsiru investimenti 
adegwati f'teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ħafna. Jipprovdi wkoll inċentivi għall-pijunieri 
billi jtaffi l-objettivi medji tagħhom għall-emissjonijiet tas-CO2 għall-2025 filwaqt li fl-istess 
ħin jiżgura li l-manifatturi li jagħżlu li ma jikkontribwixxux għall-użu bikri tal-vetturi 
b'emissjonijiet baxxi ħafna, jagħmlu titjib ulterjuri għal-flotta konvenzjonali tagħhom lil hinn 
mill-2020.

Hemm bżonn issir ħidma mill-Kummissjoni, mill-Istati Membri u mill-awtoritajiet reġjonali u 
lokali biex jidentifikaw u jxerrdu l-aħjar prattiki sabiex jistimulaw id-domanda għal vetturi 
b'emissjonijiet baxxi ħafna sabiex it-tkabbir b'saħħtu tal-bejgħ f'ċerti pajjiżi Ewropej jiġi 
riprodott fl-Istati Membri kollha.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
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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
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) Is-suq dinji għall-iżvilupp ta' 
teknoloġiji avvanzati biex titjieb l-
effiċjenza tal-vetturi huwa suq li qed 
jikber. L-iżvilupp ulterjuri ta' dawn is-
swieq huwa allinjat mal-inizjattiva 
emblematika għal Ewropa effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi skont l-istrateġija Ewropa 2020 
li tappoġġja l-qalba għal ekonomija 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u b'użu baxx 
tal-karbonju biex jinkiseb tkabbir 
sostenibbli. Sabiex tiġi stimulata aktar l-
innovazzjoni f'dan il-qasam, f'dan ir-
Regolament għandu jiġi ffisat objettiv fuq 
żmien fit-tul għall-2025.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’rikonoxximent tal-ispejjeż għoljin 
tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-produzzjoni ta' 
unitajiet tal-ewwel ġenerazzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju huwa xieraq li jitħaffef u jiġi 
ffaċilitat, fuq bażi interim u f'livell limitat, 
il-proċess ta' introduzzjoni tagħhom fis-suq 
tal-Unjoni fl-istadji inizjali tagħhom ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

(3) B’rikonoxximent tal-ispejjeż għoljin 
tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-produzzjoni ta' 
unitajiet tal-ewwel ġenerazzjonijiet ta' 
vetturi b'livell baxx ħafna ta' emissjonijiet 
tal-karbonju huwa xieraq li jitħaffef u jiġi 
ffaċilitat, fuq bażi interim u f'livell limitat, 
il-proċess ta' introduzzjoni tagħhom fis-suq 
tal-Unjoni fl-istadji inizjali tagħhom ta' 
kummerċjalizzazzjoni. Il-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali għandhom jaħdmu biex 
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jidentifikaw u jxerrdu l-aħjar prattiki 
sabiex jistimulaw id-domanda għal vetturi 
b'emissjonijiet baxxi ħafna sabiex it-
tkabbir b'saħħtu tal-bejgħ f'ċerti pajjiżi 
Ewropej jiġi riprodott fl-Istati Membri 
kollha.

Or. en

Emenda 3

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 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 u
li l-Kummissjoni tagħmel rapport u, jekk 
xieraq, li jsiru proposti għall-miri għall-
karozzi ġodda tal-passiġġieri ta' wara l-
2020, inkluż dwar objettiv ta' 70g CO2/km 
għall-2025.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
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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.

tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. L-
implimentazzjoni attwali tal-proċedura 
regolatorja tal-Unjoni għall-kejl tal-
emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 qed twassal 
sabiex jiġu rreġistrati livelli aktar baxxi 
milli jseħħu fil-prestazzjoni reali tal-
vetturi fuq it-triq. Il-proċeduri tal-kejl 
imsemmija fir-
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 għaldaqstant 
jeħtieġ li jiġu emendati b'urġenza sa 
mhux aktar tard mill-2014, sabiex din id-
diskrepanza tiġi indirizzata.
Ir-reviżjoni tal-proċeduri ta' testjar ukoll 
attwalment 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.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-emissjonijiet tas-CO2 se jibqgħu 
jitkejlu skont ir-Regolament (KE) Nru 
715/2007 u l-miżuri implimentattivi tiegħu 
u t-teknoloġiji innovattivi, sakemm jiġu 
sostitwiti minn proċedura ġdida, imtejba u 
aktar rappreżentattiva bbażata fuq il-
proċedura tal-World Light Duty Test tal-
UNECE. Għaldaqstant il-proċeduri ta' 
kejl tal-Unjoni msemmija fir-
Regolament (KE) Nru 715/2007 
għandhom, sal-2014, ikunu emendati 
sabiex jirriflettu aktar mill-qrib il-
prestazzjoni reali tal-vetturi fuq it-triq, 
f'termini tal-emissjonijiet tas-CO2.

Or. en

Emenda 6

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-
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.

(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-
2020 għandu jkun il-massa. Madankollu, 
minħabba l-ispiża aktar baxxa u l-merti ta' 
bidla lejn impronta bħala parametru ta' 
utilità, il-footprint għandha tintuża bħala 
l-parametru ta' utilità għall-objettiv tal-
2025 u l-manifatturi għandhom jingħataw 
l-għażla li jużaw l-impatt bejn l-2015 u l-
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2020.

Or. en

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"Mill-2025 'il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira ta' 
70 gCO2/km bħala emissjonijiet medji 
għall-flotta tal-karozzi ġodda kif imkejla 
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u 
u l-miżuri implimentattivi tiegħu, u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 
692/2008 ."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Objettiv ta' 70 g/km fl-2025, kif indikat mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu  tal-24 ta' 
Ottubru 2007 (2007/2119(INI)) jiżgura li l-investimenti fl-iżvilupp ta' propulsuri alternattivi
jkomplu u joħolqu aktar impjiegi b'għarfien teknoloġiku kbir fl-Ewropa. Sal-2030, huma 
mistennija li jinħolqu 110 000 impjieg ġdid fil-produzzjoni u fir-riċerka u l-iżvilupp, 
speċjalment fil-kimika u fl-elettronika, permezz tal-ħtieġa li jiġu prodotti vetturi aktar 
effiċjenti fil-konsum tal-enerġija (McKinsey)..

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jiddaħħal l-artikolu li ġej wara l- Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
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Artikolu 5:
"Artikolu 5a "Artikolu 5a

Super krediti għall-mira ta' 95 g CO2/km Mandat flessibbli għall-vetturi 
b'emissjonijiet baxxi tal-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. Sabiex tiġi ddeterminata l-konformità 
ta' manifattur mal-objettiv tiegħu tal-
emjissjonijiet speċifiċi msemmi fl-
Artikolu 4, u b'rikonoxximent għal-livell 
għoli ta' spejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp u 
tal-kosti unitarji tal-produzzjoni tal-
ġenerazzjonijiet bikrija tal-vetturi b'użu 
baxx ħafna tal-karbonju u l-ħtieġa li 
jitħaffef u jiġi ffaċilitat il-proċess tal-
introduzzjoni tagħhom fis s-suq tal-
Unjoni, mill-2020 'il quddiem, l-objettiv 
speċifiku tal-emissjonijiet għal kull 
manifattur li:

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."

(a) ibigħ anqas minn 1 % tal- karozzi 
ġodda tal-passiġġieri b'emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 ta' anqas minn 
35 g CO2/km għandu jitnaqqas 
b'2 grammi.

(b) ibigħ anqas minn 2 % tal- karozzi 
ġodda tal-passiġġieri b'emissjonijiet 
speċifiċi tas-CO2 ta' anqas minn 
35 g CO2/km għandu jitnaqqas b'gramma.
(c) ibigħ aktar minn 3 % tal- karozzi tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
anqas minn 35 g CO2/km għandu jiżdied 
b'gramma.
(d) ibigħ aktar minn 4 % tal-karozzi tal-
passiġġieri b'emissjonijiet speċifiċi ta' 
CO2 anqas minn 35 g CO2/km għandu 
jiżdied b'2 grammi.
2. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-għadd 
ta' karozzi għal kull manifattur 
b'emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 anqas 
minn 35 g CO2/km sat-28 ta' Frar għal 
kull sena fir-rigward tas-sena kalendarja 
preċedenti li tibda ...+.
3. Sat-28 ta' Frar ta' kull sena, fir-



PA\923146MT.doc 11/15 PE502.182v01-00

MT

rigward tas-snin kalendarji preċedenti 
....+.. il-Kummissjoni għandha tikkalkukla 
sa liema punt il-krediti u d-debiti miksuba 
skont l-effett flessibbli tal-mandat jista' 
jolqot il-livell tal-objettiv stipulat fl-
Artikolu 1."
____________________
+ ĠU: daħħal is-sena tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
“Artikolu 7a
Il-konformità waqt is-servizz
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. Ir-riżultati tat-testjar fis-servizz 
għandhom ikunu akkumpanjati minn 
rapport ta' verifika mwettaq minn korp 
indipendenti u ċċertifikat li jivvaluta jekk 
it-testjar fis-servizz kienx rappreżentattiv 
tal-kundizzjonijiet normali tal-użu u tal-
aġġustamenti awtorizzati.
3. L-Istati Membri għandhom ipoġġu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, f'forma 
elettronika, ir-riżultati tat-testjar fis-
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servizz u r-rapport ta' verifika li 
jakkumpanjahom skont id-
Direttiva 2003/4/KE, u għandhom 
jgħaddu r-riżultati msemmija hawn fuq, 
kif ukoll ir-rapport ta' verifika, lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur.
4. Jekk il-valur imkejjel ta' emissjonijiet 
ta' CO2 għal karozza tal-passiġġieri waqt 
it-testjar fis-servizz jaqbeż l-emissjonijiet 
speċifiċi tagħha ta' CO2 rrappurtati skont 
l-Artikolu 8(2) b'aktar minn 4 %, il-
Kummissjoni għandha tikkalkula mill-
ġdid l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2
għall-manifattur fis-snin preċedenti 
sabiex tiddetermina l-konformità mal-
objettiv tal-emissjonijiet speċifiċi, skont l-
Artikolu 8.  Abbażi tal-kalkoli mill-ġdid, l-
ammonti li bihom jinqabeż l-objettiv tal-
emissjonijiet speċifiċi għandu jkun 
suġġett għall-primjum għal eċċess ta' 
emissjonijiet skont l-Artikolu 9.
5. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
reġistru ċentrali tar-riżultati tat-testjar fis-
servizz irrappurtat mill-awtoritajiet 
nazzjonali u għandha, fuq bażi annwali, 
tippubblika rapport ta' sinteżi. Ir-reġistru 
ċentrali u r-rapporti ta' sinteżi għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku f'forma 
elettronika.

Or. en

Emenda 10

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

imħassar

Or. en
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Emenda 11

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.”

Or. en

Emenda 12

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:

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

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

M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
a = 0,0333.

Għandha tintuża waħda mill-formoli li 
ġejjin:

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

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

M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
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a = 0,0333.

ii) Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 95 + b 
× (F - F0)
Fejn:
F = footprint tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
b = 60 % pendil 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 il-footprint 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 il-footprint, l-ilħuq tal-
objettivi tas-CO2 isir b'nefqa ġenerali aktar baxxa.

Emenda 13

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 = 70 + a × 
(F - F0)
Fejn:
F = footprint tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
a = 60 % pendil tal-kurva tal-valuri 
limitu."
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