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Emenda 10
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ir-rapport finali tal-Grupp ta’ Livell 
Għoli CARS21 stqarr li  “fejn xieraq, 
għandhom jinżammu l-isforzi bil-għan li 
tiżdied l-armonizzazzjoni internazzjonali 
tar-regolamenti dwar il-vetturi 
motorizzati, sabiex jiġu involuti s-swieq 
ewlenin tal-vetturi u biex l-
armonizzazzjoni tiġi estiża għal oqsma li 
għadhom mhumiex koperti, b’mod 
partikulari fil-qafas tal-Ftehimiet ta’ l-
1958 u ta’ l-1998 ta’ l-UNECE”.
B'konformità ma' din ir-
rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tkompli tappoġġja l-iżvilupp ta' 
rekwiżiti armonizzati fuq livell 
internazzjonali għall-vetturi motorizzati 
fil-qafas ta’ l-UNECE. B’mod partikulari, 
jekk jiġi adottat Regolament Tekniku 
Globali (GTR) dwar il-vetturi ta’ l-
idroġenu u taċ-ċelloli tal-fjuwil, il-
Kummissjoni għandha tqis il-possibilità li 
tadatta r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament 
għal dawk tal-GTR.
1 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Or. en

Emenda 11
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 6 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) It-taħlitiet ta’ l-idroġenu jistgħu 
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jintużaw bħala fjuwil ta’ tranżizzjoni biex 
jiffaċilitaw l-introduzzjoni ta’ vetturi li 
jaħdmu bl-idroġenu f’pajjiżi fejn hemm 
infrastruttura tajba għall-gass naturali.
Għalhekk il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa rekwiżiti għall-użu ta’ taħlitiet 
ta’ l-idroġenu u tal-gass 
naturali/bijometanu, speċjalment il-
proporzjon tat-taħlita ta’ l-idroġenu u l-
gass, filwaqt li tqis il-fattibilità teknika u 
l-benefiċċji ambjentali.

Or. en

Emenda12
Wolfgang Bulfon

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba l-karatteristiċi tal-
karburant, il-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
jistgħu jirrikjedu trattament speċifiku mis-
servizz ta' salvataġġ. Jintħieġ għalhekk li 
jiġu stabbiliti rekwiżiti ta’ tikkettar għall-
vetturi biex jinfurmaw dawk is-servizzi bil-
karburant maħżun abbord il-vettura.

(11) Minħabba l-karatteristiċi tal-
karburant, il-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu 
jistgħu jirrikjedu trattament speċifiku mis-
servizz ta' salvataġġ. Jinħtieġ għalhekk li 
jiġu stabbiliti rekwiżiti ta’ identifikazzjoni
ċara u li tingħaraf malajr għall-vetturi ta’ 
dan it-tip biex jinfurmaw dawk is-servizzi 
bil-karburant maħżun abbord il-vettura.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Identifikazzjoni ċara tas-sistema tal-propulsjoni ta’ vettura għas-servizzi ta’ salvataġġ hija 
meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jagħtu għajnuna effiċjenti u malajr. Bħala appoġġ għall-
identifikazzjoni jistgħu jiġu adottati miżuri bħall-“e-call” jew bażi ta’ dejta ċentrali.      

Emenda 13



AM\718240MT.doc 5/7 PE404.740v01-00

MT

Anja Weisgerber

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 14 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Il-vetturi żgħar innovattivi, taħt il-
leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip 
ta’ vetturi kklassifikati bħala vetturi tal-
kategorija L, huma meqjusa bħala vetturi 
li adottaw l-idroġenu fi stadju bikri bħala 
fjuwil.  Dan minħabba li l-introduzzjoni 
ta’ l-idroġenu għal dawn il-vetturi teħtieġ 
sforz iżgħar, billi l-isfida teknika u l-livell 
ta’ investiment meħtieġ huma inqas minn 
dawk meħtieġa għall-karozzi.  Għalhekk 
l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi tal-
kategorija L li jaħdmu bl-idroġenu 
għandha tkun inkluża f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-muturi (vetturi tal-kategorija L) huma vetturi li adottaw l-idroġenu kmieni bħala fjuwil. 
Għalhekk jeħtieġ li dawn il-vetturi jiġu indirizzati wkoll mill-iżvilupp tar-regolament tal-KE 
għall-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu.  Ma hemmx wisq tibdiliet li jkunu meħtieġa biex jiġu 
koperti l-ħtiġijiet tal-vetturi tal-kategorija L. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-muturi li tkun inkorporata fid-direttiva dwar il-muturi 
(2002/24/EC) u d-direttiva dwar it-tankijiet tal-fjuwil (97/24/KE).

Emenda 14
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 3 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) “vettura li taħdem bl-idroġenu” tfisser 
kwalunkwe vettura mmotorizzata li tuża l-
idroġenu bħala karburant għall-propulsjoni 
tal-vettura;
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propulsjoni tal-vettura;

Or. en

Emenda 15
Wolfgang Bulfon

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikel 12 - Absatz 1 - Buchstabe d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) ir-regoli dettaljati għall-komponenti u s-
sistemi ta’ l-idroġenu stipulati fl-Anness 
VI, kif ukoll l-identifikazzjoni ċara u li 
tingħaraf malajr tal-vetturi għas-servizzi 
ta' salvataġġ skond l-Anness VI (15);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda 1.

Emenda 16
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 12 - paragrafu 2 - punt b - inċiż -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 17
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament - att li jemenda
Anness III - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Testijiet ta' sopportabbiltà: L-iskop tat- (c) Testijiet ta' sopportabbiltà: L-iskop tat-
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test huwa li jagħti evidenza li l-komponenti 
ta’ l-idroġenu jkunu kapaċi joperaw 
kontinwament b’mod affidabbli. It-test 
jikkonsisti fit-twettiq ta’ għadd speċifiku 
ta’ ċikli ta’ ttestjar għall-komponent ta’ l-
idroġenu f’kundizzjonijiet ta’ temperaturi 
u pressjoni differenti. Ciklu ta’ ttestjar 
ifisser l-operat normal (jiġifieri jinfetaħ u 
jingħalaq darba) tal-komponent ta’ l-
idroġenu.

test huwa li jagħti evidenza li l-komponenti 
ta’ l-idroġenu jkunu kapaċi joperaw 
kontinwament b’mod affidabbli. It-test 
jikkonsisti fit-twettiq ta’ għadd speċifiku 
ta’ ċikli ta’ ttestjar għall-komponent ta’ l-
idroġenu f’kundizzjonijiet ta’ temperaturi u 
pressjoni speċifikati. Ciklu ta’ ttestjar 
ifisser l-operat normal (jiġifieri jinfetaħ u 
jingħalaq darba) tal-komponent ta’ l-
idroġenu.

Or. en
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