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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi 
tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief 
(2007/2119(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar ir-riżultati tar-reviżjoni ta' l-istrateġija Komunitarja biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief 
(COM(2007)0019)1

– wara li kkunsidra l-evalwazzjoni ta' l-impatt (IA) relatat mal-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar ir-riżultati tar-reviżjoni ta' l-
istrateġija Komunitarja biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri 
u vetturi kummerċjali ħfief (SEC(2007)0060),

– wara li kkunsidra s-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Komunità (6 EAP)2,  

– wara li kkunsidra s-Sitt3 u s-Seba' Programmi ta' Qafas għal Riċerka, Żvilupp 
Teknoloġiku u Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar "Biex tintrebaħ il-Gwerra kontra l-Bidla fil-
Klima Globali" (2005/2049(INI))4

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar 
"Il-limitazzjoni tal-Bidla fil-Klima Globali għal 2 gradi Celsius: It-triq 'il quddiem għall-
2020 u lil hinn" (COM(2007)0002)5

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet Presidenzjali tal-Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta' 
Marzu 2007 dwar l-Istrateġija Mġedda ta' l-EU għall-Iżvilupp Sostenibbli (Ġunju 2006) u 
dwar l-irwol tat-teknoloġiji ambjentali u ta' l-eko-innovazzjoni biex jintlaħqu l-miri ta' l-
Istrateġija ta' Liżbona għat-Tkabbir u għall-Impjiegi,

– wara li kkunsidra l-istudju "Reviżjoni u analiżi tal-potenzjal tat-tnaqqis u l-ispiża ta' 
miżuri teknoloġiċi u miżuri oħrajn biex inaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-
passiġġieri" (31 ta' Ottubru 2006)6, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

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

1  Għadu ma ġiex ippubblikat fil-ĠU.
2  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1
3 ĠU L 232, 29.8.2002, p. 1.
4 Testi Adottati, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005.
5 Għadu ma ġiex ippubblikat fil-ĠU.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2007),

A. billi madwar 19% ta' l-emissjonijiet tas-CO2 ta' l-Unjoni Ewropea huwa prodott minn 
karozzi tal-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali ħfief, b'volumi assoluti jkomplu jikbru 
prinċiparjament minħabba n-numru dejjem jiżdied u l-qawwa dejjem tiżdied tal-karozzi 
ġodda; 

B. billi 60% taż-żejt kollu użat fl-UE jintuża fit-trasport bit-triq , bl-użu ineffiċjenti tal-
fjuwil ikompli jżid it-theddida għas-sigurtà ta' l-enerġija u jikkontribwixxi għall-ispejjeż 
kurrenti għoljin u għat-tnaqqis fir-riżervi taż-żejt fid-dinja, 

C. billi issa huma meħtieġa miżuri leġiżlattivi biex jippromwovu t-tfassil u l-bidliet 
teknoloġiċi meħtieġa jekk is-settur se jgħin lill-UE tilħaq il-mira tagħha li tnaqqas l-
emissjonijiet tas-CO2 b'tallinqas 20% sa l-2020 meta mqabbla mal-livelli ta' l-1990, 

Skeda u miri 

1. Jirrikonoxxi li l-produtturi jeħtieġu bejn ħames u seba' snin biex jagħmlu bidliet fid-disinn 
tal-vettura bl-iktar mod ekonomiku u, filwaqt li jirrikonoxxi li l-emissjonijiet medji mill-
karozzi li jitpoġġew fis-suq ta' l-UE fl-2008 x'aktarx ikunu iktar minn 150g CO2/km, 
iwarrab għaliex għolja wisq il-proposta tal-Kummissjoni li tnaqqas l-emissjonijiet medji 
b'mezzi tekniċi għal 130g CO2/km sal-2012;

2. Jissuspetta li l-użu propost ta' 'miżuri kumplimentari' biex tintlaħaq il-mira ta' l-
emissjonijiet li kienet miftehma qabel ta' 120g CO2/km  sa l-2012 tammonta biss għal 
mossa politika u jemmen li l-leġiżlazzjoni għandha tistipula miri ċari u meqjusa għat-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet li għandu jintlaħaq permezz ta' mezzi tekniċi; 

3. Jipproponi li miri ta' l-emissjonijiet annwali li jorbtu għandhom jitpoġġew fis-seħħ mill-1 
ta' Jannar 2011 bil-għan li jiġi promoss it-titjib tekniku għall-vetturi biex ikun assigurat li, 
b'dawn il-mezzi biss, l-emissjonijiet medji mill-karozzi tal-passiġġieri kollha mpoġġija 
fis-suq ta' l-UE mill-1 ta' Jannar 2015 ma jaqbżux il-120g CO2/km;

4. Jinsisti li mill-1 ta' Jannar 2020, emissjonijiet medji bħal dawn m'għandhomx jaqbżu l-
95g CO2/km u jemmen li l-UE għandha tipprovdi appoġġ għall-promozzjoni meħtieġa ta' 
l-innovazzjoni permezz tal-programm ta' riċerka FP7;

5. Jemmen li miri iktar fit-tul għandhom jiġu ffissati mhux aktar tard mill-2016, wara 
reviżjoni mill-Kummissjoni, u jantiċipa li dawn il-miri se jkunu jeħtieġu aktar tnaqqis fl-
emissjonijiet għal 70g CO2/km jew inqas sa l-2025;

6. Jikkunsidra li mill-1 ta' Jannar 2015, l-ebda mudell ġdid ta' karozza tal-passiġġieri li 
jeċċedi l-mira ta' l-emissjonijiet ta' 120g CO2/km b'iktar minn 100% m'għandu jitpoġġa 
fuq is-suq ta' l-UE;

Jirrakkomanda, fid-dawl tad-diffikultà li xi produtturi speċjalizzati jista' jkollhom biex 
inaqqsu l-emissjonijiet medji fis-sensiela limitata ta' karozzi li jipproduċu fi żmien il-perjodi 
maħsuba, li kull produttur jew importatur ikollu d-dritt li jeskludi 500 vettura identifikata kull 
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sena mill-inklużjoni fid-dejta użata biex jiġu ddeterminati l-emissjonijiet medji, bil-
kundizzjoni li l-emissjonijiet u l-ekonomija tal-fjuwil ta' vetturi bħal dawn jingħataw tikketta 
u jiġu reklamati lill-konsumaturi skond ir-rekwiżiti legali tas-soltu;  It-tqassim tal-ħidma bejn 
il-produtturi 
7. Jirrikonoxxi l-varjazzjoni kbira fil-preferenzi tal-konsumatur dwar karozzi tal-passiġġieri 

u l-kompożizzjoni differenti tal-flotot tal-produtturi; jinsisti li t-tnaqqis tas-CO2 għandu 
jintlaħaq fis-setturi kollha tas-suq iżda jemmen li arranġamenti leġiżlattivi għandhom 
ifittxu li la jiżvantaġġjaw lil dawk li jilħqu l-miri kmieni u lanqas jheddu l-vijabilità tal-
kumpaniji li bħalissa jipproduċu karozzi b'emissjonijiet għolja; 

8. Jipproponi li t-twaqqif tal-miri ta' l-2015 u ta' l-2020 għat-tnaqqis ta' emissjonijiet medji, 
u ta' miri annwali temporanji, għandhom isiru b'referenza għal-'limit value curve' għall-
karozzi kollha mibjugħa mill-produtturi u mill-importaturi, li għandhom jieħu bħala l-
punt ta' partenza tagħhom, il-profil tal-flotta l-ġdida tal-karozza tal-passiġġieri sa mill-1 
ta' Jannar 2011;  

9. Jirrakkomanda li l-'limit value curve' għandha tkun definita b'formula matematika 
espressa bħala funzjoni li torbot l-emissjonijiet tas-CO2 ta' kull vettura mal-marka 
(footprint) tagħha (il-wisa' tat-tajer immultiplikat bit-tul tat-tajer li jmiss ma' l-art); 

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti għall-kunsiderazzjoni mill-Kunsill u 
mill-Parlament biex tiżgura li d-disinn tal-kurva jikkunsidra d-differenzi bejn il-qisien tal-
karozzi u l-ispejjeż teknoloġiċi biex jintlaħaq it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet; 

11. Jipproponi li fl-1 ta' Jannar 2011 jiġi introdott mekkaniżmu ġdid ta' suq magħluq, il-
Carbon Allowance Reductions System (CARS), li ma tkun tqum xejn lill-industrija tal-
manifattura tal-karozzi b'mod ġenerali, tippremja lill-kumpaniji li l-flotot tagħhom jarmu 
inqas mil-'limit curve' ta' l-emissjonijiet tas-CO2 filwaqt li tippenalizza lil dawk li l-flotot 
tagħhom jarmu aktar; 

12. Jistenna li, permezz ta' l-iskema CARS, il-produtturi u l-importaturi jkunu mitluba jħallsu 
penali finanzjarji fi proporzjon għal kull qabża fil-limitu ta' l-emissjonijiet għal kull 
karozza mibjugħa u li dawn il-penali jistgħu jkunu paċuti bi krediti li jistgħu jissarrfu 
mogħtija lil karozzi tal-passiġġieri reġistrati ġodda ta' l-istess produttur b'emissjonijiet 
inqas mil-'limit value curve'; 

13. Jemmen li d-daqs tal-penali għandu jkun ibbażat fuq l-ispiża biex jiġu introdotti l-miżuri 
teknoloġiċi ta' tnaqqis meħtieġa biex jitnaqqsu l-emissjonijiet medji fil-flotta kollha sal-
figura tal-mira meħtieġa; 

14. Jipproponi t-twaqqif ta' korp regolatorju għall-UE kollha biex jamministra l-iskema 
CARS u li din tingħata dejta ta' reġistrazzjoni mogħtija wkoll lil kull Stat Membru, u li 
kull sena tippubblika l-bilanċ ta' kull produttur u importatur, il-penali mitluba u l-
pagamenti li saru;  

15. Jirrakkomanda li l-produtturi u l-importaturi għandhom ikunu kapaċi jiddeterminaw jekk 
jixtiqux li l-entità tan-negozju rikonoxxuta tkun il-kumpanija ewlenija jew id-diversi 
kumpaniji sussidjarji jew units ta' negozju responsabbli direttament mill-produzzjoni tal-
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karozzi kkonċernati; 

16. Jissuġerixxi li fl-ewwel sena tagħha l-iskema CARS għandha topera fid-dell u tirrikjedi 
biss il-ġbir tad-dejta, it-trasferiment taċ-ċertifikati u l-pubblikazzjoni tal-bilanċi, u li r-
reġim finanzjarju għandu jibda biss b'effett mill-1 ta' Jannar 2012;   

Titjib fl-ittestjar u fis-sorveljanza tad-dejta

17. Hu favur ir-reviżjoni tal-proċeduri ta' ttestjar biex jimitaw aħjar il-kundizzjonijiet proprji 
tas-sewqan u jitlob għal emendi għaċ-ċiklu tas-sewqan Ewropew biex jikkunsidra l-
iżviluppi teknoloġiċi bħall-installazzjoni tas-sitt ger; 

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tintroduċi qisien u standards ġodda li jistgħu jippermettu li 
jiġi miżjud valur fiss għall-raġunijiet ta' tnaqqis tas-CO2 għal titjib li jgħin bħal indikaturi 
ta' tibdil tal-ger, arja kkundizzjonata b'effiċjenza għolja, tajers b'reżistenza baxxa mat-triq 
waqt is-sewqan u lubrikanti mtejba, l-użu ta' liema jiddependi fuq l-imġieba ta' sewwieq 
individwali; 

19. Jistieden lill-Kunsill biex jirrevedi l-proċeduri ta' ttestjar biex jiddetermina jekk l-
konformità mar-regoli tal-produzzjoni hux qed tiġi rispettata u sabiex jiżgura li ma jista' 
jkun hemm l-ebda differenza fl-approċċ meħud mill-korpi ċċertifikati fi Stati Membri 
differenti;  

Speċifikazzjonijiet tal-vettura

20. Jenfasizza l-prijorità li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet urġenti tas-sigurtà ta' l-enerġija u l-
ħtieġa li titnaqqas id-dipendenza Ewropea fuq il-fjuwil impurtat, li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tas-CO2 mingħajr ma jiżdied il-prezz tal-karozzi ġodda, u t-titjib tas-sigurtà 
fit-triq;  

21. Jinsisti għalhekk, li mill-31 ta' Diċembru 2012, ħlief jekk liċenzjata b'mod speċjali għal 
raġunijiet ta' infurzar tal-liġi, jew għal raġunijiet ta' emerġenza jew militari, l-ebda mudell 
ġdid ta' karozza tal-passiġġieri ma jitħalla fuq is-suq ta' l-UE jekk ikun maħdum 
b'inġinerija sofistikata żżejjed biex ikun kapaċi jilħaq speeds ta' aktar minn 162 
km/siegħa (101 mph), peress li dan hu 25% iktar mill-limitu ta' l-ogħla speed awtorizzat 
fil-maġġoranza kbira ta' l-Istati Membri;  

Reklamar u ttikkettar

22. Jirrakkomanda li għandhom jiġu stipulati rekwiżiti minimi obbligatorji għall-wiri ta' 
informazzjoni dwar l-ekonomija tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO2  ta' karozzi ġodda fir-
reklamar, fil-promozzjoni u fil-litteratura promozzjonali kollha u fix-showrooms, u jqis 
il-format A-G użat biex tiġi mqabbla l-effiċjenza ta' l-enerġija ta' ċerti prodotti ta' l-
elettriku bħala mudell għall-wiri ta' l-informazzjoni rikjesta; 

23. Jissuġġerixxi li l-leġiżlazzjoni li titlob li avviżi dwar is-saħħa jiġu murija fuq il-pakketti 
tas-sigaretti hija eżempju utli, u jipproponi li minimu ta' 20% ta' l-ispazju ddedikat għall-
promozzjoni ta' karozzi ġodda permezz tar-reklamar, il-letteratura tal-promozzjoni, jew 
il-wiri fil-punt tal-bejgħ fix-showrooms, għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-
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ekonomija tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO2 f'format approvat; 

Il-promozzjoni tat-talba tal-konsumatur

24. Jirrikonoxxi l-irwol konsiderevoli li l-Istati Membri jista' jkollhom biex jinkoraġixxu t-
talba tal-konsumatur għal vetturi b'inqas emissjonijiet, u jitlob għall-preparazzjoni ta' 
pjani ta' azzjoni nazzjonali li jindikaw il-miżuri li mistennija jittieħdu f'dan ir-rigward; 

25. Jappoġġja b'mod partikolari, l-użu ta' miżuri fiskali, u jinkoraġġixxi l-Istati Membri biex 
jintroduċu taxxi kemm fuq il-bejgħ kif ukoll fuq iċ-ċirkolazzjoni fuq vetturi 
b'emissjonijiet 'il fuq mill-medja;  

Miżuri kumplimentari

26. Jemmen li miżuri li jistgħu jgħinu fit-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tas-CO2 mill-vetturi iżda li 
magħhom ma jistax jintrabat valur assolut, għandhom jitqiesu bħala kompletament 
supplimentari u m'għandhomx jiġu inklużi fi ħdan il-leġiżlazzjoni proposta bħalissa;

27. Jibża' li l-użu akbar tal-bijofjuwils jipperikola ż-żieda fil-prezz ta' l-ikel għal nies bi dħul 
baxx ħafna u jaċċelera l-qerda tal-foresti tropikali, u jitlob għal reviżjoni urġenti tal-
politika dwar il-bijofjuwils biex tqis il-kunsiderazzjonijiet kollha ambjentali u soċjali;  

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Madwar 19% ta' l-emissjonijiet tad-dijossidu karboniku kollu fl-Unjoni Ewropea ġej minn 
karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief, u l-volumi assoluti jkomplu jiżdiedu 
minkejja l-fatt li t-tnaqqis medju ta' 12.4% għal kull karozza ġdida kien milħuq fl-għaxar snin 
sa l-2004.     

Il-kawża taż-żieda qegħda prinċiparjament fin-numru dejjem jiżdied ta' karozzi u l-
konġestjoni li joħolqu, (ir-reġistrazzjonijiet fil-25 pajjiż ta' l-UE żdiedu b'36% bejn l-1990-
2003 minn 156 sa 212 miljun), u fis-saħħa (power) tal-karozzi ġodda li żdiedet b'medja ta' 
28% fuq l-għaxar snin sa l-2004, li qabżet bil-ħafna ż-żieda ta' 15% fit-toqol tagħhom 
minkejja li l-ebda gvern ma għolla l-limiti ta' l-ispeed fit-toroq, 

Dan b'mod ċar ma jgħinx lill-UE biex tilħaq il-miri tagħha li tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2
b'tallinqas 20% sa l-2020 meta mqabbla mal-livelli ta' l-1990, wisq inqas il-mira ta' tnaqqis ta' 
30% jekk jintlaħaq ftehim internazzjonali. 

Il-kwistjonijiet ta' l-emissjonijiet tas-CO2  u ta' l-ekonomija tal-fjuwil huma marbutin flimkien 
mill-qrib.   It-trasport bit-toroq jammonta għal 60% taż-żejt kollu użat fl-UE u l-użu 
ineffiċjenti tal-fjuwil fil-karozzi mhux biss jirriżulta f'emissjonijiet għolja għalxejn iżda jżid 
it-theddida għas-sigurtà ta' l-enerġija fl-Ewropa u jiżvojta r-riservi dinjija taż-żejt, kif ukoll 
iġiegħel lis-sewwieqa jħallsu spejjeż kurrenti għolja.

Fl-1999 l-industrija tal-karozzi għamlet impenn volontarju li tnaqqas l-emissjonijiet medji 
minn karozzi ġodda mmanifatturati fl-Ewropa sa massimu ta' 140g CO2/km  sa l-2008.   
Minkejja li 25% tal-produtturi se jilħqu din il-mira, is-sitwazzjoni ġenerali hija inqas 
impressjonanti.   L-emissjonijiet medji mill-karozzi ġodda kollha fi ħdan il-25 suq ta' l-EU 
ammontaw għal 162g CO2/km fl-2004 u probabbilment mhux se jkunu inqas minn 150g 
CO2/km sa l-aħħar ta' l-2008, 

Kien biss f'Jannar 2007 li l-Kummissjoni qablet fil-prinċipju li tintroduċi leġiżlazzjoni li 
torbot, fejn ipproponiet li l-produtturi għandhom jiġu mitluba biex b'mezzi tekniċi jnaqqsu l-
emissjonijiet għal 130g CO2/km sa l-2012, b'diversi miżuri kumplimentari jiġu introdotti biex 
jassiguraw li l-emissjonijiet ġenerali ma jeċċedux il-120g CO2/km sa din id-data. 

Id-data ta' mira 2012 m'hiex realistika. Tirrifletti diversi deċiżjonijiet politiċi, l-iktar reċenti 
adottati b'mod unanimu mill-Kunsill f'Ġunju tas-sena l-oħra, li ftit taw każ is-sitwazzjoni 
proprja.   Il-Kummissjoni ppruvat tnaqqas id-differenza bejn ix-xewqa u r-realtà billi 
pproponiet li l-mira ta' 120g CO2/km għandha tintlaħaq bl-assistenza ta' sensiela ta' 'miżuri 
kumplimentari', bħall-użu ta' bijofjuwils, li jistgħu jiġu kkunsidrati flimkien mat-titjib 
teknoloġiku, anke jekk dawn probabbilment se jiġu affettwati b'fatturi varjabbli bħall-imġieba 
tas-sewwieq u d-disponibilità ta' fjuwils alternattivi. 

Ir-rapporteur jemmen li l-produtturi tal-karozzi għandhom jingħataw iċ-ċertezza assoluta 
dwar l-istandards tekniċi li huma mitluba jilħqu, u filwaqt li jeżisti l-potenzjal li jiġu introdotti 
u inkorporati xi valuri għat-tnaqqis tas-CO2 li jistgħu jintlaħqu bl-użu ta' tajers imtejba, 
lubrikanti u arja kkundizzjonata, miżuri oħra barra l-kontroll dirett tal-produtturi għandhom 
jitqiesu supplimentari u m'għandhomx jiġu inklużi f'din il-leġiżlazzjoni. 
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Ir-rapporteur jipproponi li l-mezzi l-iktar effettivi f'sens ta' spejjeż biex tintlaħaq l-istess mira 
huwa li tiġi stabbilita mira ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet iktar ambizzjuża, iżda li tagħti lill-
industrija tal-karozzi iktar żmien biex tiġi konformi mar-rekwiżiti obbligatorji. 

Fortunatament tnaqqis kbir fl-emissjonijiet issa jista' jintlaħaq permezz ta' titjib teknoloġiku u 
titjib fid-disinn.  Diġà aktar minn miljun karozza mibjugħa fis-sena fl-UE jarmu inqas minn 
120g CO2/km, u uħud mill-vetturi ibridi ta' l-ogħla livell fis-suq jipproduċu 25% inqas 
emissjonijiet (60g CO2/km) mir-rivali kummerċjali li jinbiegħu bi prezzijiet komparabbli.  
Skond iċ-Chairman ta' l-ACEA, l-assoċjazzjoni Ewropea tal-produtturi tal-karozzi, l-
industrija introduċiet madwar ħamsin teknoloġija li tnaqqas is-CO2 fl-aħħar għaxar snin, 
għalkemm l-applikazzjoni tagħhom għadha m'hiex estensiva daqskemm mixtieq.   

It-tnaqqis jista' jintlaħaq bl-użu ta' fjuwils alternattivi u sistema ta' propulsjoni iżda wkoll 
b'aktar użu ta' magni ibridi, b'magni tal-petrol imtejba, b'aktar użu ta' magni diżil u billi 
jiċċekknu l-magni li huma miżjuda b''turbo-chargers', kif ukoll permezz ta' aktar żvilupp ta' 
'powertrains', it-tnaqqis fil-piżijiet tal-vetturi b'aktar użu ta' aluminju, l-installazzjoni ta' 
mekkaniżmi 'stop-start', il-gering imtejjeb, id-disinn aerodinamiku mtejjeb, l-użu ta' lubrikanti 
bi frizzjoni mnaqqsa u 'ball bearings', l-installazzjoni ta' sistemi ta' arja kkundizzjonata iktar 
effiċjenti u l-użu ta' tajers b'reżistenza baxxa mat-triq waqt is-sewqan. 

M'hemmx dubju dwar il-ħtieġa li l-produtturi u l-importaturi ta' flotot ta' vetturi li jeċċedu bil-
ħafna r-rekwiżiti ta' emissjonijiet medji se jkollhom jiffaċjaw xi tip ta' disinċentiv finanzjarju.   
Bl-istess mod ikun ta' benefiċċju jekk il-produtturi ta' karozzi b'emissjonijiet baxxi, ħafna 
drabi b'marġini ta' qligħ żgħir, jiġu kkumpensati b'xi mod.   

Ir-rapporteur jipproponi l-ħolqien ta' mekkaniżmu ġdid tas-suq, il-Carbon Allowance 
Reduction System (CARS), li tikkunsidra s-setturi differenti fis-suq tal-karozzi iżda li titlob l-
pagament ta' penali finanzjarji mingħand il-produtturi jew l-importaturi għall-eċċessività 
ġenerali fuq il-miri obbligatorji, filwaqt li tagħti ħlasijiet bi kreditu lil dawk li l-flotot 
tagħhom ikunu inqas mil-limiti rikjesti. 

Ir-rapporteur jipproponi l-ħolqien ta' korp ġdid regolatorju biex jamministra s-sistema. 

Għalkemm il-mekkaniżmu tas-suq huwa intenzjonat li ma jaffetwax il-prezz ta' l-industrija 
b'mod ġenerali, biex jintlaħaq it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet fil-bidu se jiżdiedu l-ispejjeż tal-
produtturi.  L-innovazzjoni u t-titjib għandhom prezz, stmat b'diversi modi li jżid l-prezz ta' 
vetturi bejn €100 u €150 kull gramma ta' tnaqqis ta' CO2/km. L-ispiża tkun inqas jekk il-
produtturi jingħataw żmien biżżejjed biex jippjanaw, jagħmlu bidliet fid-disinn, u jilħqu 
tfaddil ta' effiċjenza li jiġu mill-ekonomiji ta' skala meta t-teknoloġija l-ġdida tinbidel fi 
produzzjoni tal-massa. 

Fortunatament il-produtturi tal-karozzi rnexxielhom inaqqsu l-prezz medju ta' vetturi ġodda 
mibjugħa fl-UE b'9% mill-1996, minkejja l-impożizzjoni ta' aktar rekwiżiti ta' sikurezza u 
ambjentali.    Fid-dawl ta' l-iffrankar immedjat li jinkiseb minn ekonomija akbar fil-fjuwil, il-
maġġoranza kbira ta' dawk li jixtru karozza probabbilment se jkunu kkumpensati malajr 
għall-ispiża akbar tal-bidu. 

Il-produtturi Ewropej xi drabi jargumentaw li l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri tpoġġihom fi 
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żvantaġġ kompettitiv.   Dan hu argument diffiċli li jiġi sostnut.   Jinxtraw aktar karozzi ġodda 
fis-sena fl-Unjoni Ewropea milli fi kwalunkwe blokk ieħor ta' negozju fid-dinja, u s-Suq 
Uniku ta' l-UE jirrikjedi kemm lill-produtturi domestiċi kif ukoll lill-importaturi biex jilħqu l-
istess standards.    L-UE, iktar milli toħloq dgħufija kompettitiva, tipprovdi mhux biss 
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd iżda grad ta' protezzjoni għal produtturi domestiċi 
filwaqt li jiżviluppaw karozzi b'emissjonijiet baxxi li għandhom jgħinuhom jirbħu aktar 
negozju barra 'l pajjiż. 

Il-produtturi jargumentaw ukoll li l-produzzjoni ta' karozzi ġodda dejjem b'iktar saħħa hija 
sempliċament risposta għad-domanda tal-konsumatur.   Hemm ftit verità f'dan, iżda huwa 
wkoll il-każ li l-produtturi stess jifformaw id-domanda.   Studji minn assoċjazzjonijiet 
Ewropej tal-konsumaturi identifikaw li hemm xaqliba fir-reklamar ta' karozzi ġodda lejn 
prestazzjoni għolja, ekonomija baxxa tal-fjuwil, vetturi b'emissjonijiet tas-CO2 għolja, li 
jirrapreżentaw is-settur l-iktar li jagħmel qligħ fl-industrija, bi ftit enfażi fuq l-ekonomija tal-
fjuwil jew l-aspetti tal-prestazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' vetturi ġodda.   

Huma meħtieġa rekwiżiti ġodda ta' reklamar u ttikkettar biex tinbidel l-enfażi marbuta ma' 
dawn il-kwistjonijiet, u d-domanda għal vetturi b'emissjonijiet baxxi tista' wkoll tiġi stimulata 
b'mod konsiderevoli jekk l-Istati Membri jintroduċu inċentivi finanzjarji u jimponu taxxi 
akbar fuq il-bejgħ jew iċ-ċirkolazzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet ogħla. 

Ir-rapporteur jagħmel punt ieħor finali.   L-Unjoni Ewropea mhux biss tfittex li tnaqqas l-
emissjonijiet tas-CO2 mill-vetturi iżda trid ukoll tissalvagwardja s-sigurtà ta' l-enerġija 
tagħha.   Ma tippermettix vetturi li ma jilħqux l-istandards tas-sigurtà fuq is-suq u allura 
għaliex tippermetti l-bejgħ ta' vetturi li jużaw ammonti eċċessivi ta' fjuwil u li ġew iddisinjati 
biex ikunu jistgħu jiksru l-limiti legali ta' l-ispeed fit-toroq introdotti minħabba s-sigurtà fit-
triq?

Ir-rapporteur iqis dan bħala ġenn politiku u ambjentali.  Ir-rapport jipproponi li vetturi ġodda 
m'għandhomx jingħataw approvazzjoni tat-tip jekk ikunu jistgħu joperaw bi speeds ta' aktar 
minn 25% mill-massimu awtorizzat fi kważi l-pajjiżi kollha Ewropej.   Ir-riżultat ma jkunx 
biss li jitnaqqas l-użu tal-fjuwil u jitnaqqsu l-emissjonijiet, iżda wkoll it-tnaqqis fil-prezz ta' 
vetturi ta' l-ogħla livell billi jiġi assigurat li ma jibqgħux jiġu maħduma b'inġinerija sofistikata 
żżejjed sa livell ridikolu. 

Jista' jkun illi bil-promozzjoni ta' magni ta' l-ogħla livell bħal dawn, xi produtturi qed jagħtu 
inkoraġġiment moħbi lis-sewwieqa tal-karozzi biex jeċċedu l-limiti ta' l-ispeed legali.   Imiss 
lilhom jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom.  


