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PR_COD_1recastingam 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 

standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u 

tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) 

Nru 715/2007 (riformulazzjoni) 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja 

– riformulazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2017)0676), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-

proposta lill-Parlament (C8-0395/2017), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 

strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali1, 

– wara li kkunsidra l-ittra tal-14 ta' Marzu 2018 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

indirizzata lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel skont l-

Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat 

għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0000/2018), 

A. billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 

Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda 

tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-

kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan 

it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti 

mingħajr tibdil sustanzjali; 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-

rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-

Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

                                                 
1  ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1. 
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sustanzjali; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-Istrateġija Ewropea għall-

Mobbiltà b'Emissjonijiet baxxi16 

tistabbilixxi ambizzjoni ċara: sa nofs is-

seklu, l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

mit-trasport jeħtieġ li jonqsu b'60 % mil-

livelli tal-1990 u jkunu fit-triq it-tajba biex 

jinżlu għal żero. L-emissjonijiet ta' sustanzi 

li jniġġsu l-arja prodotti mit-trasport li 

huma ta' dannu għas-saħħa tagħna jenħtieġ 

li jitnaqqsu b'mod drastiku bla dewmien. L-

emissjonijiet mill-magni tal-kombustjoni 

konvenzjonali jeħtieġ li jkomplu jitnaqqsu 

wara l-2020. Il-vetturi b'livell ta' 

emissjonijiet baxxi jew żero jeħtieġ li 

jidħlu u jżidu s-sehem tagħhom fis-suq sal-

2030. 

(3) Sabiex jitwettqu l-impenji li l-

Unjoni ħadet waqt il-21 Konferenza tal-

Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 

("UNFCC"), li saret f'Pariġi fl-2015, 

jeħtieġ li titħaffef id-dekarbonizzazzjoni 

tas-settur tat-trasport u jenħtieġ li l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra jkunu sew 

fit-triq it-tajba biex jinżlu għal emissjoni 

żero sa nofs is-seklu. L-emissjonijiet ta' 

sustanzi li jniġġsu l-arja prodotti mit-

trasport li huma ta' dannu għas-saħħa 

tagħna jenħtieġ li jitnaqqsu b'mod drastiku 

bla dewmien. L-emissjonijiet mill-magni 

tal-kombustjoni konvenzjonali jeħtieġ li 

jkomplu jitnaqqsu wara l-2020. Il-vetturi 

b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew żero 

jeħtieġ li jidħlu u jżidu s-sehem tagħhom 

fis-suq sal-2030. 

__________________ __________________ 

16 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija 

Ewropea għal mobbiltà b'emissjonijiet 

baxxi, (COM(2016) 501 final). 

16 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni, Strateġija 

Ewropea għal mobbiltà b'emissjonijiet 

baxxi, (COM(2016)501 final). 

Or. en 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) It-tranżizzjoni strutturali lejn 

motopropulsjoni se tkun assoċjata ma' 

bidliet strutturali fil-katini ta' valur tas-

settur awtomobilistiku. Hu ta' importanza 

kruċjali li jitqiesu l-impatti soċjali 

invevitabbli tat-tranżizzjoni lejn 

emissjonijiet baxxi tal-karbonju fis-settur 

automobilistiku u li nkunu proattivi meta 

nindirizzaw l-implikazzjonijiet inevitabbli 

għall-impjiegi li se jkunu partikolarment 

pronunzjati fl-aktar reġjuni milquta. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Hemm ħtieġa li jkunu aċċettati b'mod ċar il-bidliet strutturali inevitabbli li jaslu minħabba t-

tranżizzjoni lejn emissjonijiet baxxi tal-karbonju.  

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Evalwazzjoni tar-Regolamenti (KE) 

Nru 443/2009 u (UE) Nru 510/2011 fl-

2015 ikkonkludiet li dawk ir-Regolamenti 

kienu rilevanti, ġeneralment koerenti u 

ġġeneraw iffrankar sinifikanti fl-

emissjonijiet, filwaqt li kienu aktar 

kosteffikaċi milli kien antiċipat 

oriġinarjament. Iġġeneraw ukoll valur 

miżjud sinifikanti għall-Unjoni li ma setax 

jinkiseb daqstant permezz ta' miżuri 

nazzjonali. 

(9) Evalwazzjoni tar-Regolamenti (KE) 

Nru 443/2009 u (UE) Nru 510/2011 fl-

2015 ikkonkludiet li dawk ir-Regolamenti 

kienu rilevanti, ġeneralment koerenti u 

ġġeneraw iffrankar sinifikanti fl-

emissjonijiet, filwaqt li kienu aktar 

kosteffikaċi milli kien antiċipat 

oriġinarjament. Iġġeneraw ukoll valur 

miżjud sinifikanti għall-Unjoni li ma setax 

jinkiseb daqstant permezz ta' miżuri 

nazzjonali. Madankollu, dawk l-

evalwazzjonijiet ikkonkludew ukoll li l-

iffrankar attwali ta' CO2 milħuq huma 

kunsiderevolment inqas minn dawk 
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issuġġeriti mir-rendiment tat-test tal-

approvazzjoni tat-tip u li d-"distakk tal-

emissjonijiet" bejn it-test tal-

approvazzjoni tat-tip u r-rendiment f'użu 

reali konsiderevolment immina l-effikaċja 

tal-istandards ta' rendiment tas-CO2 kif 

ukoll il-fiduċja tal-konsumaturi fl-

iffrankar tal-fjuwil ta' karozzi ġodda. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a)  L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni 

tad-Direttiva 1999/84/KE1a fl-2016 

identifikat ħtieġa ta' aktar kjarifika u 

simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, li tista' 

żżid ir-rilevanza, l-effikaċja, l-effiċjenza u 

l-koerenza tagħha. Ir-rakkomandazzjoni 

tal-Kummissjoni (UE) 20179481b għandha 

l-għan li tinkoraġġixxi applikazzjoni 

armonizzata tad-Direttiva 1999/94/KE. 

Madankollu, rekwiżiti tal-Unjoni mfassla 

aħjar u aktar armonizzati dwar it-tikkettar 

tal-karozzi li jipprovdu lill-konsumaturi 

b'informazzjoni kumparabbli, affidabbli u 

faċli għall-utenti dwar il-benefiċċji ta' 

karozzi b'emissjonijiet baxxi, inkluża 

informazzjoni dwar it-tniġġis tal-arja u l-

ispejjeż operazzjonali flimkien mal-

emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-

fjuwil, jistgħu jappoġġaw l-użu ta' karozzi 

bl-aktar fjuwil effiċjenti u favur l-ambjent 

fl-Unjoni kollha. Il-Kummissjoni jenħtieġ 

li għalhekk tirrieżamina d-

Direttiva 1999/94/KE mhux aktar tard 

mill-31 ta' Diċembru 2019 u tressaq 

proposta leġislattiva rilevanti. 

 _______________ 

 1a Id-Direttiva 1999/94/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-
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13 ta' Diċembru 1999 relatata mad-

disponibilità ta' tagħrif għall-konsumatur 

dwar l-ekonomija tal-karburanti u 

emissjonijiet tas-CO2 rigward il-marketing 

ta' karozzi tal-passiġġieri ġodda (ĠU L 12, 

tat-18.1.2000, p. 16). 

 1b Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) 2017/948 tal-31 ta' Mejju 2017 dwar 

l-użu tal-valuri tal-konsum tal-fjuwil u 

tal-emissjonijiet tas-CO2 approvati għat-

tip u mkejla skont il-Proċedura tat-Test 

Dinji Armonizzat għall-Vetturi Ħfief meta 

din l-informazzjoni tingħata lill-

konsumaturi b'konformità mad-Direttiva 

1999/94/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-konsumaturi jeħtieġu aċċess għal valuri realistiċi tal-konsum tal-fjuwil biex jieħdu 

deċiżjonijiet b'mod infurmat qabel jixtru. It-tikketti tal-valuri tal-konsum tal-fjuwil fl-UE, li 

huma ppreżentati f'punt tal-bejgħ, għandhom ikunu aġġustati biex jirriflettu l-konsum tal-

fjuwil medju fit-triq, mhux biss il-kejl fil-laboratorju. L-evalwazzjoni tal-2016 tad-direttiva 

dwar it-tikkettar tal-karozzi mill-Kummissjoni turi li n-nuqqas ta' armonizzazzjoni madwar l-

Istati Membri ddgħajjef l-effiċjenza globali tagħha. In-nuqqas ta' informazzjoni dwar l-

emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja tillimita wkoll l-effikaċja tagħha. Għalhekk, il-

Kummissjoni għandha tingħata mandat biex tippreżenta reviżjoni.  

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-livelli ta' tnaqqis għall-flotot tal-

karozzi ġodda tal-passiġġieri u ta' vetturi 

kummerċjali ħfief fl-Unjoni kollha 

għalhekk jenħtieġ li jiġu stabbiliti għall-

2025 u l-2030, filwaqt li jitqies il-perjodu 

ta' żmien biex tiġġedded il-flotta tal-vettura 

u l-ħtieġa biex is-settur tat-trasport bit-triq 

jikkontribwixxi għall-miri tal-klima u tal-

enerġija tal-2030. Dan l-approċċ fi stadji 

(13) Il-livelli ta' tnaqqis għall-flotot tal-

karozzi ġodda tal-passiġġieri u ta' vetturi 

kummerċjali ħfief fl-Unjoni kollha 

għalhekk jenħtieġ li jiġu stabbiliti għall-

2025 u l-2030, filwaqt li jitqies il-perjodu 

ta' żmien biex tiġġedded il-flotta tal-vettura 

u l-ħtieġa biex is-settur tat-trasport bit-triq 

jikkontribwixxi għall-miri tal-klima u tal-

enerġija u għall-miri tal-klima fuq 
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jipprovdi wkoll sinjal ċar u bikri għall-

industrija awtomobilistika biex ma 

tittardjax fl-introduzzjoni fis-suq ta' 

teknoloġiji għall-enerġija effiċjenti u 

vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew 

żero. 

terminu twil tal-2030. Dan l-approċċ fi 

stadji jipprovdi wkoll sinjal ċar u bikri 

għall-industrija awtomobilistika biex ma 

tittardjax fl-introduzzjoni fis-suq ta' 

teknoloġiji għall-enerġija effiċjenti u 

vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew 

żero. 

Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Filwaqt li l-Unjoni hija fost l-akbar 

manifatturi ewlenin ta' vetturi motorizzati 

fid-dinja u qiegħda minn ta' quddiem fit-

tmexxija teknoloġika f'dan is-settur, il-

kompetizzjoni qiegħda tiżdied u s-settur 

awtomobilistiku globali qiegħed jinbidel 

malajr permezz ta' innovazzjonijiet ġodda 

f'sistemi ta' motopropulsjoni elettrifikati kif 

ukoll fil-mobbiltà kooperattiva, konnessa u 

awtomatizzata. Biex iżżomm il-

kompetittività globali tagħha kif ukoll l-

aċċess għas-swieq, l-Unjoni teħtieġ qafas 

regolatorju li jinkludi inċentiv partikolari 

fil-qasam ta' vetturi b'livell ta' emissjonijiet 

baxxi jew żero, li joħloq suq domestiku 

kbir u li jappoġġa l-iżvilupp teknoloġiku u 

l-innovazzjoni. 

(14) Filwaqt li l-Unjoni hija fost l-akbar 

manifatturi ewlenin ta' vetturi motorizzati 

fid-dinja u qiegħda minn ta' quddiem fit-

tmexxija teknoloġika f'dan is-settur, il-

kompetizzjoni qiegħda tiżdied u s-settur 

awtomobilistiku globali qiegħed jinbidel 

malajr permezz ta' innovazzjonijiet ġodda 

f'sistemi ta' motopropulsjoni elettrifikati kif 

ukoll fil-mobbiltà kooperattiva, konnessa u 

awtomatizzata. Biex iżżomm il-

kompetittività globali tagħha kif ukoll l-

aċċess għas-swieq, l-Unjoni teħtieġ qafas 

regolatorju li jinkludi mekkaniżmu ta' 

politika partikolari fil-qasam ta' vetturi 

b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew żero, li 

joħloq suq domestiku kbir u li jappoġġa l-

iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Jenħtieġ li jiddaħħal mekkaniżmu (15) Jenħtieġ li jiddaħħal mekkaniżmu 
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ta' inċentiv dedikat biex jiffaċilita 

tranżizzjoni bla intoppi lejn mobilità 

b'emissjonijiet żero. Dan il-mekkaniżmu ta' 

kreditu jenħtieġ li jiġi ddiżinjat b'tali mod li 

jippromwovi l-iżvilupp tal-vetturi b'livell 

ta' emissjonijiet baxxi jew żero fis-suq tal-

Unjoni. 

ta' politika dedikat biex jiffaċilita 

tranżizzjoni bla intoppi lejn mobilità 

b'emissjonijiet żero. Dan il-mekkaniżmu ta' 

kreditu u ta' dejn jenħtieġ li jiġi ddiżinjat 

b'tali mod li jippromwovi l-iżvilupp tal-

vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew 

żero fis-suq tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-istabbiliment ta' punt ta' 

riferiment għas-sehem ta' vetturi b'livell ta' 

emissjonijiet baxxi jew żero fil-flotta tal-

UE, flimkien ma' mekkaniżmu ddiżinjat 

tajjeb għall-aġġustament tal-mira tas-CO2 

speċifika għall-manifattur, abbażi tas-

sehem ta' vetturi b'livell ta' emissjonijiet 

baxxi jew żero li jkollu manifattur fil-flotta 

tiegħu, huma maħsuba li jipprovdu sinjal 

b'saħħtu u kredibbli għall-iżvilupp u l-

introduzzjoni ta' vetturi bħal dawn filwaqt 

li jippermetti t-titjib tal-effiċjenza tal-

magni b'kombusjoni interna konvenzjonali. 

(16) L-istabbiliment ta' punt ta' 

riferiment b'saħħtu għas-sehem ta' vetturi 

b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew żero fil-

flotta tal-UE, flimkien ma' mekkaniżmu 

ddiżinjat tajjeb għall-aġġustament tal-mira 

tas-CO2 speċifika għall-manifattur, abbażi 

tas-sehem ta' vetturi b'livell ta' 

emissjonijiet baxxi jew żero li jkollu 

manifattur fil-flotta tiegħu, huma maħsuba 

li jipprovdu sinjal b'saħħtu u kredibbli 

għall-iżvilupp u l-introduzzjoni ta' vetturi 

bħal dawn filwaqt li jippermetti t-titjib tal-

effiċjenza tal-magni b'kombusjoni interna 

konvenzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Fid-determinazzjoni tal-krediti 

għall-vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi 

jew żero, huwa xieraq li titqies id-

differenza fl-emissjonijiet tas-CO2 bejn il-

(17) Fid-determinazzjoni tal-krediti 

għall-vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi 

jew żero, huwa xieraq li titqies id-

differenza fl-emissjonijiet tas-CO2 bejn il-



 

PE619.135v01-00 12/48 PR\1147701MT.docx 

MT 

vetturi. Il-mekkaniżmu ta' aġġustament 

jenħtieġ li jiżgura li manifattur li jaqbeż il-

livell ta' referenza jkun jibbenefika minn 

mira speċifika ogħla ta' emissjonijiet tas-

CO2. Biex jiġi żgurat approċċ ibbilanċjat, 

jenħtieġ li jiġu stabbiliti limiti għal-livell 

ta' aġġustament possibbli fi ħdan dak il-

mekkaniżmu. Dan ikun jipprevedi ċerti 

inċentivi u b'hekk iħeġġeġ l-introduzzjoni 

f'waqtha tal-infrastruttura għaċ-ċarġjar u 

tal-fjuwil u jrendi benefiċċji kbar għall-

konsumaturi, għall-kompetittività u għall-

ambjent. 

vetturi. Il-mekkaniżmu ta' aġġustament 

jenħtieġ li jiżgura li manifattur li jaqbeż il-

livell ta' referenza jkun jibbenefika minn 

mira speċifika ogħla ta' emissjonijiet tas-

CO2, filwaqt li li-manifattur li ma jilħaqx 

il-livell ta' referenza jkollu jikkonforma 

ma' mira aktar stretta tas-CO2. Biex jiġi 

żgurat approċċ ibbilanċjat, jenħtieġ li jiġu 

stabbiliti limiti għal-livell ta' aġġustament 

possibbli fi ħdan dak il-mekkaniżmu. Dan 

ikun jipprevedi ċerti inċentivi u b'hekk 

iħeġġeġ l-introduzzjoni f'waqtha tal-

infrastruttura għaċ-ċarġjar u tal-fjuwil u 

jrendi benefiċċji kbar għall-konsumaturi, 

għall-kompetittività u għall-ambjent. 

Or. en 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Dik l-infrastruttura tal-iċċarġjar u 

tal-fjuwil jeħtieġ li tiġi implimentata 

malajr sabiex tagħti fiduċja lill-

konsumaturi ta' vetturi b'livell ta' 

emissjonijiet baxxi jew żero, u l-istrumenti 

ta' appoġġ differenti kemm fil-livell tal-

Unjoni kif ukoll tal-Istati Membri jeħtieġ 

li jaħdmu flimkien b'mod effettiv biex 

jimmobilizzaw ammont sinifikanti ta' 

investiment pubbliku u privat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hi relatata mal-premessa 17 - kontinwazzjoni loġika.  
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Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 17b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17b)  Transizzjoni b'suċċess għal 

mobilità ta' emissjonijiet żero tesiġi 

approċċ komprensiv li jippermetti xenarju 

permezz tal-użu ta' infrastruttura ta' 

fjuwils alternattivi, skemi b'saħħithom ta' 

tikkettar ta' karozzi, infurzar qawwi tal-

kwalità tal-arja u standards ta' 

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Biex issir 

tranżizzjoni ġusta hemm il-meħtieġa 

skemi ta' appoġġ b'saħħtu għall-

ħaddiema fl-industrija awtomobilistika. 

Dik it-tranżizzjoni titlob ukoll qafas ta' 

politika komuni għall-vetturi, l-

infrastrutturi, in-netwerks tal-elettriku u 

inċentivi dwar l-impjiegi u ekonomiċi li 

jiffunzjonaw fl-Unjoni kollha, fil-livelli 

nazzjonali, reġjonali u lokali. Dan kollu 

jesiġi strumenti ta' finanzjament tal-

Unjoni aktar qawwija. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hi relatata mal-premessi 4a. 17, 17a - kontinwazzjoni loġika.  

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 18a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Parametru utilitarju li jammonta 

għall-piż tal-vettura m'għadux meħtieġ. 

L-iżvilupp teknoloġiku fisser li vetturi 

aktar tqal u akbar mhux bilfors 

jipproduċu aktar emissjonijiet, minħabba 

teknoloġija effiċjenti addizzjonali bħall-

ibridizzazzjoni issa diżakkopjata mill-
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emissjonijiet tas-CO2. Parametru ta' 

utilità tal-massa jista' għalhekk iwassal 

biex jiffavorixxi żżejjed karozzi itqal. 

Għalhekk, sabiex ikunu jistgħu jinqabdu 

l-benefiċċji ambjentali u benefiċċji oħrajn 

ta' tnaqqis fid-daqs u fil-piż, il-miri tas-

CO2 għall-karozzi tal-passiġġieri ma 

għandhomx aktar jiġu ddifferenzjati skont 

il-massa tal-vetturi. Minħabba li l-miri 

tal-emissjonijiet għall-2025 u l-2030 

huma relattivament f'termini perċentwali, 

huwa xieraq li ma jiġix inkluż ebda 

parametru ta' utilità. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hi relatata mal-emendi li jħassru l-parametru tal-utilità tal-massa fl-Anness I - irreferi 

għall-ġustifikazzjoni hemmhekk.  

 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Sabiex tinżamm id-diversità tas-

suq tal- tal-passiġġieri u tal-vetturi 

kummerċjali ħfief u l-kapaċità tiegħu li 

jindirizza ħtiġijiet ta' konsumaturi diversi, 

il-miri ta' CO2 jenħtieġ li jkunu ddefiniti 

abbażi tal-utilità tal- vetturi fuq bażi 

lineari. Iż-żamma tal-massa bħala 

parametru ta' utilità titqies bħala koerenti 

mar-reġim eżistenti. Biex il-massa tal-

vetturi kif jintużaw fit-triq tiġi riflessa 

b'mod aħjar, il-parametru jenħtieġ li 

jinbidel minn massa fi stat ta' tħaddim 

għall-massa tat-test tal-vettura kif 

speċifikat fir-Regolament (UE) 2017/1151 

tal-1 ta' Ġunju 2017, b'effett mill-2025. 

imħassar 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Din hi relatata mal-emendi li jħassru l-parametru tal-utilità tal-massa fl-Anness I - irreferi 

għall-ġustifikazzjoni hemmhekk.  

 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Jenħtieġ li jiġi evitat li l-miri 

għall-flotta kollha tal-UE jinbidlu 

minħabba tibdiliet fil-massa medja tal-

flotta. It-tibdil fil-massa medja għalhekk 

jenħtieġ li jiġi rifless mingħajr dewmien 

fil-kalkoli tal-mira tal-emissjonijiet 

speċifiċi, u li l-aġġustamenti li jintużaw 

għall-valur tal-massa medja għal dan l-

għan għalhekk jenħtieġ li jsiru kull 

sentejn mill-2025 'il quddiem. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hi relatata mal-emendi li jħassru l-parametru tal-utilità tal-massa fl-Anness I - irreferi 

għall-ġustifikazzjoni hemmhekk.  

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Biex l-isforz fit-tnaqqis tal-

emissjonijiet jitqassam b'mod li huwa 

kompetittivament newtrali u ġust u li 

jirrifletti d-diversità tas-suq għall-karozzi 

tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali 

ħfief, u fid-dawl tal-bidla fil-miri tal-

emissjonijiet speċifiċi abbażi tal-WLTP fl-

2021, huwa xieraq li tiġi determinata l-

inklinazzjoni tal-kurva tal-valuri ta' limitu 

(21) Biex l-isforz fit-tnaqqis tal-

emissjonijiet jitqassam b'mod li huwa 

kompetittivament newtrali u ġust, jenħtieġ 

li jiġi żgurat sforz ta' tnaqqis ugwali għall-

manifatturi kollha. 
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abbażi tal-emissjonijiet speċifiċi tal-vetturi 

ġodda rreġistrati kollha f'dik is-sena, u li 

titqies il-bidla fil-miri għall-flotta kollha 

tal-UE bejn l-2021, l-2025 u l-2030 bil-

għan li jiġi żgurat sforz ta' tnaqqis ugwali 

għall-manifatturi kollha. Fir-rigward ta' 

vetturi kummerċjali ħfief, għall-

manifatturi tal-vannijiet eħfef, idderivati 

mill-karozzi, jenħtieġ li japplika l-istess 

approċċ bħal fil-każ tal-manifatturi tal-

karozzi, filwaqt li għall-manifatturi ta' 

vetturi f'oqsma itqal, jenħtieġ li tiġi 

stabbilita inklinazzjoni ogħla u fissa 

għall-perjodu ta' mira kollu. 

Or. en 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Madankollu, jenħtieġ li jiġi żgurat 

bilanċ bejn l-inċentivi li jingħataw għall-

ekoinnovazzjonijiet u dawk it-teknoloġiji li 

għalihom intwera effett ta' tnaqqis ta' 

emissjonijiet fil-proċedura tat-test uffiċjali. 

B'konsegwenza, huwa xieraq li jinżamm 

limitu fuq l-iffrankar mill-

ekoinnovazzjonijiet li manifattur jista' jqis 

għall-finijiet ta' konformità mal-miri. Il-

Kummissjoni jenħtieġ li jkollha l-

possibbiltà tirrevedi l-livell ta' limitu, biex 

b'mod partikolari, tqis l-effetti tal-bidla fil-

proċedura tat-test uffiċjali. Huwa wkoll 

xieraq li jiġi ċċarat kif jenħtieġ li jiġi 

kkalkulat l-iffrankar għall-finijiet tal-

konformità mal-miri. 

(23) Madankollu, jenħtieġ li jiġi żgurat 

bilanċ bejn l-inċentivi li jingħataw għall-

ekoinnovazzjonijiet u dawk it-teknoloġiji li 

għalihom intwera effett ta' tnaqqis ta' 

emissjonijiet fil-proċedura tat-test uffiċjali. 

B'konsegwenza, huwa xieraq li jinżamm 

limitu fuq l-iffrankar mill-

ekoinnovazzjonijiet li manifattur jista' jqis 

għall-finijiet ta' konformità mal-miri. Il-

Kummissjoni jenħtieġ li jkollha l-

possibbiltà tirrevedi l-livell ta' limitu 'l 

isfel, biex b'mod partikolari, tqis l-effetti 

tal-bidla fil-proċedura tat-test uffiċjali. 

Huwa wkoll xieraq li jiġi ċċarat kif 

jenħtieġ li jiġi kkalkulat l-iffrankar għall-

finijiet tal-konformità mal-miri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-test għandu jiġi ċċarat b'mod li jagħmel sens biss jekk jippermetti aġġustament ‘l isfel tal-
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limitu u jiġu evitati lakuni possibbli li jistgħu jżidu s-sehem tal-eko-innovazzjonijiet.  

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Il-proċedura biex jingħataw derogi 

mill-mira ta' 95 g CO2/km għall-flotta 

kollha għal manifatturi tal-karozzi 

speċjalizzati żgurati li l-isforz ta' tnaqqis 

meħtieġ mill-manifatturi speċjalizzati 

huwa konsistenti ma' dak ta' volum kbir 

ta' manifatturi fir-rigward ta' dik il-mira. 

Madankollu l-esperjenza turi, li l-

manifatturi speċjalizzati għandhom l-istess 

potenzjal bħal dak tal-manifatturi l-kbar 

biex jilħqu l-miri ta' CO2 u fir-rigward tal-

miri stabbiliti mill-2025 'il quddiem 
mhuwiex ikkunsidrat xieraq li jkun hemm 

distinzjoni bejn dawk iż-żewġ kategoriji ta' 

manifatturi. 

(28) L-esperjenza turi, li l-manifatturi 

speċjalizzati għandhom l-istess potenzjal 

bħal dak tal-manifatturi l-kbar biex jilħqu 

l-miri tas-CO2, għalhekk, mhuwiex 

ikkunsidrat xieraq li jkun hemm distinzjoni 

bejn dawk iż-żewġ kategoriji ta' 

manifatturi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-esperjenza turi li manifatturi speċjalizzati, li jipproduċu 10,000–300,000 karozza fis-sena, 

għandhom l-istess potenzjal bħall-manifatturi l-kbar biex jilħqu l-miri tas-CO2, għalhekk 

mhux meqjus xieraq li ssir distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kategoriji ta' manifatturi. Li tkompli 

tingħata din id-deroga jwassal għal nuqqasijiet fir-rigward tan-newtralità kompetittiva u 

jista' jnaqqas l-effikaċja ta' dan ir-regolament. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 38a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (38a) Huwa ta' importanza kritika li jiġu 

kkunsidrati l-impatti soċjali inevitabbli ta' 

tranżizzjoni lejn emissjonijiet baxxi tal-
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karbonju fis-settur awtomobilistiku u li 

nkunu proattivi fl-indirizzar tal-

implikazzjonijiet inevitabbli ta' impjiegi li 

se jkunu partikolarment sinifikanti f'ċerti 

reġjuni l-aktar milquta. Huwa importanti 

ħafna għalhekk li l-miżuri attwali li 

jiffaċilitaw it-tranżizzjoni lejn 

emissjonijiet baxxi tal-karbonju jkunu 

wkoll akkumpanjati minn programmi 

mmirati għal riallokazzjoni, taħriġ mill-

ġdid u titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, kif 

ukoll inizjattivi ta' edukazzjoni u ta' titfix 

ta' impjieg imwettqa fi djalogu mill-qrib 

mas-sħab soċjali. Tali sforzi jenħtieġ li 

jkunu kofinanzjati minn dħul assenjati li 

jinġabar minn primjums fuq l-

emissjonijiet żejda. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-dħul minn primjums fuq l-emissjonijiet żejda li jinġabar għandu jintuża biex jiġu promossi 

t-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema u għar-riallokazzjoni tax-xogħol sabiex 

jikkontribwixxu għal tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, b'mod 

partikolari fir-reġjuni l-aktar milquta mit-tranżizzjoni fis-settur awtomobilistiku, 

f'koordinazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 41 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) L-effikaċja tal-miri stabbiliti f'dan 

ir-Regolament biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tas-CO2 fil-fatt tistrieħ ħafna 

fuq kemm il-proċedura tat-test uffiċjali 

tkun rappreżentattiva. Skont l-Opinjoni tal-

Mekkaniżmu għall-Pariri Xjentifiċi 

(SAM)23 u r-rakkomandazzjoni tal-

Parlament Ewropew, wara l-inkjesta tiegħu 

dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur 

awtomobilistiku24, jenħtieġ li jiġi stabbilit 

mekkaniżmu għall-valutazzjoni ta' kemm 

il-valuri tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-

(41) L-effikaċja tal-miri stabbiliti f'dan 

ir-Regolament biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tas-CO2 fil-fatt tistrieħ ħafna 

fuq kemm il-proċedura tat-test uffiċjali 

tkun rappreżentattiva. Skont l-Opinjoni tal-

Mekkaniżmu għall-Pariri Xjentifiċi 

(SAM)23 u r-rakkomandazzjoni tal-

Parlament Ewropew, wara l-inkjesta tiegħu 

dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur 

awtomobilistiku, jenħtieġ li jiġi stabbilit 

mekkaniżmu għall-valutazzjoni ta' kemm 

il-valuri tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-
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vetturi u l-konsum tal-enerġija mill-vetturi 

determinati skont ir-Regolament (UE) 

2017/1151 huma fil-fatt rappreżentattivi 

tal-użu reali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 

jkollha s-setgħat li tiżgura li data bħal din 

tkun pubblikament disponibbli, u, fejn 

meħtieġ, tiżviluppa l-proċeduri meħtieġa 

għall-identifikazzjoni u l-ġbir tad-data 

meħtieġa għat-twettiq ta' valutazzjonijiet 

bħal dawn. 

vetturi u l-konsum tal-enerġija mill-vetturi 

determinati skont ir-Regolament 

(UE) 2017/1151 huma fil-fatt 

rappreżentattivi tal-użu reali. L-aktar mod 

affidabbli biex tkun żgurata 

rappreżentanza tal-użu reali tal-valuri tal-

approvazzjoni tat-tip huwa billi jkun 

introdott test tal-emissjonijiet tas-CO2 

f'użu reali, li l-Kummissjoni jenħtieġ li 

tkun mogħtija s-setgħa li tiżviluppa. Dak 

it-test jenħtieġ li jiġi żviluppat permezz ta' 

atti delegati u introdott l-aktar tard 

sentejn wara d-data ta' applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament. Madankollu, 

sadanittant, u sakemm isir applikabbli, il-

konformità jenħtieġ li tkun żgurata billi 

tintuża d-data minn miters tal-konsum tal-

fjuwil li tiġi rrapurtata mill-manifatturi 

flimkien ma' limitu li m'għandux jinqabeż 

(NTE) ta' massimu ta' 15 % aktar mill-

valuri mkejla bħala approvazzjoni tat-tip 

sa mill-2021 bl-użu tat-test tad-WLTP. 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-setgħat 

li tiżgura li data bħal din tkun 

pubblikament disponibbli, u tiżviluppa l-

proċeduri meħtieġa tad-data tal-konsum 

tal-fjuwil meħtieġa għat-twettiq ta' 

valutazzjonijiet bħal dawn. 

__________________ __________________ 

23 Opinjoni Xjentifika 1/2016 tal-Grupp ta' 

Livell Għoli ta' Konsulenti Xjentifiċi, 

"Closing the gap between light-duty 

vehicle real-world CO2 emissions and 

laboratory testing" 

23 Opinjoni Xjentifika 1/2016 tal-Grupp ta' 

Livell Għoli ta' Konsulenti Xjentifiċi, 

"Closing the gap between light-duty 

vehicle real-world CO2 emissions and 

laboratory testing" 

24 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 

Ewropew tal-4 ta' April 2017 lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-

kejl tal-emissjonijiet fis-settur 

awtomobilistiku (2016/2908 (RSP)) 

24 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 

Ewropew tal-4 ta' April 2017 lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-

kejl tal-emissjonijiet fis-settur 

awtomobilistiku (2016/2908 (RSP)) 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda torbot ma' emendi għall-Artikolu 12 - ara l-ġustifikazzjoni hawnhekk. 
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Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 41a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (41a) Fil-preżent, mhemmx ċiklu tal-

ħajja armonizzat biex jivvaluta l-

emissjonijiet minn vetturi ħfief. Huwa 

xieraq li jkun jenħtieġ li l-Kummissjoni 

tipprovdi analiżi bħal din sa tmiem l-2026 

biex tippreżenta stampa wiesgħa tal-

emissjonijiet tal-karbonju fis-settur ta' 

vetturi ħfief. Għal dak il-għan, il-

Kummissjoni jenħtieġ li tiżviluppa, 

permezz ta' atti delegati, metodoloġija 

komuni tal-Unjoni għal rapportar ta' data 

konsistenti, mill-2025, mill-manifatturi 

dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-emissjonijiet 

tas-CO2 tat-tipi kollha ta' fjuwils u ta' 

vetturi bil-motopropulsjoni li huma 

jqiegħdu fis-suq. Il-metodoloġija jenħtieġ 

ukoll li tkun konformi mal-istandards ISO 

relevanti u tirrappreżenta l-potenzjal ta' 

tisħin globali (GWP) ta' vettura mill-

produzzjoni sal-utilizzazzjoni, mit-tank 

sar-rota u l-emissjonijiet fi tmiem il-ħajja 

ta' vettura. L-analiżi tal-Kummissjoni 

jenħtieġ li tkun ibbażata fuq id-data 

rrapportata mill-manifatturi kif ukoll 

minn kwalunkwe data rilevanti oħra 

disponibbli.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għalkemm ir-regolament attwali huwa b'mod effettiv strument ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

iżbokk tal-egżost, hemm nuqqas ta' għarfien ċar b'mod ġenerali dwar l-emissjonijiet tul iċ-

ċiklu tal-ħajja tad-diversi tipi ta' vetturi bil-fjuwil. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-aħjar li 

tista' biex tiżviluppa metodoloġija komuni għall-OEMs biex jirrappurtaw dwar din id-data. Il-

Kummissjoni għandha tanalizza l-emissjonijiet mill-produzzjoni sal-utilizzazzjoni biex tfassal 

il-politika b'mod aktar informat fil-futur f'dan is-settur. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 42 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(42) Huwa previst li fl-2024 jiġi 

eżaminat il-progress li sar skont [ir-

Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-

Isforzi u d-Direttiva dwar l-Iskambju tal-

Kwoti tal-Emissjonijiet]. Għalhekk huwa 

xieraq li tiġi vvalutata l-effikaċja ta' dan ir-

Regolament fl-istess sena biex ikun jista' 

jkun hemm valutazzjoni koordinata u 

koerenti tal-miżuri implimentati skont 

dawn l-istrumenti kollha. 

(42) Huwa xieraq li tiġi vvalutata l-

effikaċja ta' dan ir-Regolament diġà fl-

2023 biex ikun jista' jkun hemm 

valutazzjoni koordinata u koerenti tal-

miżuri implimentati skont dawn l-

istrumenti kollha u tal-progress li sar biex 

jintlaħqu l-miri stabbiliti fi żmien l-

iskadenza stabbilita.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-sena ta' rieżami għandha tkun immexxija xi ftit' il quddiem sabiex ikun hemm stampa aktar 

f'waqtha dwar il-progress li jkun sar u dwar jekk l-objettivi stabbiliti humiex fil-waqt biex 

jinkisbu. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 46 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(46) Sabiex jiġu emendati jew 

supplementati l-elementi mhux essenzjali 

tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 

is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti taħt l-

Artikolu 290 tat- it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ 

li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-

rigward ta' għall-emendar tal-Annessi II u 

III fir-rigward tar-rekwiżiti tad-data u l-

parametri tad-data, li jissupplimentaw ir-

regoli dwar l-interpretazzjoni tal-kriterji ta' 

eliġibilità għal derogi minn miri tal-

emissjonijiet speċifiċi, dwar il-kontenut tal-

applikazzjonijiet għal deroga u dwar il-

kontenut u l-valutazzjoni ta' programmi 

(46) Sabiex jiġu emendati jew 

supplementati l-elementi mhux essenzjali 

tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 

is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti taħt l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ 

li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-

rigward tal-emendar tal-Annessi II u III 

fir-rigward tar-rekwiżiti tad-data u l-

parametri tad-data, li jistabbilixxu r-regoli 

u l-proċeduri għar-rapportar tal-

emissjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja msemmi 

fl-Artikolu 7(8a), li jissupplimentaw ir-

regoli dwar l-interpretazzjoni tal-kriterji ta' 

eliġibilità għal derogi minn miri tal-
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għat-tnaqqis tal-emissjonijiet speċifiċi ta' 

CO2, l-aġġustament taċ-ċifra ta' M0 u TM0 

, imsemmija fl-Artikolu 13 , il-limitu ta' 7 g 

CO2/km imsemmi fl-Artikolu 11, u l-

aġġustament tal-formuli fl-Anness I 

imsemmija fl-Artikolu 14(3) . Huwa 

importanti ħafna li l-Kummissjoni tagħmel 

il-konsultazzjonijiet xierqa matul il-fażi 

tal-ħidma ta' tħejjija, inkluż fil-livell ta' 

esperti u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru 

f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 

2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet . 

B'mod partikolari biex tiġi żgurata l-

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 

delegati, li jirċevuhom ukoll l-esperti tal-

Istati Membri u l-esperti tagħhom jenħtieġ 

li jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 

tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li 

jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati . 

emissjonijiet speċifiċi, dwar il-kontenut tal-

applikazzjonijiet għal deroga u dwar il-

kontenut u l-valutazzjoni ta' programmi 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet speċifiċi tas-

CO2, l-aġġustament taċ-ċifra ta' M0 u 

TM0, imsemmija fl-Artikolu 13, il-limitu 

ta' 7 g CO2/km imsemmi fl-Artikolu 11, li 

jiżviluppaw test tal-emissjonijiet tas-CO2 

f'użu reali kif imsemmi fl-Artikolu 12(1a) 

u l-aġġustament tal-formuli fl-Anness I 

imsemmija fl-Artikolu 14(3). Huwa 

importanti ħafna li l-Kummissjoni tagħmel 

il-konsultazzjonijiet xierqa matul il-fażi 

tal-ħidma ta' tħejjija, inkluż fil-livell ta' 

esperti u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru 

f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-

13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet . B'mod partikolari biex tiġi żgurata 

l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 

delegati, li jirċevuhom ukoll l-esperti tal-

Istati Membri u l-esperti tagħhom jenħtieġ 

li jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 

tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li 

jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati . 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Aġġustament meħtieġ minħabba s-setgħat delegati ġodda fl-Artikolu 7(8a) u l-Artikolu 12(1a) 

— ara l-ġustifikazzjonijiet hemmhekk. 

 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 

rekwiżiti ta' rendiment tal-emmissjonijiet 

ta' CO2 għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri 

u għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda 

sabiex jiġi żgurat il-funzjonament korrett 

tas-suq intern u sabiex . 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 

rekwiżiti ta' rendiment tal-emissjonijiet 

tas-CO2 għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri 

u għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda 

sabiex jintlaħqu l-miri dwar il-klima tal-

Unjoni u jiġi żgurat il-funzjonament 
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korrett tas-suq intern. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif jindika t-titolu tar-Regolament, l-għan tar-regolament huwa li jikkontribwixxi għal miri 

tal-klima ġenerali tal-Unjoni u huwa importanti li dan jiġi enfasizzat fl-Artikolu 1. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) għall-emissjonijiet medji tal-flotta 

ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri, mira 

għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal 

tnaqqis ta' 15 % tal-medja tal-miri tal-

emissjonijiet speċifiċi fl-2021, determinata 

skont il-punt 6.1.1 tal-Parti A tal-Anness I; 

(a) għall-emissjonijiet medji tal-flotta 

ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri, mira 

għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal 

tnaqqis ta' 25 % tal-medja tal-miri tal-

emissjonijiet speċifiċi fl-2021, determinata 

skont il-punt 6.1.1 tal-Parti A tal-Anness I; 

Or. en 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) għall-emissjonijiet medji tal-flotta 

ta' vetturi kummerċjali ħfief, mira għall-

flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 

15 % tal-medja tal-miri tal-emissjonijiet 

speċifiċi fl-2021, determinata skont il-punt 

6.1.1 tal-Parti B tal-Anness I; 

(b) għall-emissjonijiet medji tal-flotta 

ta' vetturi kummerċjali ħfief, mira għall-

flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 

25 % tal-medja tal-miri tal-emissjonijiet 

speċifiċi fl-2021, determinata skont il-

punt 6.1.1 tal-Parti B tal-Anness I; 

Or. en 
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Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) għas-sehem ta' vetturi b'livell ta' 

emissjonijiet baxxi jew zero, livell ta' 

referenza ugwali għal 20 % sehem tas-suq 

tal-bejgħ ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri 

u vetturi kummerċjali ħfief ġodda fl-2025, 

determinat skont il-punt 6.3 tal-Parti A 

tal-Anness I u l-punt 6.3 tal-Parti B tal-

Anness I. 

Or. en 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) għall-emissjonijiet medji tal-flotta 

ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri, mira 

għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal 

tnaqqis ta' 30 % tal-medja tal-miri tal-

emissjonijiet speċifiċi fl-2021, determinata 

skont il-punt 6.1.2 tal-Parti A tal-Anness I; 

(a) għall-emissjonijiet medji tal-flotta 

ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri, mira 

għall-flotta kollha tal-UE ugwali għal 

tnaqqis ta' 50 % tal-medja tal-miri tal-

emissjonijiet speċifiċi fl-2021, determinata 

skont il-punt 6.1.2 tal-Parti A tal-Anness I; 

Or. en 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) għall-emissjonijiet medji tal-flotta 

ta' vetturi kummerċjali ħfief, mira għall-

flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 

30 % tal-medja tal-miri tal-emissjonijiet 

speċifiċi fl-2021, determinata skont il-punt 

(b) għall-emissjonijiet medji tal-flotta 

ta' vetturi kummerċjali ħfief, mira għall-

flotta kollha tal-UE ugwali għal tnaqqis ta' 

50 % tal-medja tal-miri tal-emissjonijiet 

speċifiċi fl-2021, determinata skont il-
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6.1.2 tal-Parti B tal-Anness I. punt 6.1.2 tal-Parti B tal-Anness I. 

Or. en 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) għas-sehem ta' vetturi b'livell ta' 

emissjonijiet baxxi jew zero, livell ta' 

referenza ugwali għal 50 % sehem tas-suq 

tal-bejgħ ta' karozzi ġodda tal-passiġġieri 

u vetturi kummerċjali ħfief ġodda fl-2030, 

determinat skont il-punt 6.3 tal-Parti A 

tal-Anness I u l-punt 6.3 tal-Parti B tal-

Anness I. 

Or. en 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) "massa fi stat ta' tħaddim" tfisser 

il-massa tal-karozza tal-passiġġieri jew 

tal-vettura kummerċjali ħafifa bil-

karrozzerija fi stat tajjeb ta' tħaddim kif 

iddikjarat fiċ-ċertifikat ta' konformità u 

kif definit fit-Taqsima 2.6 tal-Anness I 

tad-Direttiva 2007/46/KE; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hi relatata mal-emendi li jħassru l-parametru tal-utilità tal-massa fl-Anness I - irreferi 

għall-ġustifikazzjoni hemmhekk.  
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Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) "footprint" tfisser il-wisa' medja 

bejn rota u oħra mmultiplikata bid-

distanza bejn il-fusijiet ta' quddiem u ta' 

wara, skont iċ-ċertifikat ta' konformità u 

kif iddefinit fit-Taqsimiet 2.1 u 2.3 tal-

Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hi relatata mal-emendi li jħassru l-parametru tal-utilità tal-massa fl-Anness I - irreferi 

għall-ġustifikazzjoni hemmhekk.  

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt l 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(l) "massa tat-test" tfisser il-massa 

tat-test ta' karozza tal-passiġġieri jew 

vettura kummerċjali ħafifa kif stabbilit 

fiċ-ċertifikat tal-konformità u kif definit 

fil-punt 3.2.25 tal-Anness XXI tar-

Regolament (UE) 2017/1151; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din hi relatata mal-emendi li jħassru l-parametru tal-utilità tal-massa fl-Anness I - irreferi 

għall-ġustifikazzjoni hemmhekk.  

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tista' tadotta regoli 

dettaljati dwar il-proċeduri għar-rappurtar 

ta' devjazzjonijiet bħal dawn u biex dawn 

jitqiesu fil-kalkolu tal-emissjonijiet 

speċifiċi medji. Dawk il-proċeduri 

għandhom jiġu adottati permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni skont il-proċedura ta' 

eżami msemmija fl-Artikolu 15(2). 

Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli 

dettaljati dwar il-proċeduri għar-rappurtar 

ta' devjazzjonijiet bħal dawn u biex dawn 

jitqiesu fil-kalkolu tal-emissjonijiet 

speċifiċi medji. Dawk il-proċeduri 

għandhom jiġu adottati permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni skont il-proċedura ta' 

eżami msemmija fl-Artikolu 15(2).  

Or. en 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 8a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 8a. Mill-1 ta' Jannar 2025 'il quddiem 

il-manifatturi għandhom jirraportaw lill-

Kummissjoni dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-

emissjonijiet tas-CO2 tal-vetturi tat-tip li 

huma jqiegħdu fis-suq minn dik id-data 

abbażi ta' metodoloġija armonizzata tal-

Unjoni. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 

skont l-Artikolu 16 sabiex tissupplimenta 

dan ir-Regolament billi tiżviluppa regoli 

dettaljati dwar il-proċeduri għar-

rapportar taċ-ċiklu tal-ħajja tal-

emissjonijiet tas-CO2 għat-tipi kollha ta' 

fjuwils u vetturi bil-motopropulsjoni li 

hemm fis-suq tal-Unjoni.   

 Mhux aktar tard mill-

31 ta' Diċembru 2026, il-Kummissjoni 

għandha tipprovdi analiżi globali taċ-

ċiklu tal-ħajja tal-emissjonijiet minn 

vetturi kummerċjali ħfief ġodda fl-Unjoni 

sabiex tidderieġi aħjar l-isforzi futuri tal-

politika tat-tnaqqis tal-emissjonijiet fis-

settur. L-analiżi għandha titqiegħed għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għalkemm ir-regolament attwali huwa b'mod effettiv strument ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

iżbokk tal-egżost, hemm nuqqas ta' għarfien ċar b'mod ġenerali dwar l-emissjonijiet tul iċ-

ċiklu tal-ħajja tad-diversi tipi ta' vetturi tal-fjuwil. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-aħjar li 

tista' biex tiżviluppa metodoloġija komuni għall-OEMs biex jirrappurtaw dwar din id-data. Il-

Kummissjoni għandha tanalizza l-emissjonijiet mill-produzzjoni sal-utilizzazzjoni biex tfassal 

il-politika b'mod aktar informat fil-futur f'dan is-settur.  

 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-ammonti tal-primjum għal 

emissjonijiet eċċessivi għandhom jitqiesu 

bħala dħul għall-baġit ġenerali tal-Unjoni. 

4. L-ammonti tal-primjum għal 

emissjonijiet eċċessivi għandhom jitqiesu 

bħala dħul għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u 

għandhom jiġu assenjati għal miżuri ta' 

politika, b'kooperazzjoni mill-qrib mas-

sħab soċjali, il-promozzjoni ta' taħriġ 

mill-ġdid u ta' riallokazzjoni fis-settur 

awtomobilistiku sabiex jikkontribwixxu 

għal tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija 

b'livell baxx ta' karbonju. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dħul minn primjum għall-emissjonijiet żejda għandhom jintużaw għall-promozzjoni ta' taħriġ 

mill-ġdid u titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema u għar-riallokazzjoni tax-xogħol sabiex 

jikkontribwixxu għal tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, b'mod 

partikolari fir-reġjuni l-aktar milquta mit-tranżizzjoni fis-settur awtomobilistiku, 

f'koordinazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali. 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fejn il-Kummissjoni tqis li 

manifattur ikun eliġibbli għal deroga li 

għaliha saret applikazzjoni taħt il-paragrafu 

1 u tkun sodisfatta li l-mira tal-

emissjonijiet speċifiċi proposta mill-

manifattur hija konsistenti mal-potenzjal 

għat-tnaqqis tiegħu, inkluż il-potenzjal 

ekonomiku u teknoloġiku għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tiegħu u 

b'konsiderazzjoni għall-karatteristiċi tas-

suq għat-tip ta' vettura kummerċjali ħafifa 

manifatturata, il-Kummissjoni għandha 

tagħti deroga lill-manifattur. L-

applikazzjoni għandha titressaq sa mhux 

aktar tard mill-31 ta' Ottubru tal-ewwel 

sena li fiha għandha tapplika d-deroga. 

3. Fejn il-Kummissjoni tqis li 

manifattur ikun eliġibbli għal deroga li 

għaliha saret applikazzjoni taħt il-

paragrafu 1 u tkun sodisfatta li l-mira tal-

emissjonijiet speċifiċi proposta mill-

manifattur hija konsistenti mal-potenzjal 

għat-tnaqqis tiegħu, inkluż il-potenzjal 

ekonomiku u teknoloġiku għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet speċifiċi tas-CO2 tiegħu u 

b'konsiderazzjoni għall-karatteristiċi tas-

suq għat-tip ta' karozza tal-passiġġieri u 

ta' vettura kummerċjali ħafifa 

manifatturata, il-Kummissjoni għandha 

tagħti deroga lill-manifattur. L-

applikazzjoni għandha titressaq sa mhux 

aktar tard mill-31 ta' Ottubru tal-ewwel 

sena li fiha għandha tapplika d-deroga. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Korrezzjoni ta' ommissjoni fil-proposta. 

 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4.  Tista' ssir applikazzjoni għal 

deroga mill-mira tal-emissjonijiet speċifiċi 

kkalkulata skont il-punti 1 sa 4 tal-Parti A 

tal-Anness I minn manifattur li jkun 

responsabbli flimkien mal-impriżi kollha 

assoċjati tiegħu għal bejn 10 000 u 300 

000 karozza tal-passiġġieri reġistrati kull 

sena kalendarja fl-Unjoni . 

imħassar 

Applikazzjoni bħal din tista' ssir minn 

manifattur għalih innifsu jew għalih 

flimkien ma' kwalunkwe impriża 

assoċjata miegħu. Għandha ssir 
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applikazzjoni lill-Kummissjoni u din 

għandha tinkludi: 

(a) l-informazzjoni kollha msemmija 

fil-paragrafi 2(a) u (c), inkluż, fejn 

rilevanti, l-informazzjoni dwar kull 

impriża konnessa; 

 

(b) mira li hija tnaqqis ta' 45 % fl-

emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 fl-

2007 jew, fejn issir applikazzjoni unika 

fir-rigward ta' għadd ta' impriżi konnessi, 

tnaqqis ta' 45 % fuq il-medja tal-

emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 ta' 

dawk l-impriżi fl-2007. 

 

Fejn ma teżistix informazzjoni dwar l-

emissjonijiet speċifiċi medji tas-CO2 ta' 

manifattur fl-2007, il-Kummissjoni 

għandha tiddetermina mira ta' tnaqqis 

ekwivalenti bbażata fuq l-aħjar teknoloġiji 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 

disponibbli li jintużaw f'karozzi tal-

passiġġieri ta' massa komparabbli u 

b'kunsiderazzjoni għall-karatteristiċi tas-

suq għat-tip ta' karozza mmanifatturata. 

Din il-mira għandha tintuża mill-

applikant għall-finijiet tal-punt (b). 

 

Il-Kummissjoni għandha tagħti deroga 

lill-manifattur jekk dan juri li l-kriterji 

għall-għoti ta' deroga msemmija f'dan il-

paragrafu jkunu ġew issodisfati. 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-esperjenza turi li l-manifatturi ta' suq niċċa, li jipproduċu 10,000-300,000 karozza fis-sena, 

għandhom l-istess potenzjal ta' manifatturi kbar biex jissodisfaw il-miri tas-CO2, għalhekk 

mhuwiex meqjus aktar xieraq li ssir distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kategoriji ta' manifatturi. 

Li tkompli tingħata din id-deroga iwassal għal żvantaġġi f'termini ta' newtralità kompetittiva 

u jista' jnaqqas l-effikaċja tar-regolament. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tali teknoloġiji għandhom jiġu kkunsidrati 

biss jekk il-metodoloġija użata biex 

tivvalutahom tkun kapaċi tipproduċi 

riżultati verifikabbli, ripetibbli u 

komparabbli. 

Tali teknoloġiji għandhom jiġu kkunsidrati 

biss jekk il-metodoloġija użata biex 

tivvalutahom tkun kapaċi tipproduċi 

riżultati verifikabbli, ripetibbli u 

komparabbli, u biss sakemm il-valur 

imkejjel skont id-WLTP ma jkunx 

kumplimentat jew sostitwit minn data 

oħra li tkun aktar rappreżentattiva tal-

emissjonijiet f'użu reali. 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'każ li l-valur tal-emissjonijiet f'użu reali se jitkejjel skont ir-regolament attwali, dawn it-

teknoloġiji innovattivi se jiġu inklużi kompletament fil-valur tal-emissjonijiet uffiċjali, 

għalhekk, m'għandhomx japplikaw krediti addizzjonali. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tista' taġġusta l-limitu mill-

2025 'il quddiem. Dawk l-aġġustamenti 

għandhom isiru permezz ta' atti delegati 

skont l-Artikolu 16. 

Il-Kummissjoni tista' taġġusta l-limitu 'l 

isfel mill-2025 'il quddiem. Dawk l-

aġġustamenti għandhom isiru permezz ta' 

atti delegati skont l-Artikolu 16. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-test għandu jiġi ċċarat b'mod li jagħmel sens biss jekk jippermetti aġġustament ‘l isfel tal-

limitu u jiġu evitati lakuni possibbli li jistgħu jżidu s-sehem tal-eko-innovazzjonijiet. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja u 

tivvaluta kemm il-valuri tal-emissjonijiet 

tas-CO2 tal-vetturi u l-konsum tal-enerġija 

mill-vetturi determinati skont ir-

Regolament (UE) 2017/1151 huma fil-fatt 

rappreżentattivi tal-użu reali. Għandha 

tiżgura li l-pubbliku jkun infurmat dwar 

kif dan jevolvi maż-żmien. 

1. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja u 

tivvaluta kemm il-valuri tal-emissjonijiet 

tas-CO2 tal-vetturi u l-konsum tal-enerġija 

mill-vetturi determinati skont ir-

Regolament (UE) 2017/1151 huma fil-fatt 

rappreżentattivi tal-użu reali.  

Or. en 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Sabiex tiġi żgurata r-rappreżentanza 

msemmija fil-paragrafu 1, il-konformità 

għandha titkejjel permezz ta' test tal-

emissjonijiet tas-CO2 f'użu reali. Il-

Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 

atti delegati skont l-Artikolu 16 sabiex 

tissupplimenta dan ir-Regolament billi 

tiżviluppa test tal-emissjonijiet tas-CO2 

f'użu reali, tal-inqas sentejn wara d-data 

ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-diverġenza li qed tikber bejn il-valuri tal-emissjonijiet tas-CO2 uffiċjali u f'użu reali 

għandha implikazzjonijiet importanti għas-soċjetà kollha kemm hi. Filwaqt li l-bidla minn 

NEDC għal WLTP x'aktarx tipprovdi ċifri aktar rappreżentattivi tal-emissjonijiet tas-CO2 tat-

tip approvat, mhuwiex mistenni li tagħlaq kompletament dan id-distakk. Sabiex tiġi żgurata r-

robusteza ta' dan ir-regolament u li dan verament iwassal għal qtugħ tal-emissjonijiet li hu 

maħsub li jilħaq, hu xieraq li jiġi żviluppat test proprju RDE għall-emissjonijiet tas-CO2, u 

sakemm dan isir effettiv, issir verifika addizzjonali u jiġi introdott limitu massimu ta' eċċessi. 
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Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Sakemm it-test tal-emissjonijiet tas-

CO2 f'użu reali jsir applikabbli, il-

konformità għandha titkejjel abbażi tad-

data mill-miters tal-konsum tal-fjuwil u 

suġġett li ma jinqabiżx il-limitu (NTE) ta' 

massimu ta' 15 % 'il fuq mill-emissjonijiet 

tas-CO2 speċifiċi li jkunu mkejla għall-

fini ta' proċeduri ta' ċertifikazzjoni tal-

approvazzjoni tat-tip mibdija mill-2021 'il 

quddiem bi qbil mar-Regolament (KE) 

Nru 715/2007. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-istess ġustifikazzjoni bħal tal-Artikolu 12(1a). 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-

pubbliku jkun infurmat dwar kif ir-

rappreżentanza f'użu reali tevolvi maż-

żmien. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-istess ġustifikazzjoni bħal tal-Artikolu 12(1a). 

 



 

PE619.135v01-00 34/48 PR\1147701MT.docx 

MT 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta l-miżuri 

msemmija f'dan l-Artikolu permezz ta' atti 

ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta' 

eżami msemmija fl-Artikolu 15(2). 

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta r-

regoli dettaljati dwar il-proċeduri għar-

rapportar tad-data mill-miters tal-konsum 

tal-fjuwil permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni skont il-proċedura ta' 

eżami msemmija fl-Artikolu 15(2). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-istess ġustifikazzjoni bħal tal-Artikolu 12(1a). 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) sal-31 ta' Ottubru 2022, iċ-ċifra 

M0 fil-punti 1 sa 5 tal-Parti B tal-Anness 

I għandha tiġi aġġustata għall-massa 

medja fi stat ta' tħaddim ta' vetturi 

kummerċjali ħfief ġodda fit-tliet snin 

kalendarji preċedenti l-2019, l-2020 u l-

2021. L-M0 il-ġdid għandu japplika fl-

2024; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tħassir ta' dawn it-tliet paragrafi sabiex jitħassar il-parametru tal-massa. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sal-31 ta' Ottubru 2022, it-TM0 

indikattiv għall-2025 għandu jiġi 

determinat bħala l-massa medja tat-test 

rispettiv għal karozzi ġodda tal-passiġġieri 

u għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda fl-

2021; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tħassir ta' dawn it-tliet paragrafi sabiex jitħassar il-parametru tal-massa. 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) sal-31 ta' Ottubru 2024 u kull 

sentejn wara dan, il-figuriTM0 fil-

Partijiet A u B tal-Anness I għandhom 

jiġu aġġustati għall-massa rispettiva 

medja tat-test tal-karozzi l-ġodda tal-

passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali ħfief 

ġodda fis-sentejn kalendarji preċedenti 

mill-2022 u l-2023 'il quddiem. It-TM0 

rispettiv il-ġdid għandu japplika mill-1 ta' 

Jannar tas-sena kalendarja wara d-data 

tal-aġġustament. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tħassir ta' dawn it-tliet paragrafi sabiex jitħassar il-parametru tal-massa. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-2024, l-Kummissjoni għandha 

tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill dwar kemm hu effikaċi dan ir-

Regolament, fejn xieraq, flimkien ma' 

proposta biex ir-Regolament jiġi emendat. 

Dan ir-rapport jikkunsidra, inter alia, 

kemm huma rappreżentattivi tal-użu reali l-

valuri tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-

konsum tal-enerġija determinati skont ir-

Regolament (UE) 2017/1151, il-

mobilizzazzjoni ta' vetturi b'livell ta' 

emissjonijiet baxxi jew żero fis-suq tal-

Unjoni u l-introduzzjoni tal-infrastruttura 

tal-iċċarġjar u tal-forniment tal-fjuwil 

irrapurtati skont id-Direttiva 2014/94/UE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

1. Fl-2023, il-Kummissjoni għandha 

tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill dwar kemm hu effikaċi dan ir-

Regolament, fejn xieraq, flimkien ma' 

proposta biex ir-Regolament jiġi emendat 

biex tikkonferma jew tirrevedi 'l fuq, kif 

meħtieġ, il-mira tal-emissjonijiet tas-CO2 

tal-flotta kollha tal-Unjoni kif ukoll il-

livell ta' referenza ta' emissjonijiet baxxi 

jew zero skont l-Artikolu 1. Dan ir-rapport 

għandu jikkunsidra, inter alia, kemm huma 

rappreżentattivi tal-użu reali l-valuri tal-

emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-

enerġija determinati skont ir-Regolament 

(UE) 2017/1151, il-mobilizzazzjoni ta' 

vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew 

żero fis-suq tal-Unjoni u l-introduzzjoni 

tal-infrastruttura tal-iċċarġjar u tal-

forniment tal-fjuwil irrapurtati skont id-

Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill29.  

__________________ __________________ 

29 Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 

2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura 

tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 

28.10.2014, p. 1) 

29 Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' 

infrastruttura tal-karburanti alternattivi 

(ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1) 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-sena ta' rieżami għandha tkun immexxija xi ftit' il quddiem sabiex ikun hemm stampa aktar 

f'waqtha dwar il-progress li jkun sar u dwar jekk l-objettivi stabbiliti humiex fil-waqt biex 

jinkisbu. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tqis il- 2. Il-Kummissjoni għandha tqis il-
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valutazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 

12 u tista', fejn xieraq, tirrevedi il-

proċeduri għall-kejl tal-emissjonijiet ta' 

CO2 hekk kif stabbilit taħt ir-Regolament 

(KE) Nru 715/2007 . Il-Kummissjoni 

għandha b'mod partikolari tagħmel 

proposti xierqa biex tadatta l-proċeduri 

biex jirriflettu b'mod adegwat ir-rendiment 

reali tal-emmissjonijiet ta'CO2 tal-karozzi 

u vetturi kummerċjali ħfief . 

valutazzjonijiet imwettqa skont l-

Artikolu 12 u għandha, fejn xieraq, 

tirrevedi il-proċeduri għall-kejl tal-

emissjonijiet tas-CO2 hekk kif stabbilit taħt 

ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 . Il-

Kummissjoni għandha b'mod partikolari 

tagħmel proposti xierqa biex tadatta l-

proċeduri biex jirriflettu b'mod adegwat ir-

rendiment reali tal-emissjonijiet tas-CO2 

tal-karozzi u vetturi kummerċjali ħfief . 

Or. en 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha, sal-

31 ta' Diċembru 2019, tirrieżamina d-

Direttiva 1999/94/KE, u fejn xieraq, 

tressaq proposta rilevanti sabiex tipprovdi 

lill-konsumaturi b'informazzjoni preċiża, 

robusta u komparabbli dwar il-konsum 

tal-fjuwil, tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-

emissjonijiet ta' sustanzi niġġieża ta' 

karozzi ġodda tal-passiġġieri fis-suq. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-konsumaturi jeħtieġu aċċess għal valuri realistiċi tal-konsum tal-fjuwil biex jieħu 

deċiżjonijiet b'mod infurmat qabel jixtru. Il-valuri fuq it-tikketti tal-konsum tal-fjuwil tal-UE, 

li huma ppreżentati fil-punt tal-bejgħ, għandhom ikunu aġġustati biex jirriflettu konsum tal-

fjuwil fit-triq, mhux biss il-kejl tal-laboratorju. L-evalwazzjoni tal-2016 tad-direttiva dwar it-

tikkettar tal-karozzi mill-Kummissjoni turi li n-nuqqas ta' armonizzazzjoni madwar l-Istati 

Membri ddgħajjef l-effiċjenza globali tagħha. In-nuqqas ta' informazzjoni dwar l-emissjonijiet 

ta' sustanzi li jniġġsu l-arja tillimita wkoll l-effikaċja tagħha. Għalhekk, il-Kummissjoni 

għandha tingħata mandat biex tressaq reviżjoni. 
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Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

assistita dwar it-Tibdil fil-Klima tal-

Unjoni tal-Enerġija stabbilit bl-[Artikolu 

37] tad- [Regolament (UE) […]] tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill30. Dak 

il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-

Klima stabbilit bl-Artikolu 26 tar-

Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Dak il-

kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill31. 

__________________ __________________ 

30 Ir-Regolament (UE) Nru […/...] tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija (ĠU 

L ...,...). 

 

31 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 

13). 

31 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mal-pożizzjoni tal-PE fil-fajl dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija. 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija 

s-setgħa biex tadotta atti delegati 

msemmija fit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 7(7), l-Artikolu 10(8), ir-raba' 

1. Il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija 

s-setgħa biex tadotta atti delegati 

msemmija fit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 7(7), l-Artikolu 7(8a), l-
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subparagrafu tal-Artikolu 11(1), Artikolu 

13(2) u tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 

14(3) għal perjodu ta' żmien indefinit minn 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament] . 

Artikolu 10(8), ir-raba' subparagrafu tal-

Artikolu 11(1), l-Artikolu 12(1a), l-

Artikolu 13(2) u tat-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 14(3) għal perjodu ta' ħames snin 

minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament]. Il-Kummissjoni għandha 

tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa 

mhux aktar tard minn disa' xhur qabel 

tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 

b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, 

dment li l-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux 

aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 

ta' kull perjodu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Treġġigħ lura għall-kamp ta' applikazzjoni oriġinali tad-delega ta' setgħa sa 5 snin 

b'rappurtar dwar l-użu tiegħu u biż-żieda ta' żewġ setgħat delegati introdotti ġodda. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fit-

tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(7), l-

Artikolu 10(8), ir-raba' subparagrafu tal-

Artikolu 11(1), Artikolu 13(2) u t-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 14(3) tista' tiġi 

revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-

setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Din 

għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-

pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar 'il quddiem speċifikata fiha. Hija ma 

għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 

delegati diġà fis-seħħ. 

2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fit-

tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(7), l-

Artikolu 7(8a), l-Artikolu 10(8), ir-raba' 

subparagrafu tal-Artikolu 11(1), l-

Artikolu 12(1a), l-Artikolu 13(2) u t-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 14(3) tista' tiġi 

revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-

setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Din 

għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-

pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar 'il quddiem speċifikata fiha. Hija ma 

għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 

delegati diġà fis-seħħ. 



 

PE619.135v01-00 40/48 PR\1147701MT.docx 

MT 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Żieda ta' żewġ setgħat delegati introdotti ġodda. 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Att delegat adottat skont it-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 7(7), l-Artikolu 

10(8), ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 

11(1) , Artikolu 13(2) u t-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 14(3) għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm 

oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn ta' 

notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 

infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

4. Att delegat adottat skont it-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 7(7), l-

Artikolu 7(8a), l-Artikolu 10(8), ir-raba' 

subparagrafu tal-Artikolu 11(1) , l-

Artikolu 12(1a), l-Artikolu 13(2) u t-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 14(3) għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm 

oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn ta' 

notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 

infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Żieda ta' żewġ setgħat delegati ġodda introdotti. 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Anness I – Parti A – punt 6.2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Miri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 għandhom ikunu stabbiliti b'mod li jkunu l-aktar 

kosteffikaċi. Il-miri eżistenti ġew determinati b'kunsiderazzjoni tal-massa tal-vettura li 

essenzjalment ifisser li aktar ma tkun tqila l-karozza aktar ikunu tolleranti l-miri. It-tnaqqis 

tal-piż tal-karozza qed jidher għażla teknika effiċjenti ferm għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-

CO2 u tal-konsum tal-fjuwil mill-vetturi. Għalhekk, ikun aħjar li s-suq tal-vetturi jitqies bħala 

entità unika, u konsegwentement ma jirrikjedix fattur ta' aġġustament tal-massa li hu mfassal 

skont l-iskala relattiva għall-massa tal-medja tas-suq. 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Anness I– parti A – punt 6.3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fattur ZLEV huwa (1+y-x) sakemm dan l-

ammont ma jkunx akbar minn 1.05 jew 

iżgħar minn 1.0, f'liema każ il-fattur ZLEV 

għandu jkun stabbilit għal 1.05 jew 1.0,  

1.0 kif meħtieġ 

Fattur ZLEV huwa (1+y-x) sakemm dan l-

ammont ma jkunx akbar minn 1.05 jew 

iżgħar minn 0.95, f'liema każ il-fattur 

ZLEV għandu jkun stabbilit għal 1.05 jew 

0.95, kif meħtieġ 

Or. en 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti A – punt 6.3 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

x huwa 15% fis-snin 2025 sa 2029 u 30% 

fl-2030 'il quddiem. 

x huwa 20 % fis-snin 2025 sa 2029 u 50 % 

fl-2030 'il quddiem. 

Or. en 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Anness I – Parti B – punt 6.2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Miri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 għandhom ikunu stabbiliti b'mod li jkunu l-aktar 

kosteffikaċi. Il-miri eżistenti ġew determinati b'kunsiderazzjoni tal-massa tal-vettura li 

essenzjalment ifisser li aktar ma tkun tqila l-karozza aktar ikunu tolleranti l-miri. It-tnaqqis 

tal-piż tal-karozza qed jidher għażla teknika effiċjenti ferm għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-

CO2 u tal-konsum tal-fjuwil mill-vetturi. Għalhekk, ikun aħjar li s-suq tal-vetturi jitqies bħala 

entità unika, u konsegwentement ma jirrikjedix fattur ta' aġġustament tal-massa li hu mfassal 

skont l-iskala relattiva għall-massa tal-medja tas-suq. 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Anness I– parti B – punt 6.3.1 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fattur ZLEV huwa (1+y-x) sakemm dan l-

ammont ma jkunx akbar minn 1.05 jew 

iżgħar minn 1.0, f'liema każ il-fattur ZLEV 

għandu jkun stabbilit għal 1.05 jew 1.0, 1.0 

kif meħtieġ 

Fattur ZLEV huwa (1+y-x) sakemm dan l-

ammont ma jkunx akbar minn 1.05 jew 

iżgħar minn 0.95, f'liema każ il-fattur 

ZLEV għandu jkun stabbilit għal 1.05 jew 

0.95, kif meħtieġ 

Or. en 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Anness I– parti B – punt 6.3.1 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

x hija 15%  x hija 20 %  

Or. en 
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Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Anness I– parti B – punt 6.3.2 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fattur ZLEV huwa (1+y-x) sakemm dan l-

ammont ma jkunx akbar minn 1.05 jew 

iżgħar minn 1.0, f'liema każ il-fattur ZLEV 

għandu jkun stabbilit għal 1.05 jew 1.0,  

1.0 kif meħtieġ 

Fattur ZLEV huwa (1+y-x) sakemm dan l-

ammont ma jkunx akbar minn 1.05 jew 

iżgħar minn 0.95, f'liema każ il-fattur 

ZLEV għandu jkun stabbilit għal 1.05 jew 

0.95, kif meħtieġ 

Or. en 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Anness I– parti B – punt 6.3.2 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

x hija 30%  x hija 50 %  

Or. en 

 



 

PE619.135v01-00 44/48 PR\1147701MT.docx 

MT 

NOTA SPJEGATTIVA 

Standards ta' rendiment imtejjeb tal-emissjonijiet għal karozzi ġodda tal-passiġġieri u vetturi 

kummerċjali ħfief għandhom il-potenzjal li jnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 filwaqt li 

jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjoni tal-gassijiet serra u l-mitigazzjoni tat-titbdil fil-

klima. Fl-istess waqt, standards xierqa jistgħu jwasslu għal iffrankar konsiderevoli ta' fjuwil 

lill-konsumaturi u jistgħu jwasslu wkoll għal titjib fil-kwalità tal-arja għaċ-ċittadini tagħna. 

Ir-rapporteur tqis li hu fundamentali li jkollna l-miri tas-CO2 l-ġusti għall-vetturi għal bidla 

lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija, bi qbil mal-Ftehim ta' Pariġi. Dan huwa neċessarju 

sabiex l-Unjoni tikkontribwixxi s-sehem ġust tagħha għall-isforzi globali, filwaqt li tiżgura l-

kompetittività tal-industrija tal-manifattura Ewropea tal-vetturi.  

Il-bidla qed isseħħ b'rata mgħaġġla fix-xena globali tal-karozzi tal-lum. Enfasi akbar fuq l-

innovazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda se jgħinu lill-industrija Ewropea tadatta għal ħtiġiet li 

dejjem qed jinbidlu. Barra minn hekk, żviluppi konsistenti fit-teknoloġija tal-batterija u taċ-

ċelloli tal-fjuwil huma mistennija li jirriżultaw f'żieda aktar mgħaġġla fl-ishma tas-suq globali 

għal vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew żero għas-snin li ġejjin.  

Ir-rapporteur tirrikonoxxi li s'issa kienu l-istandards ambizzjużi ta' tnaqqis tal-emissjonijiet li 

diġà jeżistu li ħeġġew għal iktar innovazzjoni. Barra minn hekk, l-industrija awtomobilistika 

hija settur ekonomiku fejn it-teknoloġiji tat-tnaqqis tal-emissjonijiet affordabbli diġà jeżistu, u 

dawn jistgħu jippermettu aktar trasformazzjoni kosteffikaċi u estensiva. B'hekk, il-miri tas-

CO2 u livell ta' referenza għal vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew żero stabbilit f'dan ir-

regolament iridu jkunu ambizzjużi biżżejjed biex ikunu konformi mal-objettivi klimatiċi tal-

Unjoni u jgħinu biex isostnu tranżizzjoni teknoloġika effettiva lejn ekonomika b'livell baxx ta' 

karbonju.  

Hu importanti li jkollna l-miri tas-CO2 l-ġusti u l-mekkaniżmi ta' politika rikjesti li jappoġġaw 

vetturi b'livell ta' emissjonijiet baxxi jew żero biex tinkiseb teknoloġija newtrali, tiġi evitata d-

distorsjoni fis-suq u tiġi stimolata l-produzzjoni teknoloġika u l-iżvilupp fi ħdan l-UE. Biex 

inkunu żguri li ninsabu konformi mal-impenji klimatiċi tagħna filwaqt li nissalvagwardjaw il-

kompetittività tal-industrija awtomobilistika tal-UE it-tnaqqis tas-CO2 jeħtieġ li jkun tassew 

funzjonabbli sal-2025. Jekk inħallu l-miri ta' tnaqqis sal-2030 dan iwassal biex ikollna biss 

tnaqqis teoretiku. Għalhekk, ir-Regolament attwali jeħtieġ li jistabbilixxi tnaqqis tas-CO2 u 

miri ZLEV aktar qawwija u ambizzjużi biex niżguraw li l-UE tkun konformi mal-impenji 

klimatiċi tagħha fuq terminu twil u twassal il-benefiċċji liċ-ċittadini u l-konsumaturi tagħna.   

Ir-rapporteur temmen li miri ta' tnaqqis tas-CO2 ambizzjużi għal vetturi ħfief u suq b'saħħtu u 

stabbli għall-ZLEVs se jgħinu biex jistimulaw it-tkabbir ekonomiku filwaqt li jsaħħu l-

kompetittività tal-industrija Ewropea. Il-bidla mid-dipendenza fuq iż-żejt importat u prodotti 

petroliferi lejn l-enerġija u l-elettriku prodotti internament hija mistennija tirriżulta f'żieda fil-

PDG u f'impjiegi domestiċi fil-provvista tal-elettriku u s-setturi relatati tagħha. It-tranżizzjoni 

lejn il-mobbiltà b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju se tgħin biex iġib it-tkabbir fil-katina tal-

provvista ta' vetturi bil-mutur u se tgħin biex tingħata spinta lill-impjiegi f'setturi industrijali 

rilevanti. Minkejja spiża inizjali preżunta u temporanjament ogħla għax-xiri ta' vetturi, fuq 

perjodu twil, il-konsumaturi, kemm jekk ikunu l-ewwel sidien kif ukoll jekk ikunu s-sidien 

tal-vettura użata, se jibbenefikaw minn tnaqqis sinifikanti fl-ispiża totali tas-sjieda ta' karozzi, 

peress li se jħallsu anqas għall-fjuwil u għaż-żamma tal-vetturi tagħhom. Dan huwa mistenni 
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li jħalli aktar flus disponibbli għall-konsumaturi li jistgħu jintużaw għax-xiri ta' oġġetti u 

servizzi oħra u b'hekk tingħata spinta lid-dħul reali, lill-infiq tal-konsumatur u jkompli jiżdied 

il-PDG. 

It-tranżizzjoni lejn sistemi tal-motopropulsjoni alternattivi għandhom jiġu assoċjati ma' bidliet 

strutturali fil-katina tal-valur tal-karozzi. Għal din ir-raġuni, huwa essenzjali li l-impatti 

soċjali inevitabbli tat-tranżizzjoni lejn emissjonijiet baxxi tal-karbonju fis-settur tal-karozzi 

jkunu kkunsidrati b'mod serju. Huwa daqstant importanti li l-Unjoni Ewropea tkun proattiva 

fl-indirizzar tal-implikazzjonijiet tal-impjiegi li se jkunu l-aktar evidenti fl-aktar reġjuni 

milquta. Il-miżuri ta' politika attwali għaldaqstant għandhom jiġu akkumpanjati minn 

programmi mmirati għal riallokazzjoni, taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema. Il-

programmi edukattivi u inizjattivi ta' tfittix ta' impjieg għandhom isiru fi djalogu mill-qrib 

mas-sħab soċjali rilevanti kollha. Tali sforzi għandhom ikunu kkofinanzjati permezz tad-dħul 

assenjat miġbur tal-primjums imħallsa għal emissjonijiet addizzjonali taħt dan ir-Regolament. 

Tranżizzjoni ta' suċċess tal mobilità lejn emissjonijiet baxxi u żero tirrikjedi qafas ta' politika 

koerenti għal vetturi, infrastrutturi, netwerks tal-elettriku, programmi ta' impjieg u inċentivi 

ekonomiċi madwar l-UE, fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Dan imur id f'id mal-

installazzjoni xierqa ta' fjuwils alternattivi. Din l-infrastruttura għandha tiġi stabbilita 

mingħajr dewmien biex tingħata fiduċja lill-konsumaturi u lix-xerrejja potenzjali ta' vetturi 

b'livell ta' emissjonijiet zero jew baxxi. Konsegwentement, skemi ta' appoġġ differenti kemm 

fil-livell tal-UE kif ukoll tal-Istati Membri jeħtieġu li jaħdmu flimkien b'mod effettiv biex 

jimmobilizzaw għadd ġmielu ta' investiment pubbliku u privat. 

Ir-rapporteur tenfasizza li l-konsumaturi jesiġu valuri realistiċi tal-konsum tal-fjuwil biex 

jieħdu deċiżjonijiet b'mod infurmat qabel jixtru. Mill-naħa l-oħra, tali informazzjoni se tgħin 

biex iġedded il-fiduċja tal-konsumatur. Rekwiżiti tal-Unjoni mfassla aħjar u aktar armonizzati 

dwar it-tikkettar tal-karozzi se jgħinu biex jipprovdu lill-konsumaturi b'informazzjoni 

komparabbli, affidabbli u faċli għall-utent dwar il-benefiċċji ta' vetturi b'livell ta' emissjonijiet 

baxxi u żero. Tali tikkettar għandu jinkludi informazzjoni dwar is-sustanzi niġġieża fl-arja, l-

emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil flimkien mal-ispejjeż operazzjonali. Tikkettar 

xieraq tal-karozzi se jgħin ukoll biex isostni l-użu tal-fjuwil l-aktar effiċjenti u għal karozzi 

ekoloġiċi fl-Unjoni Ewropea. 

Id-distakk li qed jikber bejn ċifri uffiċjali tal-approvazzjoni tat-tip u emissjonijiet tas-CO2 fl-

użu reali għal karozzi ġodda tal-passiġġieri hu allarmanti; kien ta' 42 % fl-2015 u għadu qed 

jikber. Ir-rapporteur tinsab imħassba li dan id-distakk inaqqas b'mod sinifikanti l-effikaċja tar-

regolamenti tas-CO2 attwali u jirrikjedi attenzjoni immedjata għar-regolamenti ta' wara l-

2020. Filwaqt li l-bidla minn NEDC għal WLTP aktarx tħalli ċifri tal-emissjonijiet tas-CO2 

tal-approvazzjoni tat-tip aktar rappreżentattivi, mhijiex mistennija li tagħlaq id-distakk tal-

emissjonijiet fid-dinja reali. Dan id-distakk li qed jikber għandu implikazzjonijiet sinifikanti 

għall-konsumaturi, għall-kwalità tal-arja u għal dawk li jfasslu l-politika u jeħtieġ li jkun 

indirizzat b'mod serju u effettiv. 

L-opinjoni tar-rapporteur hi li l-aktar mod affidabbli biex tkun żgurata rappreżentanza tal-

valuri tal-approvazzjoni tat-tip fl-użu reali hu billi jkun introdott test tal-emissjonijiet tas-CO2 

fl-użu reali, li l-Kummissjoni jeħtieġ li tingħata s-setgħa li tiżviluppa. Madankollu, sadattant u 

sakemm test fl-użu reali jidħol fis-seħħ u jsir applikabbli, il-konformità trid tiġi żgurata bl-użu 

ta' data mill-miters tal-konsum li jkunu rapportati mill-manifatturi flimkien ma' limitu li ma 
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għandux jinqabeż li għandu jkun fiss.  

Fuq terminu twil, l-idea tar-rapporteur hi li tiżgura li jkun hemm fehim ċar tat-tul taċ-ċiklu tal-

ħajja tad-diversi tipi ta' fjuwil tal-vetturi. Permezz ta' tali informazzjoni t-tfassil tal-politika 

fil-futur f'dan is-settur jista' jiġi mmudellat filwaqt li jiġi żgurat tnaqqis serju fl-emissjonijiet 

tul il-katina tal-valur kollha. 

 



 

PR\1147701MT.docx 47/48 PE619.135v01-00 

 MT 
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI 

 

 

 

 

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV 

TAS-SERVIZZI LEGALI 

Brussell, 14 ta' Marzu 2018 

OPINJONI 

 GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

  TAL-KUNSILL 

  TAL-KUMMISSJONI 

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards 

ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi 

kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 

(riformulazzjoni) 

COM(2017)0676 of 15.12.2016 – 2017/0293(COD) 

 

 


