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Amendment  82 

Andrzej Grzyb 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Report A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 

Direttiva 2009/33/KE 

Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  1b. Il-vetturi prodotti minn manifatturi 

bbażati f'pajjiżi terzi fejn il-manifatturi 

tal-Unjoni ma jkollhomx aċċess għal 

sejħiet tal-offerti ta' akkwist pubbliku 

għax-xiri, il-kiri jew ix-xiri bin-nifs ta' 

vetturi tat-trasport bit-triq, m'għandhomx 

jingħaddu għall-kisba tal-miri minimi tal-

akkwist stabbiliti fit-Tabelli 4 u 5 fl-

Anness. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Emenda  83 

Andrzej Grzyb 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Jekk jitwessa' l-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva biex ikun 

jinkludi prattiki bħat-twellija, il-kiri u x-

xiri bin-nifs tal-vetturi, kif ukoll kuntratti 

tas-servizz pubbliku għal servizzi tat-

trasport pubbliku bit-triq, għal servizzi tat-

trasport tal-passiġġieri bit-triq b'għan 

speċjali, għal servizzi tat-trasport tal-

passiġġieri mhux skedati u għall-kiri ta' 

xarabanks u kowċijiet b'xufier u kif ukoll 

servizzi tal-posta u l-kurjer speċifiċi u 

servizzi tar-rimi tal-iskart, ikun żgurat li 

tkun kopreta kull prattika rilevanti tal-

akkwist. 

(9) Jekk jitwessa' l-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva biex ikun 

jinkludi prattiki bħat-twellija, il-kiri u x-

xiri bin-nifs tal-vetturi, kif ukoll kuntratti 

tas-servizz pubbliku għal servizzi tat-

trasport pubbliku bit-triq, għal servizzi tat-

trasport tal-passiġġieri bit-triq b'għan 

speċjali, għal servizzi tat-trasport tal-

passiġġieri mhux skedati u għall-kiri ta' 

xarabanks u kowċijiet b'xufier u kif ukoll 

servizzi tal-posta u l-kurjer speċifiċi u 

servizzi tar-rimi tal-iskart, ikun żgurat li 

tkun kopreta kull prattika rilevanti tal-

akkwist. Jenħtieġ li l-penali għan-nuqqas 

ta' ssodisfar tal-limiti ma jkunux permessi 

meta dawn ma jkunux jistgħu jiġu 

ssodisfati minħabba n-nuqqas ta' 

disponibbiltà ta' vetturi kummerċjabbli u 

teknikament affidabbli skont l-istandards 

Ewropej jew minħabba domanda 

eċċessiva ta' tali vetturi. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Emenda  84 

Andrzej Grzyb 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10) TKien hemm appoġġ wiesa' fost il-

partijiet konċernati ewlenin għal 

definizzjoni ta' vetturi nodfa li tqis ir-

rekwiżiti ta' tnaqqis fl-emissjonijiet tal-

gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-

arja minn vetturi ħfief u tqal. Biex ikun 

żgurat li jingħataw inċentivi xierqa li 

jappoġġaw l-adozzjoni mis-suq ta’ vetturi 

mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet 

baxxi fl-Unjoni, jenħtieġ li bl-emenda d-

dispożizzjonijiet għall-akkwist pubbliku ta' 

dawn il-vetturi jiġu allinjati mad-

dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni dwar il-prestazzjoni tal-

emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi u l-

vannijiet għal wara l-2020. Azzjoni 

mwettqa skont id-Direttiva emendata se 

tikkontribwixxi għall-konformità mar-

rekwiżiti ta' dawn l-istandards. B'approċċ 

aktar ambizzjuż għall-akkwist pubbliku 

jista' jingħata stimolu addizzjonali 

importanti lis-suq. 

 (10) TId-Direttiva emendata jenħtieġ li 

tikkontribwixxi għal tnaqqis fl-

emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja u 

tal-gassijiet serra minn vetturi ħfief u tqal. 

Biex ikun żgurat li jingħataw inċentivi 

xierqa li jappoġġaw l-adozzjoni mis-suq ta' 

vetturi mingħajr emissjonijiet jew 

b'emissjonijiet baxxi fl-Unjoni, jenħtieġ li 

bl-emenda d-dispożizzjonijiet għall-

akkwist pubbliku ta' dawn il-vetturi jiġu 

allinjati mad-dispożizzjonijiet tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, 

id-Direttiva emendata għandha l-istess 

għan, fost l-oħrajn, tal-promozzjoni ta' 

trasport bit-triq nadif, bħad-

Direttiva 2014/94/UE. Konsegwentement, 

id-definizzjoni ta' vettura nadifa jenħtieġ 

li tiġi allinjata mad-dispożizzjonijiet tad-

Direttiva 2014/94/UE. Dak l-allinjament 

se joħloq prevedibbiltà u stabbiltà fit-tul 

fil-liġi tal-Unjoni u jipproteġi l-

investimenti diġà magħmula fl-

infrastruttura tal-fjuwils alternattivi. Id-

Direttiva emendata se tikkontribwixxi 

wkoll għall-installazzjoni ulterjuri ta' 

infrastruttura tal-fjuwils alternattivi, kif 

ukoll għall-konformità tal-vetturi mar-

rekwiżiti tal-aħħar standards dwar l-

emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja 

u tal-gassijiet serra. B'approċċ aktar 

ambizzjuż għall-akkwist pubbliku jista' 
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jingħata stimolu addizzjonali importanti 

lis-suq. 
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Emenda  85 

Andrzej Grzyb 
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Rapport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – nota f'qiegħ il-paġna wara t-tabella 4  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

*Il-vetturi mingħajr emissjonijiet mill-

egżost għandhom jingħaddu bħala vettura 

waħda li qed tikkontribwixxi għall-mandat. 

Il-vetturi l-oħra kollha li jissodisfaw ir-

rekwiżiti tat-Tabella 2 f'dan l-Anness 
għandhom jingħaddu bħala 0,5 ta' vettura li 

qed tikkontribwixxi. 

*Il-vetturi mingħajr emissjonijiet mill-

egżost għandhom jingħaddu bħala vettura 

waħda li qed tikkontribwixxi għall-mandat. 

Il-vetturi b'emissjonijiet baxxi jew il-

vetturi li jużaw il-gass naturali, dment li 

dawn jaħdmu għalkollox bil-bijometanu, 

li għandu jintwera permezz ta' kuntratt 

għall-akkwist tal-bijometanu jew mezz 

ieħor ta' aċċess għall-bijometanu, 
għandhom jingħaddu bħala 0,66 ta' vettura 

li qed tikkontribwixxi għall-mandat. Il-

bqija tal-vetturi għandhom jingħaddu 

bħala 0,5 ta' vettura li tikkontribwixxi 

għall-mandat. 

Or. en 

 

 


