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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-element ewlieni ta' din il-proposta leġiżlattiva jikkonċerna l-introduzzjoni ta' fatturi ta' 
konformità użati biex tiġi vvalutata l-konformità tal-vetturi mal-limiti ta' emissjonijiet Euro 6 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE waqt it-twettiq ta' testijiet tal-Emissjonijiet f'Sewqan Reali 
(RDE). L-argument imressaq mill-Kummissjoni biex tiġġustifika din l-introduzzjoni huwa li 
fatturi bħal dawn huma meħtieġa biex inaqqsu d-diskrepanzi bejn il-kejl tal-emissjonijiet fil-
laboratorju u dak f'kundizzjonijiet ta' użu reali. Din il-proposta ġiet wara li l-Qorti Ġenerali tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ħarġet deċiżjoni dwar l-emenda tal-istandards Euro 6 permezz ta' 
att delegat billi ddikjarat li kienet se temenda element essenzjali tal-leġiżlazzjoni, jiġifieri li 
żżid b'mod artifiċjali l-limiti għall-emissjonijiet ta' NOx billi tintroduċi fattur ta' konformità. Il-
Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat għalhekk li dan ikun jeħtieġ proċedura leġiżlattiva regolari.

Ir-Rapporteur hija tal-opinjoni li l-introduzzjoni ta' fatturi ta' konformità għall-kejl tal-RDE hija 
sinjal ħażin fi żmien meta tinħtieġ azzjoni urġenti biex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jikkonformaw mad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja (2008/50/KE) u biex jiġi żgurat li l-limiti 
tal-emissjonijiet Euro 6 jiġu ssodisfati f'kundizzjonijiet normali. Il-manifatturi tal-karozzi 
għandhom jibdew jiddisinjaw vetturi li jikkonformaw mal-limiti ta' emissjoni stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni u m'għandhomx jingħataw il-flessibbiltà biex jaħarbu mill-obbligi tagħhom. Barra 
minn hekk, dan joħloq xi ftit inċertezza f'dak li għandu x'jaqsam mal-approvazzjoni u mal-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq billi jintroduċi marġini ta' żball li jagħmilha effettivament 
diffiċli biex jiġi ddeterminat jekk vetturi jikkonformawx jew le mal-istandards miftiehma. 
Madankollu, l-abbozz ta' opinjoni tagħha ma jmissx ma' aspetti relatati mal-ambjent fit-test 
legali, jiġifieri l-fatturi ta' konformità, billi dawk huma kompetenza tal-Kumitat ENVI, 
f'konformità mal-ftehim li ntlaħaq bejn il-Presidenti taż-żewġ Kumitati tagħna, filwaqt li 
jesprimi d-dubji msemmija hawn fuq. Il-kompetenza esklussiva tal-Kumitat IMCO tirrigwarda 
Informazzjoni dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni skont il-Kapitolu III tar-
Regolament 715/2007/UE, Kapitolu li huwa emendat u kkonsolidat fir-Regolament 858/2018. 
Għaldaqstant, l-emendi li jikkonċernaw dawk il-partijiet huma ta' natura teknika. 

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet għas-setgħat delegati lill-
Kummissjoni (Artikolu 1(11) [Artikolu 14a]), il-proposta tar-Rapporteur għandha tqassar il-
perjodu minn ħames snin għal sentejn biex jiġi vvalutat sa tmiem l-2022 jekk humiex meħtieġa 
aktar miżuri. Il-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha pubblikament li tnaqqas il-fattur ta' 
konformità għall-livell ta' 1 malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-2023. Is-setgħat ta' 
delega kkonferiti għandhom għalhekk jirrispettaw l-istess kalendarju. 

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 
jesiġi li l-vetturi ħfief il-ġodda 
jikkonformaw ma' ċerti limiti ta' emissjoni 
(l-istandards Euro 5 u Euro 6) u 
jistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar l-
aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tal-vetturi. Id-
dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi meħtieġa 
għall-implimentazzjoni ta' dak ir-
Regolament kienu stabbiliti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
692/200816 u sussegwentement, fir-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 
2017/115117.

(2) Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 
jesiġi li l-vetturi ħfief il-ġodda 
jikkonformaw ma' ċerti limiti ta' emissjoni 
(l-istandards Euro 5 u Euro 6) u 
jistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar l-
aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tal-vetturi, li kienu 
emendati u kkonsolidati aktar bir-
Regolament (UE) 2018/85815a, li japplika 
mill-1 ta' Settembru 2020. Id-
dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 kienu stabbiliti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 692/200816 u sussegwentement, fir-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 2017/115117.

__________________ __________________
15a Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u 
s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur 
u t-trejlers tagħhom, u ta' sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-
Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) 
Nru 595/2009 u li jħassar id-
Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 
14.6.2018, p. 1).

16 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 692/2008 tat-18 ta' Lulju 2008 li 
jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 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 għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura (ĠU L 199, 

16 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 692/2008 tat-18 ta' Lulju 2008 li 
jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 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 għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura (ĠU L 199, 
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28.7.2008, p. 1). 28.7.2008, p. 1).
17 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li 
jissupplimenta r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 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, li jemenda d-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 
(ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

17 Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li 
jissupplimenta r-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 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, li jemenda d-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 
(ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-aċċess għall-informazzjoni dwar 
it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi 
għall-operaturi indipendenti huwa 
kruċjali sabiex il-fiduċja tal-konsumaturi 
tiġi stabbilita mill-ġdid.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Każijiet riċenti ta' ksur tal-qafas 
legali eżistenti mill-manifatturi, inkluż 
ksur tal-obbligi legali tagħhom skont ir-
Regolament (KE) Nru 715/2007, urew id-
dgħufijiet tal-mekkaniżmi ta' kontroll u 
ta' infurzar. Il-konsumaturi tħallew 
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mingħajr kumpens sodisfaċenti, peress li 
anki meta ngħata kumpens, sikwit dan ma 
wassalx biex il-vetturi jkunu konformi 
mal-istandards Euro 5 u 6. Minħabba li l-
għadd dejjem jikber ta' projbizzjonijiet fuq 
id-diżil madwar il-bliet Ewropej qed 
jaffettwa l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini, 
it-tgħammir tal-vetturi mhux konformi 
b'teknoloġija adattata ta' trattament tal-
egżost ("bidla fil-hardware") ikun miżura 
ta' kumpens adegwat, filwaqt li, f'każ li l-
konsumatur ikun jixtieq jiskambja vettura 
mixtrija ma' mudell aktar nadif, miżura 
oħra tkun l-offerta ta' primjums ta' 
konverżjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 permezz ta' tali regoli 
riveduti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' 
manifattur li jipprovdi aċċess mhux 
ristrett u standardizzat għal informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-
vetturi; l-adozzjoni ta' proċedura ta' kejl 
riveduta għall-partikulati. Jenħtieġ li d-

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 permezz ta' tali regoli 
riveduti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; l-adozzjoni ta' proċedura ta' 
kejl riveduta għall-partikulati. Minkejja l-
perjodu qasir bejn id-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u r-revoka tad-
dispożizzjonijiet dwar informazzjoni dwar 
it-tiswija u l-manutenzjoni (RMI) permezz 
tar-Regolament (UE) 2018/858, għall-
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delega tinkludi wkoll l-emendar tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 bil-għan li 
l-fatturi ta' konformità finali li jiġu riveduti 
'l isfel sabiex dawn jirriflettu l-progress 
tekniku fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid 
tal-valuri ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' 
partikuli u l-introduzzjoni ta' valuri ta' 
limitu bbażati fuq in-numru ta' partikuli. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

finijiet ta' ċertezza legali u biex ikun 
żgurat li l-għażliet kollha jkunu 
disponibbli għal-leġiżlatur, jenħtieġ li d-
delega tinkludi wkoll il-miżuri meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tal-obbligu tal-
manifattur li jipprovdi aċċess mingħajr 
restrizzjonijiet u aċċess standardizzat 
għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi. Jenħtieġ li d-
delega tinkludi wkoll l-emendar tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 bil-għan li 
l-fatturi ta' konformità finali jiġu riveduti 'l 
isfel sabiex dawn jirriflettu l-progress 
tekniku fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid 
tal-valuri ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' 
partikuli u l-introduzzjoni ta' valuri ta' 
limitu bbażati fuq in-numru ta' partikuli. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 14a sabiex 
tissupplimenta l-Artikoli 6 u 7. Dan għandu 
jinkludi d-definizzjoni u l-aġġornament ta' 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 14a sabiex 
tissupplimenta l-Artikoli 6 u 7. Dan għandu 
jinkludi d-definizzjoni u l-aġġornament ta' 
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speċifikazzjonijiet tekniċi relatati mal-mod 
ta' kif għandha tiġi pprovduta l-
informazzjoni dwar l-OBD u dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, b'mod 
li tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-SMEs.;

speċifikazzjonijiet tekniċi relatati mal-mod 
ta' kif għandha tiġi pprovduta l-
informazzjoni dwar l-OBD u dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, b'mod 
li tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-SMEs, il-mikrointrapriżi u l-
operaturi li jaħdmu għal rashom.

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa sabiex jittejjeb il-kamp ta' applikazzjoni.
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