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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-mira għall-2020 għall-karozzi ta’ 95g CO2 /km timplika tnaqqis fil-konsum annwali tal-
karburanti ta’ 27 % meta mqabbla mal-mira ta’ 130g għall-2015. Huwa mistenni li tistimula r-
riċerka u l-innovazzjoni fis-settur awtomobilistiku, tippromwovi t-tkabbir ambjentalment 
sostenibbli u l-impjiegi u ttejjeb il-kompetittività internazzjonali tal-industrija tal-UE, filwaqt 
li tnaqqas id-dipendenza tal-UE fuq l-importazzjonijiet taż-żejt.

Minħabba l-appoġġ kbir għall-miri ta’ din il-proposta leġiżlattiva, ir-Rapporteur qed 
jipproponi numru limitat ta’ emendi bl-għan wiesa' li jissaħħu l-għanijiet tagħha:  

i) Mira ta’ wara l-2020

In-nuqqas ta’ viżjoni għal wara l-2020 jikkostitwixxi dgħufija fil-proposta tal-Kummissjoni.
Filwaqt li jista’ ma jkunx possibbli li jiġi previst il-pjan eżatt li se jsegwi t-titjib teknoloġiku 
sal-2025, l-istabbiliment ta’ mira għall-2025 (a) jipprovdi ċertezza fl-ippjanar u l-investiment 
għall-industrija awtomobilistika; (b) jistimula s-suq għall-vetturi b’emissjonijiet baxxi ħafna 
ta’ karbonju; (c) jippreserva t-tmexxija globali tal-UE fil-produzzjoni ta’ karozzi aktar indaf u 
effiċjenti fl-użu tal-karburant; u (d) jibgħat sinjal politiku ċar dwar il-bżonn ta’ tnaqqis 
kontinwu tal-emissjonijiet. Il-Parlament Ewropew għandu opportunità li jmexxi d-dibatittu 
dwar il-perjodu wara l-2020.

Ir-Rapporteur tipproponi mira għall-2025 li taqa' f'firxa ta' 65g CO2 /km sa 75g CO2 /km. Il-
Kummissjoni għandha tipproponi mira preċiża fil-proposta leġiżlattiva li għandha tiġi 
sottomessa sal-aħħar tal-2014 fid-dawl tal-livell mistenni ta’ dħul fis-suq ta’ teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi. Għandu jiġi nnotat li fl-Istati Uniti diġà ġiet ffissata mira għall-2025.

ii) Skema alternattiva għas-superkrediti

Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi skema ta’ superkrediti għall-karozzi b'emissjonijiet 
anqas minn 35g CO2/km fil-perjodu mill-2020 u l-2023 b’multiplikatur ta’ 1.3 u llimitata għal 
figura kumulattiva ta’ 20 000 vettura għal kull manifattur fuq it-tul taż-żmien tal-iskema.
Teżisti dgħufija fis-superkrediti minħabba l-fatt li, filwaqt li jistgħu jinkoraġġixxu lill-
manifatturi tal-karozzi jipproduċu aktar vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna, huma 
jippermettulhom ukoll ibigħu aktar karozzi li jniġġsu aktar, u b'hekk idgħajfu l-mira tagħhom 
tas-CO2.

Ir-Rapporteur tipproponi sistema alternattiva għas-superkrediti li għandha l-għan li tiffaċilita 
u taċċelera l-proċess tat-tqegħid ta’ aktar vetturi b’emissjonijiet baxxi ħafna tal-karbonju fis-
suq tal-Unjoni billi tinċentiva u tippremja manifatturi li investew f’teknoloġiji b'emissjonijiet 
baxxi. Il-manifatturi li jiksbu aktar minn 5 % tal-bejgħ ta’ karozzi b’emissjonijiet anqas minn 
50g CO2/km għandhom jiġu ppremjati b’żieda ta’ 2g fil-mira tagħhom (eżempju 97g minflok 
95g CO2/km), filwaqt li dawk li jiksbu anqas minn 4 % tal-bejgħ titnaqqsilhom il-mira bi 1g.

iii) Parametru ta’ utilità – massa vs impronta



PE504.115v02-00 4/21 AD\931492MT.doc

MT

Għalkemm il-piż tal-vettura għandu impatt kbir fuq il-konsum tal-karburant u l-emissjonijiet 
tas-CO2, il-parametru ta’ utilità bbażat fuq il-massa nżamm fil-proposta tal-Kummissjoni. L-
analiżi tal-valutazzjoni tal-impatt turi benefiċċju tan-nefqa għal bidla mill-massa għall-
impronta minħabba li t-tnaqqis fil-piż mhuwiex inċentivat biżżejjed meta l-parametru huwa l-
massa. Jekk tintuża l-impronta, jiġu llimitati aktar inċentivi perversi biex jinbidel id-disinn 
tal-karozza. L-impronta tippermetti b'mod partikolari użu akbar ta’ tnaqqis fil-piż bħala 
possibbiltà ta’ konformità.

Minkejja l-merti tal-impronta, bidla fil-parametru ta’ utilità ma tissodisfax l-għan ta’ ċertezza 
fl-ippjanar minħabba li hemm probabbiltà għolja li l-manifatturi ppjanaw il-pjanijiet tagħhom 
ta' konformità sal-2020 fuq il-bażi ta’ kontinwazzjoni tal-parametru kurrenti. Għalhekk, ir-
Rapporteur tipproponi skema doppja fejn l-impronta tista' tintuża bħala alternattiva għall-
massa mill-2016 'il quddiem. Il-flessibbiltà għall-manifatturi li jagħżlu bejn il-massa u l-
impronta twassal għal spiża globali aktar baxxa għall-kisba tal-mira tagħhom tal-2020.

iv) Diskrepanzi bejn l-approvazzjoni tat-tip u l-emissjonijiet tas-CO2 fid-dinja reali 
(ċiklu tat-test)

Qasam importanti ta’ tħassib huwa d-differenza li qed tikber bejn l-approvazzjoni tat-tip u l-
emissjonijiet fid-dinja reali minn karozzi ġodda tal-passiġġieri. Minn reviżjoni tal-litteratura u 
informazzjoni minn awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip u siti fejn isiru t-testijiet, huwa ċar li 
qegħdin jintużaw dejjem iżjed il-flessibbiltajiet biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 ta’ 
vetturi ġodda. Għall-karozzi tal-passiġġieri, huwa stmat li l-applikazzjoni tal-flessibbiltajiet 
fl-aħħar għaxar snin wasslet għal tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip 
irreġistrati b’madwar 11 % (firxa ta’ bejn 6-16 %), li tammonta għal mill-anqas 1/3 tat-
tnaqqis miksub fil-perjodu mill-2002 sal-2010 (tnaqqis ta’ 9.3g/km minn 26.8g/km).1  

L-impatt possibbli ta’ użu miżjud tal-flessibbiltajiet mhuwiex rilevanti biss mill-aspett 
regolatorju. Tnaqqis fit-test tal-approvazzjoni tat-tip li ma jirriżultax minn titjib teknoloġiku 
fil-vetturi ma jirriżultax fi tnaqqis tal-konsum tal-karburant fis-sewqan fid-dinja reali. Dan 
ifisser li l-vetturi ma jagħtux lill-utenti finali t-tnaqqis imwiegħed fl-ispiża tal-karburant, li 
jwassal għal informazzjoni żbaljata lill-konsumatur. Id-diżappunt tal-konsumaturi bil-figuri 
ta’ konsum ta’ karburant fid-dinja reali jista’ fl-aħħar nett iwassal għal tnaqqis fl-appoġġ 
għall-politika ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-UE. Barra minn hekk, livelli varji ta’ 
utilizzazzjoni tal-flessibbiltajiet minn manifatturi differenti jistgħu jwasslu għal kompetizzjoni 
mhux ġusta.  

Ir-Rapporteur jenfasizza l-bżonn li jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 1 sabiex 
jiġi żgurat li l-proċeduri tat-test jirriflettu b’mod adegwat l-emissjonijiet iġġenerati minn 
sewqan reali fit-triq. Qegħdin jiġu proposti numru ta’ emendi biex jindirizzaw din il-
kwistjoni.

EMENDI
                                               
1 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
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Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 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 – att li jemenda
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 li saru 
mill-Kummissjoni wrew li l-proċeduri ta' 
ttestjar użati biex ikejlu l-emissjonijiet tas-
CO2 skont dak ir-Regolament ma 
impedixxewx utilizzazzjoni miżjuda ta’ 
flessibbiltajiet mill-manifatturi li wasslet 
għal allegat tnaqqis fl-emissjonijiet tas-
CO2 mhux attribwit għal titjib teknoloġiku 
u li ma jistax jinkiseb f'sewqan reali fit-
triq. Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 
għandu għalhekk jiġi rivedut bħala 
kwistjoni ta’ urġenza, u sa tmiem l-2014, 
sabiex jiġi żgurat li l-proċeduri ta’ ttestjar 
jpinġu stampa preċiża tal-emissjonijiet 
tas-CO2 iġġenerati mis-sewqan reali fit-
triq. 

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda



PE504.115v02-00 6/21 AD\931492MT.doc

MT

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sabiex titħaffef l-aċċettazzjoni mis-
suq ta' vetturi b'livell baxx ħafna ta' 
emissjonijiet ta’ karbonju u/jew karozzi 
elettriċi, huwa neċessarju l-iżvilupp ta' 
infrastruttura adegwata madwar l-Unjoni, 
għall-provvista ta' fjuwils alternattivi u 
enerġija elettrika għall-vetturi, inkluż 
netwerk dens ta’ punti ta’ ċċarġjar fil-
postijiet adattati kollha fejn ħafna karozzi 
elettriċi jkunu pparkjati għal ħafna 
sigħat, bħall-parkeġġi tal-karozza park-
and-ride. Il-karozzi elettriċi, bħala 
kwistjoni ta’ prijorità, jaħżnu l-elettriku 
żejjed iġġenerat permezz tal-enerġija 
eolika u/jew dik solari. Barra minn hekk, 
għandhom jiġu introdotti madwar l-
Ewropa pjanċi tar-reġistrazzjoni li jistgħu 
jiġu skambjati, sabiex ikun jista’ jsir użu 
ikbar ta’ karozzi elettriċi għal vjaġġi 
qosra. 

Ġustifikazzjoni

Il-karozzi elettriċi jagħmlu sens partikolarment bħala mezz biex jinħażen l-elettriku żejjed 
iġġenerat permezz tal-enerġija eolika u/jew dik solari. Minkejja dan, l-infrastruttura relevanti 
għadha nieqsa. Barra minn hekk, l-introduzzjoni tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni li jistgħu jiġu 
skambjati, kif użati fil-Ġermanja u l-Awstrija, tista’ toffri inċentiv biex in-nies jixtru karozza 
elettrika żgħira għall-vjaġġi (ta’ kuljum), filwaqt li karozza ikbar tinżamm għall-ħruġ tal-
familja.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
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 

(4) B'rikonoxximent tal-impatti 
sproporzjonati fuq l-iżgħar manifatturi li 
jirriżultaw minn konformità ma' miri 
speċifiċi għall-emissjonijiet ddefiniti 
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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

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

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-piż amministrattiv kbir involut, id-deroga għandha tapplika għal manifatturi 
żgħar ħafna li huma responsabbli għal inqas minn 1000 karozza tal-passiġġieri ġodda kull 
sena.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-Regolament jesiġi li l-Kummissjoni 
twettaq valutazzjoni tal-impatt sabiex 
tirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex 
tirrefletti b’mod adegwat ir-rendiment reali 
tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-karozzi. Din il-
ħidma qed tipproċedi permezz tal-iżvilupp 
ta’ proċedura ta' test dinji għall-vetturi 
ħfief (World Light Duty Test) fil-qafas tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha 
mhijiex kompluta. Fid-dawl ta' dan, l-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
emissjonijiet għall-2020 kif imkejla skont 
ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-
Anness XII tar-Regolament (KE) 
Nru 692/2008. Meta jiġu emendati l-
proċeduri ta' 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) (WLTP) fil-
qafas tal-Kummissjoni Ekonomika għall-
Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti, li għandha 
tiġi integrata, wara l-finalizzazzjoni tagħha, 
fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
bżonn li tissupplimenta d-WLTP 
b’dispożizzjonijiet addizzjonali meta 
tintegraha fil-liġi tal-Unjoni sabiex 
tiżgura li l-proċeduri ta' ttestjar jirriflettu 
b’mod adegwat l-emissjonijiet ta' 
iġġenerati minn sewqan reali fit-triq. Fid-
dawl ta' dan, l-Anness I tar-Regolament 
(KE) Nru 443/2009 jistabbilixxi limiti tal-
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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.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex tissupplimenta r-regoli dwar derogi 
minn miri speċifiċi għall-emissjonijiet, 
biex temenda r-rekwi¿iti tad-dejta għall-
fini ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' u 
biex taġġusta l-formoli għall-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi ta'  fl-Anness I għal 
bidliet fil-valur tal-massa tal-vettura u l-
impronta u fil-proċedura regolatorja ta' 
testjar għall-kejl tal-emissjonijiet speċifiċi 
ta'  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.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14
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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, minħabba li l-
manifatturi ppjanaw il-perkors tagħhom 
ta' konformità sal-2020 abbażi tal-
kontinwazzjoni tal-parametru attwali. 
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.

Ġustifikazzjoni

Il-vantaġġ prinċipali tal-impronta meta mqabbel mal-massa huwa li ma tiddiskriminax kontra 
t-tnaqqis fil-piż bħala strateġija ta' tnaqqis tas- It-tnaqqis fil-piż huma ppenalizzat taħt is-
sistema kurrenti bbażata fuq il-massa. Jekk manifattur tal-karozzi jnaqqas il-piż medju tal-
flotta tiegħu, l-emissjonijiet tiegħu jonqsu iżda jikseb ukoll mira aktar iebsa. Dan jagħmel it-
tnaqqis fil-piż strateġija ta’ tnaqqis tas- partikolarment mhux attraenti taħt il-qafas 
regolatorju kurrenti, li jirriżulta f’konsum ogħla ta’ karburant u emissjonijiet tas-.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra relatati mal-provvista tal-
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enerġija u l-manifattura u r-rimi ta’ 
vetturi huma komponenti sinifikanti tal-
marka tal-karbonju globali kurrenti tat-
trasport bit-triq li aktarx l-importanza 
tagħhom tiżdied b’mod sinifikanti fil-
futur. L-azzjoni tal-politika għandha 
għalhekk tittieħed b'mod li jiggwida l-
manifatturi lejn soluzzjonijiet ottimali li 
jqisu b'mod partikolari l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra assoċjati mal-
ġenerazzjoni tal-enerġija fornita lill-
vetturi u jiżgura li dawk l-emissjonijiet ma 
jħassrux il-benefiċċji relatati mal-użu 
operazzjonali tal-enerġija tal-vetturi tejjeb 
immirat b'dan ir-Regolament. Għal dan 
il-għan, huwa xieraq li l-Kummissjoni 
tikkunsidra, fir-reviżjoni futura ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu lil hinn mill-
2020, approċċ regolatorju li jqis l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
assoċjati mal-provvista tal-enerġija u ċ-
ċiklu tal-ħajja tal-vettura.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, jiddaħħal il-
paragrafu 2a li ġej:
"Mill-2025 ’il quddiem, dan ir-
Regolament jistabbilixxi mira f’firxa 
indikattiva ta’ 65g CO2/km sa 75g CO2/km 
bħala emissjonijiet medji għall-flotta 
ġdida ta’ karozzi, kif speċifikat fl-
Artikolu 13(5)."
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Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 10

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

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 1.5
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."

2. Iż-żieda fil-mira tal-emissjonijiet 
speċifika li toħroġ mill-applikazzjoni 
ta' sett multiplikatur fil-paragrafu 1 
għall-perjodu bejn l-2020 u l-2023 
għandu jkollu livell massimu ta' 2.5g 
CO2/km għal kull sena għal kull 
manifattur."
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Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 8, jiddaħħal il-paragrafu 4a li 
ġej:
"(4a) Meta b'riżultat tal-verifika tal-
konformità tal-produzzjoni, Stat Membru, 
skont l-Artikolu 12(3) tad-Direttiva 
2007/46/KE, jistabbilixxi li l-emissjonijiet 
tas-CO2 għal vettura tal-produzzjoni 
jvarjaw b’mod sinifikanti mit-tip approvat, 
dik id-devjazzjoni għandha tiġi 
rrapportata lill-Kummissjoni flimkien 
mad-dejta dettaljata speċifikata fl-
Anness II ma’ dan ir-Regolament.
L-emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 għat-tip 
ta’ vettura li għaliha ġiet stabbilita 
devjazzjoni għandhom jiġu aġġustati kif 
xieraq fil-kalkolu tal-emissjonijiet 
speċifiċi medji ta' CO2 fis-sena kalendarja 
ta’ wara.”

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 8, jiddaħħal il-paragrafu 4b li 
ġej:
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"(4b) Il-Kummissjoni għandha tissorvelja 
l-valuri reali tal-emissjonijiet tas-CO2
rrapportati għat-tip ta' vettura u l-
manifattur abbażi tal-aħjar sorsi 
disponibbli ta' informazzjoni u 
tippubblika fir-rapporti annwali tagħha 
ta' monitoraġġ, kif jipparagunaw mal-
valuri ta' approvazzjoni tat-tip.

Ġustifikazzjoni

Numru ta’ sorsi jipprovdu informazzjoni dwar id-dejta ta’ konsum ta’ karburant fid-dinja 
reali. Dawn jinkludu: dejta miġbura u rrapportata minn individwi dwar il-konsum ta' 
karburant tagħhom stess; monitoraġġ tal-konsum ta’ karburant ta’ vetturi mikrija; testijiet li 
jsiru minn organizzazzjonijiet tal-konsumaturi/ta’ monitoraġġ. Informazzjoni minn dawn is-
sorsi u sorsi oħra tista’ tinġabar flimkien biex tipprovdi stampa ta’ kif qed tinbidel id-
differenza bejn il-konsum tal-karburant fid-dinja reali u dak tal-approvazzjoni tat-tip u 
tippermetti tqabbil bejn il-prestazzjoni ta’ vetturi ta’ manifatturi differenti.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – sottopunt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 2 – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa Ottubru 2014 u kull tliet snin wara dan, 
għandhom jiġu adottati miżuri li jemendaw 
l-Anness I sabiex tiġi aġġustata il-figura
ta’ M0 imsemmija fih għal medja tal-massa
medja tal-karozzi tal-passiġġieri l-ġodda 
fit-tliet snin kalendarji ta’ qabel.

Sa Ottubru 2014 u kull tliet snin wara dan, 
għandhom jiġu adottati miżuri li jemendaw 
l-Anness I sabiex jiġu aġġustati l-figuri ta’ 
M0 u F0, imsemmija fih għal medja tal-
massa u l-impronta rispettivament tal-
karozzi tal-passiġġieri l-ġodda fit-tliet snin 
kalendarji ta’ qabel.

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – sottopunt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 13(3), jiddaħħal is-
subparagrafu 1a li ġej:
Bl-għan li tiżgura li l-emissjonijiet fid-
dinja reali jiġu riflessi b'mod xieraq u li l-
valuri mkejla ta' CO2 jistgħu jitqabblu 
strettament, 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 huma 
definiti strettament sabiex jipprevjenu l-
utilizzazzjoni tal-flessibbiltajiet taċ-ċiklu 
tat-test mill-manifatturi."

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – sottopunt bb (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 13(3), jiddaħħal is-
subparagrafu 1b li ġej:
"Bl-għan li jiġi vverifikat li l-emissjonijiet 
tas-CO2 ta’ vetturi tal-produzzjoni 
jikkonformaw mal-valuri tat-tip approvat, 
għandu jkun żgurat li l-valuri ta’ 
reżistenza aerodinamika u r-reżistenza 
għall-irrolljar jinkisbu mill-vettura li qed 
tiġi vverifikata l-konformità tal-
produzzjoni tagħha."

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-vettura li fuqha qed tiġi vverifikata l-konformità tal-produzzjoni jsirilha 
coast-down test biex tiġi stabbilita r-reżistenza aerodinamika tagħha u r-reżistenza tagħha 
għall-irrolljar u biex jipprovdi l-valuri li se jintużaw għat-test tad-dinamometru li jagħmel 
parti mit-test tal-konformità tal-produzzjoni. Dan jibdel is-sitwazzjoni kurrenti fejn jintużaw 
il-konfigurazzjonijiet tad-dinamometru mill-vetturi oriġinali tat-test. Dan minħabba li l-
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evidenza sperimentali tissuġġerixxi li ħafna drabi mhuwiex possibbli li tirrepplika l-valuri 
oriġinali tal-coast down test b'vettura tal-produzzjoni.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – sottopunt bc (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 13, jiddaħħal il-paragrafu 3a 
li ġej:
"(3a) Il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-benefiċċju li tiżgura li l-
valuri tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip 
jinkludu l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
użu tat-tagħmir prinċipali ta' użu tal-
enerġija u, jekk xieraq, tagħmel proposti 
biex dan jidħol fis-seħħ fil-perjodu lil 
hinn mill-2020."

Ġustifikazzjoni

Tagħmir li juża l-enerġija bħalissa ma jiġix attivat waqt il-proċeduri tat-test, pereżempju l-
arja kkundizzjonata, filwaqt li d-dwal jintfew.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – sottopunt 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 

Sal-31 ta’ Diċembru 2015, abbażi tal-
Proċedura tat-Test Dinji għall-Vetturi 
Ħfief (WLTP), il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-miri speċifiċi għall-
emissjonijiet, il-modalitajiet u aspetti oħra 
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karozzi ġodda tal-passiġġieri għall-perjodu 
ta' wara l-2020.

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 kosteffettiv 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.
Bħala parti minn dik ir-reviżjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-
emissjonijiet assoċjati mal-provvista tal-
enerġija tal-vettura u tista', kif inhu 
xieraq, tagħmel proposti dwar kif tali 
emissjonijiet għandhom jitqiesu f'dan ir-
Regolament.
Kwalunkwe tibdil fil-proċedura għat-test 
regolatorju għall–kejl specifiku ta' 
emissjonijiet ta' CO2 stipulati fir-
Regolament(KE) Nru 715/2007 u r-
Regolament (KE) Nru 692/2008 għandu 
jingħata kunsiderazzjoni xierqa permezz 
ta' eżerċizzju ta' korrelazzjoni. 

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 443/2009
Artikolu 14 a (ġdid) – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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].

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-Kummissoni għandha 
tfassal rapport dwar id-delega ta' setgħa 
mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-punt 1 tal-Anness I, il-punt (b) 
jinbidel b’dan li ġej:
"(b) Mill-2016:
Għandha tintuża waħda mill-formoli li 
ġejjin:
i) Emissjonijiet speċifiċi ta’ CO2 = 130 + 
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 = 0.0457.
ii) L-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 130 
+ b × (F - F0)
Fejn:
F = l-impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
b = 17,6"

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-merti tal-impronta, bidla fil-parametru tal-utilità ma jipprovdix ċertezza fl-
ippjanar minħabba li l-manifatturi jkunu ppjanaw il-perkors ta' konformità tagħhom sal-2015 
abbażi tal-parametru kurrenti. Għalhekk, qed tiġi proposta skema doppja fejn l-impronta 
tista' tintuża bħala alternattiva għall-massa. Din il-flessibbiltà għall-manifatturi twassal għal 
spiża globali anqas biex jilħqu l-mira tagħhom filwaqt li tipprovdi inċentiv għal tnaqqis fil-
massa. b=17.6 huwa derivat mill-valutazzjoni tal-impatt tal-KE u jikkorrispondi għal valur 
ta' inklinazzjoni ta’ 60 %, li jipprovdi kondiviżjoni ekwitabbli tal-piżijiet mill-manifatturi.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(b) Mill-2020: "(c) Mill-2020:

Għandha tintuża waħda mill-formoli 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% inklinazzjoni. a = 0.0333.

ii) L-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 = 95 + 
b × (F - F0)
Fejn:
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F = l-impronta tal-vettura f’metri kwadri 
(m²)
F0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(2)
b = 17,6"

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-istess għan bħall-emenda 17. Il-formola tal-impronta ġiet aġġustata 
biex tirrifletti l-mira tal-2020 (95g /km).

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Anness I, jiddaħħal il-punt 2a li ġej:
Manifattur għandu japplika l-istess 
parametru ta’ utilità (massa jew 
impronta) għal flotta kollha ta' karozzi 
tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi huma pprovduti bl-għażla li jużaw il-massa jew l-impronta bħala l-parametru 
ta’ utilità għall-istabbiliment tal-konformità tagħhom mal-mira tagħhom tas-. Kieku 
jingħataw dik l-għażla għal kull tip ta’ vettura fil-flotta tagħhom, dan jirriżulta f’dgħufija 
massima tal-livell globali ta’ ambizzjoni mingħajr ma jipprovdi l-inċentiv qawwi biex jintuża 
t-tnaqqis fil-piż. Kieku sempliċiment jużaw għal kull vettura l-parametru ta’ utilità li jeħtieġ l-
anqas sforz. Dan ma jinkoraġġixxihomx biex jinkorporaw it-tnaqqis fil-piż bħala strateġija 
ġenerali.

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 443/2009
Anness I – punt 2 c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Anness I, jiddaħħal il-punt 2b li ġej:
Ladarba manifattur jagħżel li juża l-
impronta bħala l-parametru ta’ utilità 
biex jistabbilixxi konformità mal-mira 
tiegħu ta’ emissjonijiet speċifiċi, ma jistax 
jerġa’ lura għall-użu tal-massa fis-snin 
sussegwenti.

Ġustifikazzjoni

Ladarba manifattur jagħżel li juża l-impronta biex jivvaluta l-konformità tiegħu mal-mira tas-
, ma jistax jerġa’ lura għall-użu tal-massa fis-snin sussegwenti. Dan biex jiġu evitati inċentivi 
perversi biex jinbidel id-disinn tal-karozza li jimminima l-kisba tal-għan tas- kif ukoll il-
benefiċċji ekonomiċi li jirriżultaw minnu.
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