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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Jista' jidher li għadu kmieni wisq biex jiġu stabbiliti regoli dwar il-kostruzzjoni ta' vetturi 
motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu. Madankollu huwa preċiżament għaliex qed jidhru l-ewwel 
vetturi ta' dan it-tip li huwa assolutament ġust u li li jagħmel sens li l-kwistjoni tingħata l-
qafas neċessarju sa mill-bidunett.  Huwa wkoll ta' inkoraġġament li dan il-kuntest inħoloq l-
ewwelnett bħala kunċett Ewropew, u dan jippermetti li l-istrumenti tekniċi emerġenti 
jirriflettu r-regoli u mhux viċi versa, billi dan ta' spiss joħloq problemi meta jkun jeħtieġ li 
kunċetti li jkunu diġà eżistew jinġiebu taħt regoli u regolamenti uniċi għall-Ewropa kollha.

Minn din il-prespettiva, l-inizjattiva hija għalhekk pożittiva ferm. Peress illi t-tħaddim ta' din 
it-teknoloġija relattivament ġdida jista' joħloq varjetà ta' problemi ta' sigurtà, għandu jiġi 
żgurat li s-sistemi ta’ l-idroġenu jkunu sikuri daqs it-teknoloġiji konvenzjonali tal-propulsjoni.
L-użu ta' l-idroġenu (li mhuwiex meqjus bħala sors ta' enerġija iżda bħala trasportatur 
promettenti ta’ l-enerġija) f'vetturi tat-toroq huwa pass pożittiv ferm għall-ambjent. Ma jiġu 
prodotti l-ebda emissjonijiet ta' karbonju jew ta' gassijiet serra, u għalhekk għandu jiżdied l-
ammont ta' vetturi li jaħdmu bl-idroġenu fit-toroq, u dan jista' jsir billi tiżdied il-fiduċja tal-
pubbliku f'din it-teknoloġija ġdida. Minbarra dan, għandu jkun hemm qafas leġiżlattiv għall-
approvazzjoni ta' vetturi bħal dawn, peress illi bħalissa għad m'hemmx qafas ta' dan it-tip. Xi 
kumpaniji diġà pproduċew vetturi prototipi li jaħdmu bl-idroġenu u saħansitra qed 
iqegħduhom fis-suq. Għandu jiġi mfakkar ukoll li diġà hemm għaddejja attività kunsiderevoli 
f'dan il-qasam fl-Istati Uniti, fil-Ġappun u fil-Korea, u dan ifisser li għadu żmien 
relattivament tajjeb għall-UE biex tressaq id-dokument propost, f'termini ta' żamma tal-
kompetittività.

Il-proposta li tressqet ġiet wara numru ta' diskussjonijiet tekniċi fi ħdan l-entitajiet tal-
Kummissjoni u bejn il-partijiet ikkonċernati - prinċipalement manifatturi u stabbilimenti ta' 
riċerka speċjalizzata (b'mod partikolari TRL UK).  Il-Grupp ta' Ħidma espert dwar l-Idroġenu 
(li d-diskussjonijiet tiegħu kienu jiffurmaw il-bażi tal-proposta) huwa attiv fil-Kummissjoni.
F'Ġunju 2006, intbagħat kwestjonarju li dawk li kienu pparteċipaw fil-proċess preparatorju 
biex jesprimu l-preferenzi tagħhom dwar kif għandha tiġi ffaċċjata l-kwistjoni. Ir-riżultat ta' 
dawn l-attivitajiet ġie ppreżentat lill-Istati Membri fl-2006 u fil-bidu ta' l-2007, u kien ċar li 
kien hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' l-impatt dettaljata fir-rigward ta' l-approċċi possibbli.

L-approċċ li ntagħżel kien dak ta' regolament leġiżlattiv fil-livell ta' l-UE skond il-prinċipju 
tas-sussidjarjetà, peress illi l-objettivi ppjanati ma jistgħux jintlaħqu permezz ta' azzjoni 
iżolata mill-Istati Membri individwali. Il-proposta għal regolament tistabbilixxi biss 
dispożizzjonijiet fundamentali għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi fil-kategoriji M u N, 
filwaqt li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jiġu stabbiliti f'miżuri ta' implimentazzjoni. Ir-
regolament huwa biss intiż sabiex jittratta l-protezzjoni ta' vetturi mill-konsegwenzi ta' l-
impatt u l-użu ta' l-idroġenu. Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, vettura li taħdem bl-
idroġenu tfisser kwalunkwe vettura motorizzata li tuża idroġenu pur jew taħlita ta' idroġenu u 
ta' gass naturali. Is-sistema ta’ propulsjoni tirreferi jew għall-użu ta' l-idroġenu f'magni ta' 
kombustjoni interna jew inkella għall-propulsjoni bl-użu ta' ċelluli tal-karburant. Iktar minn 
hekk, ir-regolament jistabbilixxi obbligi għall-manifatturi u rekwiżiti ġenerali għall-
komponenti ta' l-idroġenu, inkluż il-kontenituri u tankijiet ta' idroġenu likwidu, kif ukoll 
idroġenu f'forma ta' gass ikkumpressat. Huwa jittratta wkoll ir-rekwiżiti ġenerali dwar l-
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installazzjoni ta' komponenti ta' l-idroġenu u ta' sistemi ta' vetturi. Ir-regolament ovvjament 
jinkludi wkoll skadenzi għall-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet, miżuri ta' implimentazzjoni, 
penali f'każ ta' nuqqas ta' konformità mar-regolament u dettalji dwar id-dħul fis-seħħ tiegħu.

Il-proposta hija kompletament konformi ma' l-istrateġija ta' l-UE għall-iżvilupp sostenibbli.

It-tabella hawn taħt tipprovdi informazzjoni dwar il-prospetti futuri f'dan il-qasam:

Tabella: Rati introduttorji għal vetturi li jaħdmu bl-idroġenu fl-2017-2025

Sena Prospett HyWays A:
Appoġġ ta' politika 
estremament għoli, 

tagħlim malajr

Prospett HyWays B:
Appoġġ ta' politika għoli, 

tagħlim malajr

Prospett HyWays C:
Appoġġ ta' politika 

modest, tagħlim modest

2017 1.0% 0.2% 0.006%

2018 1.5% 0.4% 0.02%

2019 2.3% 0.7% 0.04%

2020 3.2% 1.2% 0.1%

2021 4.4% 1.7% 0.1%

2022 5.7% 2.4% 0.2%

2023 7.3% 3.2% 0.4%

2024 9.1% 4.1% 0.6%

2025 11.2% 5.1% 0.8%

Sors: Evalwazzjoni ta' l-Impatt tal-Kummissjoni Ewropea (SEC(2007)1301), p. 33

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex idaħħal dawn l-emendi fir-rapport 
tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 2 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) vetturi li jaħdmu bl-idroġenu tal-
kategoriji M u N, inkluż il-protezzjoni 
mill-impatt u s-sikurezza elettrika ta' 
vetturi bħal dawn;

1) vetturi li jaħdmu bl-idroġenu tal-
kategoriji M u N;

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 12(2)(b) jinkludi t-test imħassar fost elementi li għalihom il-Kummissjoni tista' 
(iżda m'għandiex għalfejn) tistabbilixxi miżuri implimentattivi. Din il-parti tat-test għandha 
għalhekk titħassar.

Emenda 2

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 3 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) “vettura li taħdem bl-idroġenu” tfisser 
kwalunkwe vettura mmotorizzata li tuża l-
idroġenu pur jew taħlita ta’ l-idroġenun u 
l-gass naturali bħala karburant għall-
propulsjoni tal-vettura;

1) “vettura li taħdem bl-idroġenu” tfisser 
kwalunkwe vettura mmotorizzata li tuża l-
idroġenun bħala fjuwil fis-sistema ta' 
propulsjoni tagħha;

Ġustifikazzjoni

Wara diskussjonijiet dwar jekk għandhiex tinstab definizzjoni aħjar ta' l-idroġenu bħala mezz 
ta' propulsjoni (idroġenu pur, taħlita ta' idroġenu u ta' gass naturali), id-definizzjoni l-ġdida 
hija iktar sempliċi - tirreferi għall-vetturi li s-sistemi ta' propulsjoni tagħhom jużaw l-
idroġenu fi kwalunkwe stat tiegħu.  Ara wkoll Emenda 13 u l-ġustifikazzjoni tagħha.

Emenda 3

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 4 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifatturi għandhom juru li l-vetturi 
kollha ġodda li jaħdmu bl-idroġenu, 

1. Il-manifatturi għandhom juru li l-vetturi 
kollha ġodda li jaħdmu bl-idroġenu, 
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mibjugħa, irreġistrati jew imdaħħla fis-
servizz fil-Komunità u l-komponenti ta’ l-
idroġenu jew is-sistemi ta’ l-idroġenu 
kollha, mibjugħa jew imdaħħla fis-servizz 
fil-Komunità jkollhom approvazzjoni tat-
tip skond dan ir-Regolament.

mibjugħa, irreġistrati jew imdaħħla fis-
servizz fil-Komunità u l-komponenti ta’ l-
idroġenu jew is-sistemi ta’ l-idroġenu 
kollha, mibjugħa jew imdaħħla fis-servizz 
fil-Komunità jkollhom approvazzjoni tat-
tip skond dan ir-Regolament u l-miżuri 
implimentattivi tagħha.

Ġustifikazzjoni

Il-vetturi manifatturati għandhom ikunu konformi f'termini tekniċi mhux biss ma' dan ir-
regolament iżda wkoll, ovvjament, mar-rekwiżiti tar-'regolament ta' implimentazzjoni' ta' dan 
ir-regolament, li se jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi iktar dettaljati għal vetturi u għas-sistemi ta' 
idroġenu tagħhom.

Emenda 4

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 4 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iskopijiet ta’ l-approvazzjoni tat-
tip tal-vettura, il-manifatturi għandhom 
jgħammru lill-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
bil-komponenti jew is-sistemi ta’ l-
idroġenu li jkunu ttestjati u installati skond 
dan ir-Regolament.

2. Għall-iskopijiet ta’ l-approvazzjoni tat-
tip tal-vettura, il-manifatturi għandhom 
jgħammru lill-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
bil-komponenti jew is-sistemi ta’ l-
idroġenu li jkunu ttestjati u installati skond 
dan ir-Regolament u l-miżuri 
implimentattivi tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Emenda 3.

Emenda 5

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 4 (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-iskopijiet ta’ l-approvazzjoni tat-
tip tal-komponenti u s-sistemi, il-
manifatturi għandhom jiżguraw li l-
komponenti u s-sistemi ta’ l-idroġenu 
jkunu ttestjati u installati skond dan ir-

3. Għall-iskopijiet ta’ l-approvazzjoni tat-
tip tal-komponenti u s-sistemi, il-
manifatturi għandhom jiżguraw li l-
komponenti u s-sistemi ta’ l-idroġenu 
jkunu ttestjati u installati skond dan ir-
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Regolament. Regolament u l-miżuri implimentattivi 
tagħha.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Emenda 3.

Emenda 6

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 4 (5)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-manifatturi għandhom jagħtu 
informazzjoni għal spezzjoni perjodika tas-
sistemi u l-komponenti ta’ l-idroġenu matul 
il-ħajja operattiva tal-vettura.

5. Il-manifatturi għandhom jagħtu lill-
entitajiet ta' spezzjoni awtorizzati  
informazzjoni għal spezzjoni u 
manutenzjoni tas-sistemi u l-komponenti 
ta’ l-idroġenu matul il-ħajja operattiva tal-
vettura.

Ġustifikazzjoni

Il-kelma oriġinali kienet wisq ġenerali.  Il-proposta oriġinali fiha l-kelma ''perjodika''.  B'mod 
ċar, l-informazzjoni dejjem se tkun speċifika għar-riċevitur li tkun diretta għalih.

Emenda 7

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 5 (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-komponenti u s-sistemi ta’ l-idroġenu 
jkunu jifilħu t-temperaturi u l-pressjonijiet 
mistennija matul il-ħajja operattiva 
tagħhom;

d) il-komponenti u s-sistemi ta’ l-idroġenu 
jkunu jifilħu t-temperaturi u l-pressjonijiet 
mistennija matul il-ħajja operattiva 
mistennija tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Il-ħajja operattiva tal-komponenti u s-sistemi ta' l-idroġenu għandhom jiġu definiti b'mod 
iktar preċiż billi tiddaħħal il-kelma ''mistennija''.
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Emenda 8

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 8 (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tingħata deskrizzjoni dettaljata 
tal-karatteristiċi u t-tolleranzi prinċipali tal-
materjali uzati fid-disinn tal-kontenitur, 
inkluż ir-riżultati tat-testijiet li jkunu saru
lill-materjal.

3. Għandha tingħata deskrizzjoni dettaljata 
tal-karatteristiċi u t-tolleranzi prinċipali tal-
materjali uzati fid-disinn tal-kontenitur, 
inkluż ir-riżultati tat-testijiet li jkunu saru
lill-materjal.

Ġustifikazzjoni

Dan sempliċement jagħmel lit-test iktar preċiż.

Emenda 9

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 11 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’effett mid-data stipulata fit-tieni 
paragrafu ta’ l-Artikolu 15, l-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom jirrifjutaw li jagħtu 
approvazzjoni tat-tip tal-KE jew 
approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward 
ta' tipi ġodda ta' vetturi minħabba raġunijiet 
marbuta mal-propulsjoni bl-idroġenu, jew 
li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew 
approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal 
komponenti fir-rigward ta' tipi ġodda ta' 
komponenti jew sistemi, li ma jkunux 
konformi mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
Regolament.

1. B’effett mid-data stipulata fit-tieni 
paragrafu ta’ l-Artikolu 15, l-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom jirrifjutaw li jagħtu 
approvazzjoni tat-tip tal-KE jew 
approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward 
ta' tipi ġodda ta' vetturi minħabba raġunijiet 
marbuta mal-propulsjoni bl-idroġenu, jew 
li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew 
approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal 
komponenti fir-rigward ta' tipi ġodda ta' 
komponenti jew sistemi, li ma jkunux 
konformi mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
Regolament u l-miżuri implimentattivi 
tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Emenda 3.
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Emenda 10

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 11 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’effett minn [data,36 xahar mid-data 
tad-dħul fis-seħħ], l-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom, minħabba raġunijiet marbuta 
mal-propulsjoni bl-idroġenu fil-każ ta’ 
vetturi ġodda li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament, 
iqisu li ċ-ċertifikati ta' konformità ma 
għadhomx validi għall-finijiet ta’ l-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46KE, u 
għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-
bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi tali u, 
fil-każ ta’ komponenti jew sistemi ta’ l-
idroġenu ġodda li ma jkunux konformi 
mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, 
għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul 
fis-servizz tagħhom.

2. B’effett minn [data,36 xahar mid-data 
tad-dħul fis-seħħ], l-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom, minħabba raġunijiet marbuta 
mal-propulsjoni bl-idroġenu fil-każ ta’ 
vetturi ġodda li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament, 
iqisu li ċ-ċertifikati ta' konformità ma 
għadhomx validi għall-finijiet ta’ l-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46KE, u 
għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-
bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi tali u, 
fil-każ ta’ komponenti jew sistemi ta’ l-
idroġenu ġodda li ma jkunux konformi 
mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament 
u l-miżuri implimentattivi tiegħu, 
għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul 
fis-servizz tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Emenda 3.

Emenda 11

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 11 (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 
2 ta’ dan l-Artikolu, u soġġett għad-dħul 
fis-seħħ tal-miżuri implimentattivi adottati 
skond l-Artikolu 12(1), jekk manifattur 
jitlob dan, l-awtoritajiet nazzjonali ma 
jistgħux, minħabba raġunijiet marbuta mal-
propulsjoni bl-idroġenu, jirrifjutaw li 
jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew 
approvazzjoni tat-tip nazzjonali, għal tip 
ġdid ta’ vettura jew tip ġdid ta’ komponent 
jew sistema ta’ l-idroġenu, jew 

3. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 
2 ta’ dan l-Artikolu, u soġġett għad-dħul 
fis-seħħ tal-miżuri implimentattivi adottati 
skond l-Artikolu 12(1), jekk manifattur 
jitlob dan, l-awtoritajiet nazzjonali ma 
jistgħux, minħabba raġunijiet marbuta mal-
propulsjoni bl-idroġenu, jirrifjutaw li 
jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew 
approvazzjoni tat-tip nazzjonali, għal tip 
ġdid ta’ vettura jew approvazzjoni tat-tip 
tal-KE jew approvazzjoni tat-tip 
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jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew 
id-dħul fis-servizz ta’ vettura ġdida, jew 
jipprojbixxu l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz 
ta’ komponent jew sistema ta’ l-idroġenu 
ġodda, jekk il-vettura, il-komponent jew is-
sistema kkonċernata tkun tikkonforma 
mad-rekwiżiti stipulati f’dan ir-
Regolament.

nazzjonali għal tip ġdid ta’ komponent jew 
sistema ta’ l-idroġenu, jew jipprojbixxu r-
reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-
servizz ta’ vettura ġdida, jew jipprojbixxu 
l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ 
komponent jew sistema ta’ l-idroġenu 
ġodda, jekk il-vettura, il-komponent jew is-
sistema kkonċernata tkun tikkonforma 
mad-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament 
u l-miżuri implimentattivi tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Referenza għal ''miżuri ta' implimentazzjoni'' hija imdaħħla għall-istess raġuni ta' l-Artikolu 
4(1).  Referenza għal ''approvazzjoni tat-tip tal-KE'' hija mdaħħla biex it-test ikun konformi 
mal-paragrafi ta' qabel:  jekk issir referenza għal approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tip ta' 
vettura ġdida, din ir-referenza għandha ssir ukoll għal approvazzjoni tat-tip tal-KE għal tip 
ta' komponent jew ta' sistema ta' l-idroġenu ġdid.

Emenda 12

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 12 (1) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 39(9) 
tad-Direttiva [2007/…/KE], tadotta l-
miżuri implimentattivi li ġejjin: 

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
ta’ implimentazzjoni li ġejjin: 

a) id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ 
vetturi fir-rigward tal-propulsjoni bl-
idroġenu, u ta’ komponenti u sistemi ta’ l-
idroġenu.

a) id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ 
vetturi fir-rigward tal-propulsjoni bl-
idroġenu, u ta’ komponenti u sistemi ta’ l-
idroġenu.

b) l-informazzjoni li għandha tingħata mill-
manifatturi għall-finijiet ta’ l-
approvazzjoni tat-tip u l-ispezzjoni 
perjodika msemmija fl-Artikolu 4(4) u (5);

b) l-informazzjoni li għandha tingħata mill-
manifatturi għall-finijiet ta’ l-
approvazzjoni tat-tip u l-ispezzjoni 
perjodika msemmija fl-Artikolu 4(4) u (5);

c) ir-regoli dettaljati għall-proċeduri ta’ l-
ittestjar stipulati fl-Annessi II sa V;

c) ir-regoli dettaljati għall-proċeduri ta’ l-
ittestjar stipulati fl-Annessi II sa V;

d) ir-regoli dettaljati għall-komponenti u s-
sistemi ta’ l-idroġenu stipulati fl-

d) ir-regoli dettaljati għall-komponenti u s-
sistemi ta’ l-idroġenu stipulati fl-
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Anness VI; Anness VI;

e) ir-rekwiżiti għat-tħaddim sikur u 
affidabbli tal-komponenti u s-sistemi ta’ l-
idroġenu kif stipulati fl-Artikolu 5.

e) ir-rekwiżiti għat-tħaddim sikur u 
affidabbli tal-komponenti u s-sistemi ta’ l-
idroġenu kif stipulati fl-Artikolu 5.

Il-miżuri li tfasslu sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu miegħu, għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li hemm referenza 
għaliha fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 
2007/46/KE.

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa għaliex il-miżuri ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skond id-Direttiva ta' Qafas 2007/46/KE, li tikkostitwixxi d-dokument ta' bażi għall-
approvazzjoni tat-tip tal-vetturi kollha.

Emenda 13

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 12 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 39(9) tad-
Direttiva [2007/…/EC], tadotta l-miżuri 
implimentattivi li ġejjin:

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
ta’ implimentazzjoni li ġejjin: 

a) ir-rekwiżiti tekniċi speċifiċi għall-
applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8(4) u l-
Artikolu 9(2);

a) ir-rekwiżiti tekniċi speċifiċi għall-
applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8(4) u l-
Artikolu 9(2);

b) l-ispeċifikazzjoni għar-rekwiżiti marbuta 
ma’ kwalunkwe wieħed mill-punti li ġejjin:

b) l-ispeċifikazzjoni għar-rekwiżiti marbuta 
ma’ kwalunkwe wieħed mill-punti li ġejjin:

- l-użu ta' idroġenu pur jew ta' taħlita ta' 
idroġenu u gass naturali/bijometanu;

- metodi ġodda għall-ħżin jew l-użu ta’ l-
idroġenu;

- metodi ġodda għall-ħżin jew l-użu ta’ l-
idroġenu;

- il-protezzjoni tal-vettura mill-impatti; il-protezzjoni tal-vettura mill-impatti fir-
rigward ta' l-integrità tal-komponenti u s-
sistemi ta' l-idroġenu;
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- rekwiżiti għas-sistema integrata ta' 
sikurezza, li għallinqas ikopru l-
individwazzjoni ta' nixxijiet u r-rekwiżiti 
marbuta mal-gass li jnaddaf;

- rekwiżiti għas-sistema integrata ta' 
sikurezza, li għallinqas ikopru l-
individwazzjoni ta' nixxijiet u r-rekwiżiti 
marbuta mal-gass li jnaddaf;

- iżolament elettriku u s-sikurezza elettrika; - iżolament elettriku u s-sikurezza elettrika;

- ittikkettjar tal-vettura;

c) miżuri oħra meħtieġa għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

c) miżuri oħra meħtieġa għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Il-miżuri li tfasslu sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu miegħu, għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li hemm referenza 
għaliha fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 
2007/46/KE.

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa għaliex il-miżuri ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skond id-Direttiva ta' Qafas 2007/46/KE, li tikkostitwixxi d-dokument ta' bażi għall-
approvazzjoni tat-tip tal-vetturi kollha. Din l-emenda tinkludi wkoll ir-rekwiżiti speċifiċi 
relatati ma' l-idroġenu pur jew ma' taħlita ta' idroġenu u gass/bijometan naturali li kienu 
tneħħew mill-Artikolu 3(1), għaliex kien iktar loġiku li din il-kjarifika ssir hawnhekk - fid-
dispożizzjonijiet implimentattivi. Bl-istess mod, dan japplika għall-inserzjoni ta' referenza 
għall-integrità tal-komponenti u s-sistemi ta' idroġenu fir-rigward tal-protezzjoni mill-impatt. 
L-ittikkettjar għandu jissemma' hawnhekk bħala element importanti fl-identifikazzjoni ta' 
vetturi b'komponenti ta' l-idroġenu.

Emenda 14

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 14 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw id-
dispożizzjonijiet dwar il-penali applikabbli 
għall-ksur mill-manifatturi tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu kull miżura neċessarja 

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw id-
dispożizzjonijiet dwar il-penali applikabbli 
għall-ksur mill-manifatturi tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u l-
miżuri implimentattivi tiegħu u għandhom 
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sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. 
Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni b’dawk id-dispożizzjonijiet, 
mhux aktar tard minn [data, 18-il xahar
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament] u għandhom jinfurmawha 
mingħajr dewmien dwar kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

jieħdu kull miżura neċessarja sabiex 
jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni b’dawk id-dispożizzjonijiet, 
mhux aktar tard minn [data, 24 xahar wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] u 
għandhom jinfurmawha mingħajr dewmien 
dwar kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Ġustifikazzjoni

''Miżuri implimentattivi'' - ara l-ġustifikazzjoni ta' l-Emenda 3. Fir-rigward ta' l-estensjoni 
tal-perjodu ta' 24 xahar, id-dewmien tal-proċessi leġiżlattivi nazzjonali jistgħu jkunu tant twal 
li 18-il xahar huwa żmien qasir wisq sabiex pajjiż jinnotifika lill-Kummissjoni dwar id-
dispożizzjonijiet adottati minnu fir-rigward ta' penali.

Emenda 15

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Anness I, kliem introduttorju 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-komponenti ta’ l-idroġenu li ġejjin huma 
soġġetti għall-approvazzjoni tat-tip:

Meta xieraq, il-komponenti ta’ l-idroġenu 
li ġejjin huma soġġetti għall-approvazzjoni 
tat-tip:

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmel li t-test ikun iktar preċiż u ċar

Emenda 16

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Anness I – intestatura (a) – punt 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) sensers ta' individwazzjoni ta' 
nixxijiet ta' idroġenu.
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Ġustifikazzjoni

Is-sensers loġikament jagħmlu parti minn dan il-grupp.

Emenda 17

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Anness I - intestatura (b) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) komponenti maħsuba biex jużaw l-
idroġenu kkumpressat (gass):

(b) komponenti maħsuba biex jużaw l-
idroġenu kkumpressat (gass) bi pressjoni 
operattiva nominali li tkun ogħla minn
3.0 MPa:

Ġustifikazzjoni

Jagħmel sens li l-obbligu ta' approvazzjoni tat-tip tal-komponenti  jiġi limitat biss għal dawk 
li jużaw idroġenu kkumpressat (gass) bi pressjoni ogħla minn 3.0 MPa għaliex dan jevita li 
jkun hemm konfużjoni ma' l-approvazzjoni tal-partijiet esposti għal pressjoni iktar baxxa, 
approvazzjoni li, kieku, tikkumplika għalxejn il-proċess ta' l-approvazzjoni (u li għandu jaqa' 
taħt il-punt (a), li huwa relatat mal-partijiet għal idroġenu likwidu).

Emenda 18

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Anness I – intestatura (b) – punt 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) sensers ta' individwazzjoni ta' 
nixxijiet ta' idroġenu.

Ġustifikazzjoni

Is-sensers loġikament jagħmlu parti minn dan il-grupp.

Emenda 19

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Anness II - punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Test tal-livell massimu ta’ mili: L-iskop c) Test tal-livell massimu ta’ mili: L-iskop 
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tat-test huwa li jagħti evidenza li l-livell ta’ 
l-idroġenu waqt il-proċedura tal-mili qatt 
ma jikkawża l-ftuħ tat-tagħmir tar-rilaxx 
tal-pressjoni.

tat-test huwa li jagħti evidenza li s-sistema 
li tipprevjeni l-isbroffar tal-kontenitur 
taħdem kif suppost u li l-livell ta’ l-
idroġenu waqt il-proċedura tal-mili qatt ma 
jikkawża l-ftuħ tat-tagħmir tar-rilaxx tal-
pressjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba sabiex tipprovdi kjarifika bażika, jiġifieri li dak li huwa l-iktar 
importanti huwa t-tħaddim kif suppost tas-sistema li tipprevjeni l-isbroffar - huwa biss meta 
din tkun qed taħdem kif suppost li l-livell ta' idroġenu waqt il-mili ma jkunx jista' jikkawża l-
ftuħ tat-tagħmir tar-rilaxx tal-pressjoni.

Emenda 20

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Anness VI - paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. F'każ ta' inċident, shut-off valve 
awtomatiku jwaqqaf il-fluss ta' gass mill-
kontenitur.

Ġustifikazzjoni

Shut-off valve awtomatiku għandu jiddaħħal hawnhekk minħabba li, f'każ ta' inċident, jeħtieġ 
li l-fluss tal-gass mill-kontenitur jiġi interrott.

Emenda 21

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Anness VI - paragrafu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-komponenti ta’ l-idroġenu li jistgħu 
jnixxu l-idroġenu għal ġo l-kompartiment 
tal-passiġġieri jew ġol-but jew 
kompartiment ieħor li ma jkunx ivventilat 
għandhom jiġi enkapsulati ġo 
kompartiment li mhux permeabbli għall-
gass jew b'soluzzjoni ekwivalwenti oħra kif 

13. Il-komponenti ta’ l-idroġenu li jistgħu 
jnixxu l-idroġenu għal ġo l-kompartiment 
tal-passiġġieri jew ġol-but jew 
kompartiment ieħor li ma jkunx ivventilat 
għandhom jiġi enkapsulati ġo 
kompartiment li mhux permeabbli għall-
gass jew b'soluzzjoni ekwivalwenti oħra.
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speċifikat fil-leġiżlazzjoni implimentattiva.

Ġustifikazzjoni
Din ir-referenza ma tidher  fl-ebda wieħed mill-punti l-oħra fl-Anness VI;  dan huwa loġiku 
għaliex l-Artikolu 12(1)(d) jgħid illi se jiġu adottati ''miżuri'' għall-Anness VI kollu kemm hu.  
Minbarra dan, it-terminu ''leġiżlazzjoni implimentattiva'' jidher hawnhekk, filwaqt li fid-
dokument kollu t-terminu użat huwa ''miżuri''.

Emenda 22

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Anness VII – paragrafu 7 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-punt 62 ta’ l-Appendiċi 4 ta’ l-
Anness XI, tiżdied il-linja l-ġdida li ġejja 
mat-tabella:

Fl-Appendiċi 5 ta' l-Anness XI, jiżdied il-
punt 58a li ġej mat-tabella:

Ġustifikazzjoni

Il-punt 7 ta' l-Anness VII fih referenza mhux korretta għall-''Appendiċi 4 ta' l-Anness XI''.  Ir-
referenza korretta għandha tkun għal ''Appendiċi 5, li fid-Direttiva 2007/46/KE, tikkonċerna 
l-krejnijiet mobbli.
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