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Emenda 16
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati u l-esperti nazzjonali, kif ukoll 
mill-esperjenza miksuba, l-elettriku, l-
idroġenu, il-bijofjuwils, il-gass naturali, u 
l-gass likwifikat miż-żejt (LPG) ġew 
identifikati bħala l-fjuwils alternattivi 
ewlenin b’potenzjal li jissostiwixxu ż-żejt u
jilħqu d-dekarbonizzazzjoni fit-tul.

(4) Abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati u l-esperti nazzjonali, kif ukoll 
mill-esperjenza miksuba, l-elettriku, l-
idroġenu, il-bijofjuwils, il-gass naturali, u 
l-gass likwifikat miż-żejt (LPG) ġew 
identifikati bħala l-fjuwils alternattivi 
ewlenin b’potenzjal li jissostitwixxu ż-żejt. 
Id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-
trasport titlob madankollu miżuri u
strateġiji kumplementari li jmorru ferm lil 
hinn mis-sempliċi promozzjoni ta’ dawn 
il-fjuwils alternattivi, bħan-nuqqas globali 
tal-konsum tal-enerġija, l-iżvilupp ta’
standards xierqa għall-emissjonijiet tas-
CO2 tal-vetturi għal kull tip ta’ trasport, 
ikkompletati minn eżiġenzi ta’ effiċjenza 
fl-enerġija li jkopru s-sistemi kollha ta’
propulsjoni, l-iżvilupp ta’ mezzi ta’
trasport pubbliċi, kollettivi jew tajbin, jew 
l-implimentazzjoni sħiħa tal-prinċipju 
“min juża jħallas” u “min iniġġes 
iħallas”.

Or. fr

Emenda 17
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati u l-esperti nazzjonali, kif ukoll 
mill-esperjenza miksuba, l-elettriku, l-
idroġenu, il-bijofjuwils, il-gass naturali, u 
l-gass likwifikat miż-żejt (LPG) ġew 
identifikati bħala l-fjuwils alternattivi 
ewlenin b’potenzjal li jissostiwixxu ż-żejt u 
jilħqu d-dekarbonizzazzjoni fit-tul.

(4) Abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati u l-esperti nazzjonali, kif ukoll 
mill-esperjenza miksuba, l-elettriku, l-
idroġenu, il-bijofjuwils, il-gass naturali, il-
gass naturali likwifikat (LNG) u l-gass 
likwifikat miż-żejt (LPG) ġew identifikati 
bħala l-fjuwils alternattivi ewlenin 
b’potenzjal li jissostitwixxu ż-żejt u jilħqu 
d-dekarbonizzazzjoni fit-tul.

Or. de

Emenda 18
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati u l-esperti nazzjonali, kif ukoll 
mill-esperjenza miksuba, l-elettriku, l-
idroġenu, il-bijofjuwils, il-gass naturali, u 
l-gass likwifikat miż-żejt (LPG) ġew 
identifikati bħala l-fjuwils alternattivi 
ewlenin b’potenzjal li jissostiwixxu ż-żejt u 
jilħqu d-dekarbonizzazzjoni fit-tul.

(4) Abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati u l-esperti nazzjonali, kif ukoll 
mill-esperjenza miksuba, l-elettriku, l-
idroġenu, il-bijofjuwils, il-fjuwils 
paraffiniċi, il-gass naturali, u l-gass 
likwifikat miż-żejt (LPG) ġew identifikati 
bħala l-fjuwils alternattivi ewlenin 
b’potenzjal li jissostitwixxu ż-żejt u jilħqu 
d-dekarbonizzazzjoni fit-tul.

Or. en

Emenda 19
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet (4) Abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet 
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interessati u l-esperti nazzjonali, kif ukoll 
mill-esperjenza miksuba, l-elettriku, l-
idroġenu, il-bijofjuwils, il-gass naturali, u 
l-gass likwifikat miż-żejt (LPG) ġew 
identifikati bħala l-fjuwils alternattivi 
ewlenin b’potenzjal li jissostiwixxu ż-żejt u 
jilħqu d-dekarbonizzazzjoni fit-tul.

interessati u l-esperti nazzjonali, kif ukoll 
mill-esperjenza miksuba, l-elettriku, l-
idroġenu, il-bijofjuwils, il-gass naturali
(possibilment gass tax-shale), u l-gass 
likwifikat miż-żejt (LPG) ġew identifikati 
bħala l-fjuwils alternattivi ewlenin 
b’potenzjal li jissostitwixxu ż-żejt u jilħqu 
d-dekarbonizzazzjoni fit-tul.

Or. nl

Emenda 20
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli 
CARS 21 tas-6 ta’ Ġunju 2012 jiddikjara 
li n-nuqqas ta’ infrastruttura armonizzata 
għall-fjuwils alternattivi mal-Unjoni 
kollha jfixkel l-introduzzjoni fis-suq ta’
vetturi li jużaw fjuwils alternattivi, u 
jdewwem il-benefiċċji ambjentali 
tagħhom. Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar Pjan ta’ Azzjoni 
CARS 2020 għall-industrija tal-karozzi fl-
Ewropa tilqa’ r-rakkomandazzjonijiet 
ewlenin tar-rapport tal-Grupp ta’ Livell 
Għoli CARS 21, u tippreżenta Pjan ta’
Azzjoni bbażat fuqhom. Din id-Direttiva 
dwar l-infrastruttura tal-fjuwils 
alternattivi hija waħda mill-azzjonijiet 
ewlenin imħabbra mill-Kummissjoni.

imħassra

Or. nl

Emenda 21
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandha tiġi evitata l-frammentazzjoni 
tas-suq intern minħabba l-introduzzjoni 
mhux ikkoordinata fis-suq tal-fjuwils 
alternattivi. Għaldaqstant, oqfsa ta’ politika 
kkoordinati tal-Istati Membri kollha 
għandhom jipprovdu s-sigurtà fit-tul 
meħtieġa għall-investiment privat u 
pubbliku fit-teknoloġija tal-vetturi u tal-
fjuwils, kif ukoll fil-bini tal-infrastruttura.
B’hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu oqfsa ta’ politika nazzjonali li 
jfasslu l-għanijiet, il-miri u l-azzjonijiet ta’
appoġġ tagħhom għall-iżvilupp tas-suq 
tal-fjuwils alternattivi, inkluża l-
infrastruttura meħtieġa li għandha tiġi 
implimentata. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ma’ Stati Membri oħra fil-
viċin tagħhom, fuq il-livell reġjunali jew 
makroreġjunali, permezz tal-konsultazzjoni 
jew ta’ oqfsa konġunti ta’ politika, b’mod 
partikulari fejn ikunu meħtieġa l-
kontinwità tal-kopertura tal-infrastruttura 
għall-fjuwils alternattivi bejn il-fruntieri 
nazzjonali, jew il-bini ta’ infrastruttura 
ġdida qrib il-fruntieri nazzjonali. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni ta’ dawn l-oqfsa ta’ politika 
nazzjonali u l-koerenza tagħhom fuq il-
livell tal-UE, billi twettaq evalwazzjoni 
perjodika tagħhom.

(6) Għandha tiġi evitata l-frammentazzjoni 
tas-suq intern minħabba l-introduzzjoni 
mhux ikkoordinata fis-suq tal-fjuwils 
alternattivi. Għaldaqstant, oqfsa ta’ politika 
kkoordinati tal-Istati Membri kollha 
għandhom ikunu parti mill-għan doppju li 
tintemm id-dipendenza tat-trasport fir-
rigward tal-petrol u tnaqqis ta’ 60 % tal-
gassijiet effet serra li ġejjin mit-trasport 
sal-2050.  B’hekk, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu oqfsa ta’ politika 
nazzjonali li jfasslu l-għanijiet fil-qasam 
tat-tnaqqis globali tal-konsum tal-
enerġija, b’mod partikulari l-petrol u d-
derivattivi tiegħu fis-settur tat-trasport, l-
użu tat- trasport pubbliku elettriċizzat u
tas-suq tal-fjuwils alternattivi, inkluża l-
infrastruttura meħtieġa li għandha tiġi 
implimentata. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ma’ Stati Membri oħra fil-
viċin tagħhom, fuq il-livell reġjunali jew 
makroreġjunali, permezz tal-konsultazzjoni 
jew ta’ oqfsa konġunti ta’ politika, b’mod 
partikulari fejn ikunu meħtieġa l-
kontinwità tal-kopertura tal-infrastruttura 
għall-fjuwils alternattivi bejn il-fruntieri 
nazzjonali, jew il-bini ta’ infrastruttura 
ġdida qrib il-fruntieri nazzjonali. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni ta’ dawn l-oqfsa ta’ politika 
nazzjonali u l-koerenza tagħhom fuq il-
livell tal-UE, billi twettaq evalwazzjoni 
perjodika tagħhom.

Or. fr

Emenda 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandha tiġi evitata l-frammentazzjoni 
tas-suq intern minħabba l-introduzzjoni 
mhux ikkoordinata fis-suq tal-fjuwils 
alternattivi. Għaldaqstant, oqfsa ta’ politika 
kkoordinati tal-Istati Membri kollha 
għandhom jipprovdu s-sigurtà fit-tul 
meħtieġa għall-investiment privat u 
pubbliku fit-teknoloġija tal-vetturi u tal-
fjuwils, kif ukoll fil-bini tal-infrastruttura. 
B’hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu oqfsa ta’ politika nazzjonali li 
jfasslu l-għanijiet, il-miri u l-azzjonijiet ta’
appoġġ tagħhom għall-iżvilupp tas-suq tal-
fjuwils alternattivi, inkluża l-infrastruttura 
meħtieġa li għandha tiġi implimentata. L-
Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’
Stati Membri oħra fil-viċin tagħhom, fuq 
il-livell reġjunali jew makroreġjunali, 
permezz tal-konsultazzjoni jew ta’ oqfsa 
konġunti ta’ politika, b’mod partikulari 
fejn ikunu meħtieġa l-kontinwità tal-
kopertura tal-infrastruttura għall-fjuwils 
alternattivi bejn il-fruntieri nazzjonali, jew 
il-bini ta’ infrastruttura ġdida qrib il-
fruntieri nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura l-koordinazzjoni ta’ dawn 
l-oqfsa ta’ politika nazzjonali u l-koerenza 
tagħhom fuq il-livell tal-UE, billi twettaq 
evalwazzjoni perjodika tagħhom.

(6) Għandha tiġi evitata l-frammentazzjoni 
tas-suq intern minħabba l-introduzzjoni 
mhux ikkoordinata fis-suq tal-fjuwils 
alternattivi. Għaldaqstant, oqfsa ta’ politika 
kkoordinati tal-Istati Membri kollha 
għandhom jipprovdu s-sigurtà fit-tul 
meħtieġa għall-investiment privat u 
pubbliku fit-teknoloġija tal-vetturi u tal-
fjuwils, kif ukoll fil-bini tal-infrastruttura. 
B’hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu oqfsa ta’ politika nazzjonali li 
jfasslu l-għanijiet, il-miri u l-azzjonijiet ta’
appoġġ tagħhom għall-iżvilupp tas-suq tal-
fjuwils alternattivi, inkluża l-infrastruttura 
meħtieġa li għandha tiġi implimentata. L-
Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’
Stati Membri oħra fil-viċin tagħhom, fuq 
il-livell reġjunali jew makroreġjunali, 
permezz tal-konsultazzjoni jew ta’ oqfsa 
konġunti ta’ politika, b’mod partikulari 
fejn ikunu meħtieġa l-kontinwità tal-
kopertura tal-infrastruttura għall-fjuwils 
alternattivi bejn il-fruntieri nazzjonali, jew 
il-bini ta’ infrastruttura ġdida qrib il-
fruntieri nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura l-koordinazzjoni ta’ dawn 
l-oqfsa ta’ politika nazzjonali u l-koerenza 
tagħhom fuq il-livell tal-UE, billi twettaq 
evalwazzjoni perjodika tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha tesplora l-mezzi u 
s-sorsi kollha biex tippromwovi l-
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi.

Or. en

Emenda 23
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandha tiġi evitata l-frammentazzjoni 
tas-suq intern minħabba l-introduzzjoni 
mhux ikkoordinata fis-suq tal-fjuwils 
alternattivi. Għaldaqstant, oqfsa ta’ politika 
kkoordinati tal-Istati Membri kollha 
għandhom jipprovdu s-sigurtà fit-tul 
meħtieġa għall-investiment privat u 
pubbliku fit-teknoloġija tal-vetturi u tal-
fjuwils, kif ukoll fil-bini tal-infrastruttura. 
B’hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu oqfsa ta’ politika nazzjonali li 
jfasslu l-għanijiet, il-miri u l-azzjonijiet ta’
appoġġ tagħhom għall-iżvilupp tas-suq tal-
fjuwils alternattivi, inkluża l-infrastruttura 
meħtieġa li għandha tiġi implimentata. L-
Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’
Stati Membri oħra fil-viċin tagħhom, fuq 
il-livell reġjunali jew makroreġjunali, 
permezz tal-konsultazzjoni jew ta’ oqfsa 
konġunti ta’ politika, b’mod partikulari 
fejn ikunu meħtieġa l-kontinwità tal-
kopertura tal-infrastruttura għall-fjuwils 
alternattivi bejn il-fruntieri nazzjonali, jew 
il-bini ta’ infrastruttura ġdida qrib il-
fruntieri nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura l-koordinazzjoni ta’ dawn 
l-oqfsa ta’ politika nazzjonali u l-koerenza 
tagħhom fuq il-livell tal-UE, billi twettaq 
evalwazzjoni perjodika tagħhom.

(6) Għandha tiġi evitata l-frammentazzjoni 
tas-suq intern minħabba l-introduzzjoni 
mhux ikkoordinata fis-suq tal-fjuwils 
alternattivi. Għaldaqstant, oqfsa ta’ politika 
kkoordinati tal-Istati Membri kollha
għandhom jipprovdu s-sigurtà fit-tul 
meħtieġa għall-investiment privat u 
pubbliku fit-teknoloġija tal-vetturi u tal-
fjuwils, kif ukoll fil-bini tal-infrastruttura.
Ir-regolamentazzjoni għandha tipprovdi l-
inċentivi t-tajba, jiġifieri billi ssegwi l-
konverġenza tal-oqfsa. B’hekk, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu oqfsa ta’
politika nazzjonali li jfasslu l-għanijiet, il-
miri u l-azzjonijiet ta’ appoġġ tagħhom 
għall-iżvilupp tas-suq tal-fjuwils 
alternattivi, inkluża l-infrastruttura 
meħtieġa li għandha tiġi implimentata. L-
Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’
Stati Membri oħra fil-viċin tagħhom, fuq 
il-livell reġjunali jew makroreġjunali, 
permezz tal-konsultazzjoni jew ta’ oqfsa 
konġunti ta’ politika, b’mod partikulari 
fejn ikunu meħtieġa l-kontinwità tal-
kopertura tal-infrastruttura għall-fjuwils 
alternattivi bejn il-fruntieri nazzjonali, jew 
il-bini ta’ infrastruttura ġdida qrib il-
fruntieri nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura l-koordinazzjoni ta’ dawn 
l-oqfsa ta’ politika nazzjonali u l-koerenza 
tagħhom fuq il-livell tal-UE, billi twettaq 
evalwazzjoni perjodika tagħhom.

Or. en

Emenda 24
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-fjuwils inklużi fl-oqfsa nazzjonali 
tal-politika biss għandhom ikunu eliġibbli 
għall-miżuri ta’ appoġġ tal-Unjoni u 
nazzjonali għall-infrastruttura tal-fjuwils 
alternattivi, sabiex l-appoġġ pubbliku 
jkun jista’ jiffoka fuq żvilupp koordinat 
tas-suq intern, lejn mobbiltà mal-Unjoni 
kollha bl-użu ta’ vetturi u bastimenti li 
jużaw fjuwils alternattivi.

imħassar

Or. fr

Emenda 25
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu implimentati miżuri ta’
appoġġ għall-infrastruttura tal-fjuwils
alternattivi, bi qbil mar-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat li jinsabu fit-TFUE.

(8) Għandhom jiġu implimentati miżuri ta’
appoġġ għall-fjuwils alternattivi u għall-
infrastrutturi assoċjati, bi qbil mar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat li jinsabu fit-
TFUE. Il-miżuri ta’ appoġġ ta’ natura 
finanzjarja diretti u indiretti mill-Unjoni u 
l-Istati Membri mhux ser ikunu 
awtorizzati. 

Or. fr

Emenda 26
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-bijofjuwils huma fjuwils prodotti (9) Il-bijofjuwils huma fjuwils prodotti 
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mill-bijomassa, kif inhu ddefinit fid-
Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils 
bħalissa huma l-aktar tip ta’ fjuwils 
alternattivi importanti, u jikkorrispondu 
għal madwar 4.4 % tat-trasport tal-UE.
Jistgħu jikkontribwixxu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ġenerali tas-
CO2, jekk jiġu prodotti b’mod sostenibbli 
u ma jikkawżawx tibdil indirett fl-użu tal-
art. Jistgħu jipprovdu enerġija nadifa lill-
modi kollha tat-trasport. Madankollu, 
restrizzjonijiet fuq il-provvista u 
kunsiderazzjonijiet rigward is-
sostenibbiltà jistgħu jillimitaw l-użu 
tagħhom.

mill-bijomassa. Il-bijofjuwils bħalissa 
huma l-aktar tip ta’ fjuwils alternattivi 
importanti, u jikkorrispondu għal madwar 
4.4 % tat-trasport tal-UE.

Or. nl

Emenda 27
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) In-nuqqas ta’ żvilupp armonizzat ta’
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi mal-
Unjoni kollha jipprevjeni l-iżvilupp ta’
ekonomiji ta’ skala fuq in-naħa tal-
provvista, u t-trawwim ta’ mobbiltà mal-
UE kollha fuq in-naħa tad-domanda. 
Jeħtieġ li jinbnew netwerks ġodda ta’
infrastruttura, partikularment għall-
elettriku, għall-idroġenu u għall-gass 
naturali (l-LNG u s-CNG).

(10) In-nuqqas ta’ żvilupp armonizzat ta’
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi mal-
Unjoni kollha jipprevjeni l-iżvilupp ta’
ekonomiji ta’ skala fuq in-naħa tal-
provvista, u t-trawwim ta’ mobbiltà mal-
UE kollha fuq in-naħa tad-domanda. 
Jeħtieġ li jinbnew netwerks ġodda ta’
infrastruttura, partikularment għall-
elettriku, għall-idroġenu u għall-gass 
naturali (l-LNG u s-CNG). Ifakkar fl-
importanza tal-iżvilupp teknoloġiku, id-
dimostrazzjoni u l-infrastrutturi, b’mod 
partikolari, fil-qasam tal-idroġenu

Or. en

Emenda 28
Markus Pieper
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Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) In-nuqqas ta’ żvilupp armonizzat ta’
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi mal-
Unjoni kollha jipprevjeni l-iżvilupp ta’
ekonomiji ta’ skala fuq in-naħa tal-
provvista, u t-trawwim ta’ mobbiltà mal-
UE kollha fuq in-naħa tad-domanda. 
Jeħtieġ li jinbnew netwerks ġodda ta’
infrastruttura, partikularment għall-
elettriku, għall-idroġenu u għall-gass
naturali (l-LNG u s-CNG).

(10) In-nuqqas ta’ żvilupp armonizzat ta’
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi mal-
Unjoni kollha jipprevjeni l-iżvilupp ta’
ekonomiji ta’ skala fuq in-naħa tal-
provvista, u t-trawwim ta’ mobbiltà mal-
UE kollha fuq in-naħa tad-domanda. 
Jeħtieġ li jinbnew netwerks ġodda ta’
infrastruttura, partikularment għall-
elettriku, għall-idroġenu, gass naturali (l-
LNG u s-CNG) u gass likwifikat miż-żejt 
(LPG).

Or. de

Emenda 29
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, tal-anqas darbtejn l-għadd ta’
vetturi, b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u 
postijiet tan-negozju. Għandhom jiġu 

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-installazzjoni 
tal-punti tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi
taqa’ fl-isfera tal-politika nazzjonali tal-
Istati Membri. 1
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stabbiliti dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti 
tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

__________________
1 Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
stabbilit fl-Artikolu 5 TUE.

Or. nl

Emenda 30
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, tal-anqas darbtejn l-għadd ta’
vetturi, b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

(11) L-elettriku  prodott minn sorsi ta’
enerġija rinnovabbli huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju.  L-Istati Membri 
għandhom jistinkaw sabiex il-punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, b’mod 
partikolari dawk ta’ użu kollettiv (car 
sharing, taksis, vannijiet żgħar, 
xarabanks, tramms, ferroviji, eċċ) kif 
ukoll ir-roti, l-iskuters u l-muturi bi 
propulsjoni elettrika jiġu stabbiliti 
b’kopertura suffiċjenti, b’10 % minnhom 
ta’ aċċess pubbliku, u b’enfażi partikulari 
fuq l-agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
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awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

Or. fr

Emenda 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, tal-anqas darbtejn l-għadd ta’
vetturi, b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jistinkaw biex il-punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi jinbnew 
b’kopertura suffiċjenti, u parti minnhom 
ta’ aċċess pubbliku, b�kunsiderazzjoni 
tal-aspetti ġeografiċi u soċjoekonomiċi u
b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani.Is-sidien privati 
tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-biċċa l-
kbira mill-aċċess għal punti tal-iċċarġjar 
f’parkeġġi kollettivi, bħal fi blokok tal-
appartamenti, uffiċċji u postijiet tan-
negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

Or. en
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Emenda 32
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, tal-anqas darbtejn l-għadd ta’
vetturi, b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, u għadd adegwat minnhom ta’
aċċess pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq 
l-agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

Or. de

Emenda 33
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
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vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, tal-anqas darbtejn l-għadd ta’
vetturi, b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti - wieħed għal kull erba’ vetturi
elettriċi - b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

Or. de

Emenda 34
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, tal-anqas darbtejn l-għadd ta’
vetturi, b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-

(11) L-elettriku li ġej minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju.  L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
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biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

Or. en

Emenda 35
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif 
partikularment attraenti għall-
implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, tal-anqas darbtejn l-għadd ta’
vetturi, b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

(11) L-elettriku huwa fjuwil nadif fil-punt 
tal-użu u huwa partikularment attraenti 
għall-implimentazzjoni ta’ vetturi elettriċi 
u vetturi elettriċi b’żewġ roti 
f’agglomerazzjonijiet urbani, li jista’
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
arja u jnaqqas l-istorbju.L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi jinbnew b’kopertura 
suffiċjenti, tal-anqas darbtejn l-għadd ta’
vetturi, b’10 % minnhom ta’ aċċess 
pubbliku, u b’enfażi partikulari fuq l-
agglomerazzjonijiet urbani. Is-sidien 
privati tal-vetturi elettriċi jiddependu fil-
biċċa l-kbira mill-aċċess għal punti tal-
iċċarġjar f’parkeġġi kollettivi, bħal fi 
blokok tal-appartamenti, uffiċċji u postijiet 
tan-negozju. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet regolatorji mill-
awtoritajiet pubbliċi, li jgħinu liċ-ċittadini 
billi jiżguraw li tiġi pprovduta, mill-
iżviluppaturi u l-maniġers tas-sit, l-
infrastruttura xierqa b’punti suffiċjenti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.
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Emenda 36
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta tiġi żviluppata l-infrastruttura 
għall-vetturi elettriċi, għandha titqies l-
interazzjoni ta’ dik l-infrastruttura mas-
sistema tal-elettriku, kif ukoll il-politika 
tal-elettriku tal-Unjoni. L-istabbiliment u 
l-operat tal-punti tal-iċċarġjar għall-
vetturi elettriċi għandhom jiġu żviluppati 
bħala suq kompetittiv b’aċċess miftuħ 
għall-partijiet kollha interessati fl-
implimentazzjoni jew fl-operat tal-
infrastrutturi tal-iċċarġjar.

imħassra

Or. nl

Emenda 37
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
tinbena infrastruttura ta’ aċċess pubbliku
għall-forniment tal-idroġenu lill-vetturi 
b’mutur, b’distanzi bejn il-punti ta’
forniment għall-vetturi b’mutur li 
jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-
idroġenu tat-territorju nazzjonali kollu, kif 
ukoll ċertu għadd ta’ punti ta’ forniment 
installati f’agglomerazzjonijiet urbani. Dan 
ikun jippermetti lill-vetturi tal-idroġenu 
jiċċirkolaw mal-Unjoni kollha.

(18) L-Istati Membri li jagħmlu l-għażla 
għal dan, għandhom jistinkaw sabiex
tinbena infrastruttura  għall-forniment tal-
idroġenu lill-vetturi b’mutur, b’distanzi 
bejn il-punti ta’ forniment għall-vetturi 
b’mutur li jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-
vetturi tal-idroġenu fit-territorju
nazzjonali, kif ukoll ċertu għadd ta’ punti 
ta’ forniment installati 
f’agglomerazzjonijiet urbani.
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Emenda 38
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tinbena infrastruttura ta’ aċċess pubbliku 
għall-forniment tal-idroġenu lill-vetturi 
b’mutur, b’distanzi bejn il-punti ta’
forniment għall-vetturi b’mutur li 
jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-
idroġenu f’ċerta żona tat-territorju 
nazzjonali, kif ukoll ċertu għadd ta’ punti 
ta’ forniment installati 
f’agglomerazzjonijiet urbani. Dan ikun 
jippermetti lill-vetturi tal-idroġenu 
jiċċirkolaw mal-Unjoni kollha.

(18) L-Istati Membri li jagħżlu li jużaw l-
idroġenu fit-trasport għandhom jiżguraw li 
tinbena infrastruttura ta’ aċċess pubbliku 
għall-forniment tal-idroġenu lill-vetturi 
b’mutur, b’distanzi bejn il-punti ta’
forniment għall-vetturi b’mutur li 
jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-
idroġenu f’ċerta żona tat-territorju 
nazzjonali, kif ukoll ċertu għadd ta’ punti 
ta’ forniment installati 
f’agglomerazzjonijiet. Dan jiffaċilita lill-
vetturi tal-idroġenu jiċċirkolaw mal-Unjoni 
kollha.

Or. en

Emenda 39
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tinbena infrastruttura ta’ aċċess pubbliku 
għall-forniment tal-idroġenu lill-vetturi 
b’mutur, b’distanzi bejn il-punti ta’
forniment għall-vetturi b’mutur li 
jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-
idroġenu f’ċerta żona tat-territorju 
nazzjonali, kif ukoll ċertu għadd ta’ punti 
ta’ forniment installati 
f’agglomerazzjonijiet urbani. Dan ikun 

(18) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, hekk kif timmatura t-teknoloġija,
tinbena infrastruttura ta’ aċċess pubbliku 
għall-forniment tal-idroġenu lill-vetturi 
b’mutur, b’distanzi bejn il-punti ta’
forniment għall-vetturi b’mutur li 
jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-
idroġenu f’ċerta żona tat-territorju 
nazzjonali, kif ukoll ċertu għadd ta’ punti 
ta’ forniment installati 
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jippermetti lill-vetturi tal-idroġenu 
jiċċirkolaw mal-Unjoni kollha.

f’agglomerazzjonijiet urbani. Dan ikun 
jippermetti lill-vetturi tal-idroġenu 
jiċċirkolaw mal-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 40
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
tinbena infrastruttura ta’ aċċess pubbliku 
għall-forniment tal-Gass Naturali 
Kkompressat gassuż (CNG) lill-vetturi
b’mutur, b’distanzi bejn il-punti ta’
forniment li jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-
vetturi tas-CNG mal-Unjoni kollha, kif 
ukoll ċertu għadd ta’ punti ta’ forniment 
installati f’agglomerazzjonijiet urbani.

(20) L-Istati Membri li jagħmlu l-għażla 
għal dan għandhom jistinkaw sabiex
tinbena infrastruttura ta’ aċċess pubbliku 
għall-forniment tal-Gass Naturali 
Kkompressat gassuż (CNG) lill-vetturi 
b’mutur, b’distanzi bejn il-punti ta’
forniment li jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-
vetturi tas-CNG mal-Unjoni, kif ukoll ċertu 
għadd ta’ punti ta’ forniment installati 
f’agglomerazzjonijiet urbani.

Or. fr

Emenda 41
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Bid-diversità dejjem tikber fit-tipi ta’
fjuwils għall-vetturi b’mutur, flimkien mat-
tkabbir kontinwu fil-mobbiltà bit-triq taċ-
ċittadini mal-Unjoni kollha, jeħtieġ li l-
konsumaturi jiġu pprovduti 
b’informazzjoni ċara u faċli li tinftiehem 
dwar il-kompatibbiltà tal-vettura tagħhom 
mal-fjuwils differenti offruti fis-suq tal-

(24) Bid-diversità dejjem tikber fit-tipi ta’
fjuwils għall-vetturi b’mutur, flimkien mat-
tkabbir kontinwu fil-mobbiltà bit-triq taċ-
ċittadini mal-Unjoni kollha, jeħtieġ li l-
konsumaturi jiġu pprovduti 
b’informazzjoni ċara u faċli li tinftiehem 
dwar il-kompatibbiltà tal-vettura tagħhom 
mal-fjuwils differenti offruti fis-suq tal-
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Unjoni tal-fjuwils tat-trasport, mingħajr 
ħsara għad-Direttiva 2009/30/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 li temenda d-
Direttiva 98/70/KE rigward l-
ispeċifikazzjoni tal-petrol, tad-diżil u taż-
żejt tal-gass u li tintroduċi mekkaniżmu 
għall-monitoraġġ u għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra u li temenda 
d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE rigward 
l-ispeċifikazzjoni tal-karburant użat mill-
bastimenti tal-passaġġi tal-ilma interni u li 
tħassar id-Direttiva 93/12/KEE.

Unjoni tal-fjuwils tat-trasport, mingħajr 
ħsara għad-Direttiva 2009/30/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 li temenda d-
Direttiva 98/70/KE rigward l-
ispeċifikazzjoni tal-petrol, tad-diżil u taż-
żejt tal-gass u li tintroduċi mekkaniżmu 
għall-monitoraġġ u għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra u li temenda 
d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE rigward 
l-ispeċifikazzjoni tal-karburant użat mill-
bastimenti tal-passaġġi tal-ilma interni u li 
tħassar id-Direttiva 93/12/KEE. B’mod 
partikolari, għandha titqies l-
istandardizzazzjoni fl-UE kollha tal-kuluri 
użati għall-pajpijiet u ż-żennuni li jwasslu 
l-fjuwil fil-pompi tal-fjuwil.

Or. en

Emenda 42
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex jiġi żgurat l-adattament tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva skont 
l-iżvilupp tas-suq u l-progress tekniku, il-
Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-portafoll 
tal-fjuwils alternattivi, il-karatteristiċi tal-
infrastruttura, u l-koperatura adegwata kif 
ukoll l-istandards għall-fjuwils. Huwa ta’
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa tul il-
ħidma ta’ tħejjija tagħha, anke fuq il-livell 
ta’ esperti.

(25) Sabiex jiġi żgurat l-adattament tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva skont 
l-iżvilupp tas-suq u l-progress tekniku, sal-
31 ta’ Diċembru 2018 il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta reviżjoni ta’ din id-
Direttiva, li jkollha bħala għan, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-portafoll tal-
fjuwils alternattivi, il-karatteristiċi tal-
infrastruttura, u l-koperatura adegwata kif 
ukoll l-istandards għall-fjuwils. Huwa ta’
importanza partikolari li l-Kummissjoni
b’hekk twettaq konsultazzjonijiet xierqa, 
anke fuq il-livell ta’ esperti.

Or. de
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Emenda 43
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex jiġi żgurat l-adattament tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva skont 
l-iżvilupp tas-suq u l-progress tekniku, il-
Kummissjoni għandha tingħatalha s-setgħa 
li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, fir-rigward tal-portafoll tal-
fjuwils alternattivi, il-karatteristiċi tal-
infrastruttura, u l-koperatura adegwata kif 
ukoll l-istandards għall-fjuwils. Huwa ta’
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa tul il-
ħidma ta’ tħejjija tagħha, anke fuq il-livell 
ta’ esperti.

(25) Sabiex jiġi żgurat l-adattament tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva skont 
l-iżvilupp tas-suq u l-progress tekniku, il-
Kummissjoni għandha tingħatalha s-setgħa 
li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, fir-rigward tal-karatteristiċi tal-
infrastruttura, u l-koperatura adegwata kif 
ukoll l-istandards għall-fjuwils. Huwa ta’
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa tul il-
ħidma ta’ tħejjija tagħha, anke fuq il-livell 
ta’ esperti.

Or. de

Emenda 44
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni 
ta’ miżuri għall-implimentazzjoni ta’
infrastruttura tal-fjuwils alternattivi fl-
Unjoni bil-għan li tinqata’ d-dipendenza 
tat-trasport fuq iż-żejt, u tistipula rekwiżiti 
minimi dwar il-bini ta’ infrastruttura għall-
fjuwils alternattivi flimkien ma’
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni, inklużi 
punti tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi u 
punti ta’ forniment għall-gass naturali (l-
LNG u s-CNG) u għall-idroġenu.

Din id-Direttiva hija parti mill-għan 
doppju li tintemm id-dipendenza tat-
trasport fir-rigward tal-petrol u tnaqqis ta’
60 % tal-gassijiet b’effet serra li ġejjin 
mit-trasport sal-2050.  Hi tistabbilixxi 
qafas komuni għal miżuri għall-
implimentazzjoni u l-iffaċilitar tal-iżvilupp 
fl-Unjoni ta’ infrastrutturi tal-fjuwils 
alternattivi u tiffissa speċifikazzjonijiet 
tekniċi komuni dwar il-bini ta’
infrastruttura inklużi punti tal-iċċarġjar 
għall-vetturi elettriċi u punti ta’ forniment 
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għall-gass naturali (l-LNG u s-CNG) u 
għall-idroġenu.

Or. fr

Emenda 45
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "Fjuwils alternattivi" tfisser fjuwils li 
jissostitwixxu s-sorsi taż-żejt fossili fil-
provvista tal-enerġija lit-trasport, u li 
għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu 
lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-provvista 
tal-enerġija lit-trasport. Jinkludu:

(1) "Fjuwils alternattivi" tfisser fjuwils li 
jissostitwixxu s-sorsi taż-żejt fossili fil-
provvista tal-enerġija lit-trasport, u li 
għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu 
lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-provvista 
tal-enerġija lit-trasport. Jinkludu, 
pereżempju:

Or. ro

Emenda 46
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) “fjuwils alternattivi”: tfisser fjuwils li 
jissostitwixxu s-sorsi taż-żejt fossili fil-
provvista tal-enerġija għat-trasport, u li 
għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu 
lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-provvista 
tal-enerġija għat-trasport. Jinkludu b’mod 
partikulari:

1) “fjuwils alternattivi”: tfisser fjuwils li 
jissostitwixxu l-petrol u d-derivattivi 
tiegħu fil-provvista tal-enerġija għat-
trasport.  Jinkludu:

Or. fr
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Emenda 47
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-elettriku, - l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli kif iddefinita fid-Direttiva 
2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill,

Or. fr

Emenda 48
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-idroġenu, - l-idroġenu prodott minn sorsi ta’
enerġija rinnovabbli kif iddefinit fid-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill,

Or. fr

Emenda 49
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-bijofjuwils kif iddefiniti fid-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill,

- il-bijofjuwils avvanzati prodotti minn 
skart u residwi kif iddefiniti fid-Direttiva 
[XXXX/XX/KE] tal-Parlament Ewropew u 
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tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 
98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti 
tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-
Direttiva 2009/28/KEE dwar il-
promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn 
sosri rinnovabbli,

Or. fr

Emenda 50
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-fjuwils sintetiċi, – il-fjuwils paraffiniċi,

Or. en

Emenda 51
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-fjuwils sintetiċi, – il-fjuwils sintetiċi, bħal pereżempju d-
DME

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-DME (dimetiletere) hu fjuwil li diġà jinsab fis-suq u għandu jissemma b’mod partikolari.

Emenda 52
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-il-gass naturali, inkluż il-bijometan, 
f’forma gassuża (Gass Naturali 
Kkompressat – CNG) u f’forma likwifikata
(Gass Naturali Likwifikat – LNG), u

-il-gass naturali konvenzjonali, inkluż il-
bijometan, f’forma gassuża (Gass Naturali 
Kkompressat – CNG) u f’forma likwifikata
(Gass Naturali Likwifikat – LNG), u

Or. fr

Emenda 53
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Artikolu2 - paragrafu 1 - punt 1 - inċiż 
5a (ġdid) 
- Dimetiletere (DME)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Dimetiletere (DME) għandu jissemma bħala eżempju fejn il-proposta ssemmi l-fjuwils 
sintetiċi, għaliex id-DME jista’ jsir fjuwil alternattiv importanti għall-vetturi kummerċjali 
heavy-duty.

Emenda 54
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-Gass Likwifikat miż-Żejt (LPG). – Dimetiletere (DME) u
il-Gass Likwifikat miż-Żejt (LPG).
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Or. en

Emenda 55
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-Gass Likwifikat miż-Żejt (LPG); - il-Gass Likwifikat miż-Żejt
konvenzjonali (LPG);

Or. fr

Emenda 56
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser punt tal-
iċċarġjar bil-mod jew punt tal-iċċarġjar 
mgħaġġel, jew installazzjoni għall-
iskambju fiżiku tal-batterija ta’ vettura
elettrika.

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser post tal-
parkeġġ iddedikat bit-tagħmir għall-
iċċarġjar ta’ vettura waħda kull darba 
(jiġifieri l-iċċarġjar bażiku u/jew l-
iċċarġjar mgħaġġel u/jew l-iċċarġjar 
mingħajr fili).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont in-natura tal-proposta tad-Direttiva "Punti tal-iċċarġjar" tfisser postijiet tal-parkeġġ 
iddedikati bit-tagħmir għall-iċċarġjar bażiku jew mgħaġġel aktar milli għadd ta’ żbokkijiet 
ta’ sokits jew konnetturi. Barra minn hekk, din id-Direttiva m’għandhiex tipprevjeni l-iżvilupp 
u l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji oħra tal-iċċarġjar, bħall-iċċarġjar mingħajr fili, li dwaru 
attwalment tinsab għaddejja l-istandardizzazzjoni internazzjonali.

Emenda 57
Ivo Belet
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser punt tal-
iċċarġjar bil-mod jew punt tal-iċċarġjar 
mgħaġġel, jew installazzjoni għall-
iskambju fiżiku tal-batterija ta’ vettura
elettrika.

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser post tal-
parkeġġ iddedikat bit-tagħmir għall-
iċċarġjar ta’ vettura waħda kull darba 
(jiġifieri l-iċċarġjar bażiku u/jew l-
iċċarġjar mgħaġġel u/jew l-iċċarġjar 
mingħajr fili).

Or. en

Emenda 58
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser punt tal-
iċċarġjar bil-mod jew punt tal-iċċarġjar 
mgħaġġel, jew installazzjoni għall-
iskambju fiżiku tal-batterija ta’ vettura
elettrika.

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser post tal-
parkeġġ iddedikat bit-tagħmir għall-
iċċarġjar ta’ vettura waħda kull darba 
(jiġifieri l-iċċarġjar bażiku u/jew l-
iċċarġjar mgħaġġel u/jew l-iċċarġjar 
mingħajr fili).

Or. en

Emenda 59
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser punt tal-
iċċarġjar bil-mod jew punt tal-iċċarġjar 
mgħaġġel, jew installazzjoni għall-
iskambju fiżiku tal-batterija ta’ vettura 

(2) ‘Punt tal-iċċarġjar’ tfisser punt tal-
iċċarġjar bil-mod, punt tal-iċċarġjar 
mgħaġġel, punt tal-iċċarġjar mingħajr fili,
jew installazzjoni għall-iskambju fiżiku tal-
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elettrika. batterija ta’ vettura elettrika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva m’għandhiex tipprevjeni l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda 
oħra tal-iċċarġjar bħall-iċċarġjar mingħajr fili.

Emenda 60
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2)"Punt tal-iċċarġjar" tfisser punt tal-
iċċarġjar bil-mod jew punt tal-iċċarġjar 
mgħaġġel, jew installazzjoni għall-
iskambju fiżiku tal-batterija ta’ vettura 
elettrika.

(2)"Punt tal-iċċarġjar" tfisser punt bażi tal-
iċċarġjar jew punt tal-iċċarġjar mgħaġġel, 
jew installazzjoni għall-iskambju fiżiku tal-
batterija ta’ vettura elettrika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke fl-iċċarġjar standard jistgħu jinkisbu avvanzi fil-veloċità. Għal din ir-raġuni, ma 
għandu jkun hemm ebda diskriminazzjoni kontrih.

Emenda 61
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser punt tal-
iċċarġjar bil-mod jew punt tal-iċċarġjar 
mgħaġġel, jew installazzjoni għall-
iskambju fiżiku tal-batterija ta’ vettura 
elettrika.

(2) "Punt tal-iċċarġjar" tfisser punt tal-
iċċarġjar bażiku jew punt tal-iċċarġjar 
mgħaġġel, jew installazzjoni għall-
iskambju fiżiku tal-batterija ta’ vettura 
elettrika.
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Or. en

Emenda 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "Punt tal-iċċarġjar bil-mod" tfisser punt 
tal-iċċarġjar li jippermetti l-provvista 
diretta tal-elettriku lil vettura elettrika 
b’qawwa ta’ 22 kW jew inqas.

(3) "Punt tal-iċċarġjar bażiku" tfisser punt 
tal-iċċarġjar li jippermetti l-provvista 
diretta tal-elettriku lil vettura elettrika 
b’qawwa ta’ 22 kW jew inqas.

Or. en

Emenda 63
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "Punt tal-iċċarġjar bil-mod" tfisser punt 
tal-iċċarġjar li jippermetti l-provvista 
diretta tal-elettriku lil vettura elettrika 
b’qawwa ta’ 22 kW jew inqas.

(3) "Punt tal-iċċarġjar bażiku" tfisser punt 
tal-iċċarġjar li jippermetti l-provvista 
diretta tal-elettriku lil vettura elettrika 
b’qawwa ta’ 3.7 kW jew inqas.

Or. en

Emenda 64
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "Punt tal-iċċarġjar mgħaġġel" tfisser 
punt tal-iċċarġjar li jippermetti l-provvista 

(4) "Punt tal-iċċarġjar mgħaġġel" tfisser 
punt tal-iċċarġjar li jippermetti l-provvista 
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diretta tal-elettriku lil vettura elettrika 
b’qawwa ta’ aktar minn 22 kW.

diretta tal-elettriku lil vettura elettrika 
b’qawwa ta’ aktar minn 3.7 kW.

Or. en

Emenda 65
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "Punt tal-iċċarġjar jew tal-forniment ta’
fjuwil ta’ aċċess pubbliku" tfisser punt tal-
iċċarġjar jew tal-forniment ta’ fjuwil li 
jipprovdi aċċess mingħajr diskriminazzjoni 
lill-utenti.

(5) Punt tal-iċċarġjar jew tal-forniment ta’
fjuwil ta’ aċċess pubbliku tfisser punt tal-
iċċarġjar jew tal-forniment ta’ fjuwil li 
jipprovdi aċċess mingħajr diskriminazzjoni
u interoperabbli fl-UE kollha lill-utenti, 
b’sistema ta’ ħlas li hija aċċettata b’mod 
ġenerali.

Or. en

Emenda 66
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5)"Punt tal-iċċarġjar jew tal-forniment ta’
fjuwil ta’ aċċess pubbliku" tfisser punt tal-
iċċarġjar jew tal-forniment ta’ fjuwil li 
jipprovdi aċċess mingħajr diskriminazzjoni 
lill-utenti.

"Punt tal-iċċarġjar jew tal-forniment ta’
fjuwil ta’ aċċess pubbliku" tfisser punt tal-
iċċarġjar jew tal-forniment ta’ fjuwil li 
jipprovdi aċċess mingħajr diskriminazzjoni 
lill-utenti u li l-faċilitajiet tekniċi tiegħu 
huma interoperabbli fl-UE kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet tekniċi li jkunu interoperabbli fl-UE kollha biss jippermettu l-mobbiltà 
transkonfinali tal-vetturi.
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Emenda 67
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "Punt tal-iċċarġjar jew tal-forniment ta’
fjuwil ta’ aċċess pubbliku" tfisser punt tal-
iċċarġjar jew tal-forniment ta’ fjuwil li 
jipprovdi aċċess mingħajr diskriminazzjoni 
lill-utenti.

(5) "Punt tal-iċċarġjar jew tal-forniment ta’
fjuwil ta’ aċċess pubbliku" tfisser punt tal-
iċċarġjar jew tal-forniment ta’ fjuwil li 
jipprovdi aċċess mingħajr 
diskriminazzjoni, faċli, miftuħ u 
interoperabbli fl-UE kollha lill-utenti u 
sistema ta’ ħlas li hija aċċettata b’mod 
ġenerali.

Or. en

Emenda 68
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6) “vettura elettrika”: "Vettura elettrika"
tfisser vettura fit-tifsira tad-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi 
kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-
mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi, b’veloċità 
ddisinjata massima ta’ iktar minn 
25 km/h, mgħammra b’mutur ta’ trazzjoni 
wieħed jew aktar operat mill-elettriku u 
mhux permanentement imqabbad mal-
grilja, flimkien mal-komponenti u s-
sistemi tagħhom ta’ vultaġġ għoli, li jkunu 
mqabbdin b’mod galvanizzat mal-

6) “vettura elettrika”:  tfisser vettura 
mgħammra b’mutur ta’ trazzjoni wieħed 
jew aktar operat mill-elettriku.   Fil-
kuntest ta’ din id-Direttiva, il-vetturi 
elettriċi huma dawk li għandhom użu 
kollettiv (car sharing, taksis, vannijiet 
żgħar, xarabanks, tramms, ferroviji, eċċ) 
kif ukoll ir-roti, l-iskuters u l-muturi bi
propulsjoni elettrika.
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assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli (high voltage 
bus) tas-sistema ta’ propulsjoni elettrika.

Or. fr

Emenda 69
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. nl

Emenda 70
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- domanda għal miżuri ta’ appoġġ

Or. en

Emenda 71
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- miri għall-implimentazzjoni tal-fjuwils 
alternattivi;

- miri fil-qasam ta’ tnaqqis globali tal-
konsum tal-enerġija, b’mod partikolari l-
petrol u d-derivattivi tiegħu fis-settur tat-
trasport, tnaqqis tal-konġestjoni urbana, 



AM\1002401MT.doc 33/65 PE516.901v03-00

MT

ta’ implimentazzjoni tat-trasport pubbliku 
elettriċizzat u tal-fjuwils alternattivi;  

Or. fr

Emenda 72
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

valutazzjoni tal-ħtieġa għal punti ta’
forniment tal-LNG f’portijiet barra min-
netwerk ewlieni TEN-T, li huma 
importanti għall-bastimenti li mhumiex 
involuti f’operati ta’ trasport, b’mod 
partikulari l-bastimenti tas-sajd;

– valutazzjoni tal-ħtieġa għal punti ta’
forniment tal-LNG f’portijiet barra min-
netwerk ewlieni TEN-T;

Or. en

Emenda 73
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 8 sabiex timmodifika l-lista ta’
elementi pprovduta fil-paragrafu 1 u l-
informazzjoni mogħtija fl-Anness I.

imħassar

Or. de

Emenda 74
Werner Langen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu installati għadd minimu ta’ punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, tal-anqas 
in-numru mogħti fit-tabella fl-Anness II, 
sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. Fil-qafas tal-istrateġija nazzjonali 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom iqisu 
l-għadd ta’ punti tal-iċċarġjar għall-vetturi 
elettriċi, imsemmi fit-tabella fl-Anness II
bħala gwida għall-għadd li għandu 
jinbena sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Or. de

Emenda 75
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu installati għadd minimu ta’ punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, tal-anqas
in-numru mogħti fit-tabella fl-Anness II, sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. Kull sentejn, l-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu l-għadd minimu ta’ punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi li 
għandhom jiġu installati, ikkalkulati 
skont il-flotta eżistenti ta’ vetturi 
mħaddma bl-elettriku u t-tkabbir 
imbassar għas-snin ta’ wara, bil-għan li 
jinkiseb in-numru mogħti fit-tabella fl-
Anness II, sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 76
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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jiġu installati għadd minimu ta’ punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, tal-anqas in-
numru mogħti fit-tabella fl-Anness II, sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

jiġu installati għadd minimu ta’ punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, tal-anqas in-
numru mogħti fit-tabella fl-Anness II, sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020. Il-Kummissjoni 
għandha tiċċekkja l-għadd annwali ta’
reġistrazzjonijiet ta’ vetturi elettriċi fl-UE 
u fl-1 ta’ Jannar 2017, l-għadd ta’ punti 
tal-iċċarġjar meħtieġa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li jsir iċċekkjar tal-għadd annwali ta’ reġistrazzjonijiet ta’ vetturi elettriċi u l-
iċċekkjar tal-għadd ta’ punti tal-iċċarġjar meħtieġa, biex jiġi żgurat li jkun hemm bilanċ 
korrett bejn il-vetturi elettriċi u l-infrastruttura tagħhom.

Emenda 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
jiġu installati għadd minimu ta’ punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, tal-anqas
in-numru mogħti fit-tabella fl-Anness II, sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. L-Istati Membri għandhom jistinkaw 
biex jiġu installati għadd ta’ punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, inkluż il-
punti tal-iċċarġjar ta’ aċċess pubbliku, 
fejn xieraq in-numru indikattiv mogħti fit-
tabella fl-Anness II, sa mhux aktar tard 
mill-31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 78
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu installati għadd minimu ta’ punti tal-
iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, tal-anqas 
in-numru mogħti fit-tabella fl-Anness II,
sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. L-Istati Membri għandhom jistinkaw 
biex jiġu installati għadd minimu ta’ punti 
tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020.

Or. fr

Emenda 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tal-anqas 10 % mill-punti tal-iċċarġjar 
għandhom ikunu ta’ aċċess pubbliku.

imħassar

Or. en

Emenda 80
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tal-anqas 10 % mill-punti tal-iċċarġjar 
għandhom ikunu ta’ aċċess pubbliku.

2. Medja ta’ 10 % tal-punti tal-iċċarġjar, 
speċjalment f’¿oni urbani ta’ aktar 
minn100 000 abitant, għandhom ikunu
aċċessibbli għall-pubbliku. L-għadd eżatt 
għandu jiġi determinat skont il-ħtieġa 
partikolari ta’ infrastruttura tal-iċċarġjar 
pubblika.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun hemm bosta użijiet għall-fjuwils alternattivi partikolarment f’¿oni urbani kbar. 
Biex jinħolqu l-kondizzjonijiet xierqa ta’ u¿u, il-ħtieġa tal-infrastruttura pubblika tal-
iċċarġjar għandha tiddetermina l-għadd e¿att ta’ punti tal-iċċarġjar.

Emenda 81
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tal-anqas 10 % mill-punti tal-iċċarġjar 
għandhom ikunu ta’ aċċess pubbliku.

2. Tal-anqas 90 % mill-punti tal-iċċarġjar 
għandhom ikunu ta’ aċċess pubbliku.

Or. ro

Emenda 82
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a.Il-punti tal-iċċarġjar mingħajr fili 
għall-vetturi elettriċi għandhom 
jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi stipulati fl-Anness III.1.3 sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva m’għandhiex tipprevjeni l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda 
oħra tal-iċċarġjar bħall-iċċarġjar mingħajr fili.

Emenda 83
Werner Langen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti tal-iċċarġjar bil-mod għall-vetturi 
elettriċi għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.1.1 sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2015.

Il-punti tal-iċċarġjar bil-mod għall-vetturi 
elettriċi għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.1.1 sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2017.

Or. de

Emenda 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti tal-iċċarġjar bil-mod għall-vetturi 
elettriċi għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.1.1. sa mhux aktar tard mill-31 
ta’ Diċembru 2015.

Il-punti tal-iċċarġjar bażiku għall-vetturi 
elettriċi għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.1.1. sa mhux aktar tard mill-31 
ta’ Diċembru 2015.

Or. en

Emenda 85
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti tal-iċċarġjar bil-mod għall-vetturi 
elettriċi għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.1.1. sa mhux aktar tard mill-31 
ta’ Diċembru 2015.

Il-punti tal-iċċarġjar bil-mod għall-vetturi 
elettriċi għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.1.1. sa mhux aktar tard mill-31 
ta’ Diċembru 2017.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jitqiesu l-investimenti diġà ppjanati u l-flotta attwali tal-vetturi elettriċi, huwa 
importanti li l-manifatturi jingħataw biżżejjed żmien biex jaġġustaw għal standard tekniku 
komuni kemm għall-punti tal-iċċarġjar bil-mod kif ukoll għal dawk mgħaġġla.

Emenda 86
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fl-interess ta’ mmaniġġjar mingħajr 
komplikazzjoni ta’ ċċarġjar f’punti diversi
tal-iċċarġjar, dawn il-punti għandhom 
ikunu mgħammra bi plagg kombinat 
AC/DC.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sistema kombinata ta’ ċċarġjar għal vetturi elettriċi tippermetti l-iċċarġjar, kemm standard 
kif ukoll mgħaġġel, bi plagg tal-vetturi u tiżgura użu mingħajr komplikazzjoni tal-iċċarġjar.

Emenda 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tagħmir għall-punti tal-iċċarġjar bil-mod u 
mgħaġġel, kif stipulati fl-Anness III.1.1 u 
fl-Anness III.1.2 rispettivament, għandu 
jkun disponibbli b’kundizzjonijiet ekwi, 
raġonevoli u mingħajr diskriminazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tagħmir għall-punti tal-iċċarġjar bażiku u 
mgħaġġel, kif stipulati fl-Anness III.1.1 u 
fl-Anness III.1.2 rispettivament, għandu 
jkun disponibbli b’kundizzjonijiet ekwi, 
raġonevoli u mingħajr diskriminazzjoni.

Or. en
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Emenda 88
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-punti tal-iċċarġjar kollha ta’ aċċess 
pubbliku għall-vetturi elettriċi għandhom 
ikunu mgħammra b’sistemi ta’ miters 
intelliġenti kif inhu ddefinit fl-
Artikolu 2(28) tad-Direttiva 2012/27/UE, u 
għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stipulati 
fl-Artikolu 9(2) tal-istess Direttiva.

6. Għall-iċċarġjar f’punti tal-iċċarġjar ta’
aċċess pubbliku għall-vetturi elettriċi
għandha tiġi installata sistema ta’ miters 
intelliġenti u trasparenti kif inhu ddefinit 
fl-Artikolu 2(28) tad-
Direttiva 2012/27/UE, u għandhom 
jirrispettaw ir-rekwiżiti stipulati fl-
Artikolu 9(2) tal-istess Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tkun possibbli l-innovazzjoni, kif ukoll l-akbar konvenjenza possibbli għall-utenti, fil-
punti tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi li huma aċċessibbli għall-pubbliku, huma meħtieġa 
sistemi ta’ kejl intelliġenti u trasparenti.

Emenda 89
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-punti tal-iċċarġjar kollha ta’ aċċess 
pubbliku għall-vetturi elettriċi għandhom 
ikunu mgħammra b’sistemi ta’ miters 
intelliġenti kif inhu ddefinit fl-
Artikolu 2(28) tad-Direttiva 2012/27/UE, u 
għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stipulati 
fl-Artikolu 9(2) tal-istess Direttiva.

6. Il-punti tal-iċċarġjar kollha ta’ aċċess 
pubbliku għall-vetturi elettriċi għandhom 
ikunu mgħammra, individwalment jew
b’mod aggregat, b’sistemi ta’ miters 
intelliġenti kif inhu ddefinit fl-
Artikolu 2(28) tad-Direttiva 2012/27/UE, u 
għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stipulati 
fl-Artikolu 9(2) tal-istess Direttiva.

Or. en
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Emenda 90
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Anness I.1(h) u l-aħħar subparagrafu 
tal-Anness I.2 tad-Direttiva 2009/72/KE 
għandhom japplikaw għad-dejta tal-
konsum u għas-sistema tal-miters tal-punt 
tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi.

7. L-Anness I.1(h) u l-aħħar subparagrafu 
tal-Anness I.2 tad-Direttiva 2009/72/KE 
għandhom japplikaw għad-dejta tal-
konsum u għas-sistema tal-miters tal-punt 
tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi fil-
postijiet privati tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti tal-iċċarġjar pubbliċi jistgħu ma jeħtiġux dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
fatturazzjoni jekk jiġu offruti bħala parti minn servizz lill-klijenti.

Emenda 91
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu l-utenti tal-vetturi elettriċi 
milli jixtru l-elettriku minn kwalunkwe 
fornitur tal-elettriku, irrispettivament mill-
Istat Membru li fih jinsab irreġistrat il-
fornitur. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom id-
dritt li jikkuntrattaw l-elettriku b’mod 
simultanju ma’ fornituri differenti, b’mod 
li l-provvista tal-elettriku għal vettura 
elettrika tkun tista’ tiġi kkuntrattata 
b’mod separat.

8. L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu l-utenti tal-vetturi elettriċi 
milli jixtru l-elettriku minn kwalunkwe 
fornitur tal-elettriku, irrispettivament mill-
Istat Membru li fih jinsab irreġistrat il-
fornitur.

Or. ro
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Emenda 92
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu l-utenti tal-vetturi elettriċi 
milli jixtru l-elettriku minn kwalunkwe 
fornitur tal-elettriku, irrispettivament mill-
Istat Membru li fih jinsab irreġistrat il-
fornitur. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom id-dritt 
li jikkuntrattaw l-elettriku b’mod 
simultanju ma’ fornituri differenti, b’mod 
li l-provvista tal-elettriku għal vettura 
elettrika tkun tista’ tiġi kkuntrattata b’mod 
separat.

8. L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu l-utenti tal-vetturi elettriċi 
milli jixtru l-elettriku minn kwalunkwe 
fornitur tal-elettriku, irrispettivament mill-
Istat Membru li fih jinsab irreġistrat il-
fornitur. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom id-dritt 
li jikkuntrattaw l-elettriku b’mod 
simultanju ma’ fornituri differenti, b’mod 
li l-provvista tal-elettriku għal vettura 
elettrika tkun tista’ tiġi kkuntrattata b’mod 
separat. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dan t’hawn fuq ma jirriżultax 
f’tariffi ta’ konnessjoni separati jew fil-
ħtieġa ta’ konnessjoni tal-elettriku fiżika 
separata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinfetħu swieq ġodda tal-vetturi elettriċi u jiġu appoġġjati l-fornituri indipendenti tas-
servizz, huwa importanti li jiġi żgurat li ma jkunx hemm ostakli regolatorji li jfixklu l-
provvista separata tal-elettriku għall-vetturi elettriċi.

Emenda 93
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-prezzijiet mitluba fil-punti tal-iċċarġjar 
ta’ aċċess pubbliku jkunu raġonevoli, u li 

10. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-prezzijiet mitluba fil-punti tal-iċċarġjar 
ta’ aċċess pubbliku jkunu trasparenti u
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ma jinkludu l-ebda penali jew tariffa 
projbittiva għall-iċċarġjar ta’ vettura 
elettrika minn utent li ma jkollux 
relazzjonijiet kuntrattwali mal-operatur tal-
punt tal-iċċarġjar.

raġonevoli. Skontijiet għal utenti ta’
vetturi elettriċi li għandhom relazzjoni
kuntrattwali mal-operatur tal-punt tal-
iċċarġjar għandhom ikunu mmarkati 
b’mod ċar u viżibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata l-akbar konvenjenza possibbli għall-konsumatur, l-informazzjoni għall-
konsumatur għandha tkun ċara u viżibbli b’mod prominenti.

Emenda 94
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-prezzijiet mitluba fil-punti tal-iċċarġjar 
ta’ aċċess pubbliku jkunu raġonevoli, u li 
ma jinkludu l-ebda penali jew tariffa 
projbittiva għall-iċċarġjar ta’ vettura 
elettrika minn utent li ma jkollux 
relazzjonijiet kuntrattwali mal-operatur 
tal-punt tal-iċċarġjar.

10. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-prezzijiet mitluba fil-punti tal-iċċarġjar 
ta’ aċċess pubbliku jkunu raġonevoli, u li 
ma jinkludu l-ebda penali jew tariffa 
projbittiva għall-iċċarġjar ta’ vettura 
elettrika minn kull utent.

Or. ro

Emenda 95
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 

1. L-Istati Membri li jagħżlu t-tnedija tal-
punti tal-iċċarġjar tal-idroġenu fil-qafas 
tal-politika nazzjonali tagħhom kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 għandhom jiżguraw 
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suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli, b’distanzi 
bejniethom li ma jaqbżux it-300 km, sabiex 
tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi 
tal-idroġenu fit-territorju nazzjonali kollu, 
sa mhux aktar tard minn Diċembru 2020.

li għadd suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment 
ta’ aċċess pubbliku jkunu disponibbli,
preferibbilment b’distanzi bejniethom li 
ma jaqbżux it-300 km, sabiex tkun
iffaċilitata ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-
idroġenu fit-territorju nazzjonali kollu, sa 
mhux aktar tard minn Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 96
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli, b’distanzi 
bejniethom li ma jaqbżux it-300 km, sabiex 
tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi 
tal-idroġenu fit-territorju nazzjonali kollu, 
sa mhux aktar tard minn Diċembru 2020.

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli, b’distanzi 
bejniethom li ma jaqbżux it-300 km, sabiex 
tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi 
tal-idroġenu fit-territorju nazzjonali kollu, 
sa mhux aktar tard minn Diċembru 2020, 
safejn tkun ekonomikament possibbli l-
operazzjoni ta’ punti ta’ forniment tal-
idroġenu.

Or. de

Emenda 97
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
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diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli, b’distanzi 
bejniethom li ma jaqbżux it-300 km,
sabiex tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-
vetturi tal-idroġenu fit-territorju nazzjonali 
kollu, sa mhux aktar tard minn
Diċembru 2020.

diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jistinkaw biex
jiżguraw li għadd suffiċjenti ta’ punti ta’
forniment ta’ aċċess pubbliku jkunu
disponibbli, sabiex tkun permessa ċ-
ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-idroġenu b’mod 
partikolari fil-flotot vinkolanti, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2020.

Or. fr

Emenda 98
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli, b’distanzi 
bejniethom li ma jaqbżux it-300 km, 
sabiex tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-
vetturi tal-idroġenu fit-territorju nazzjonali 
kollu, sa mhux aktar tard minn 
Diċembru 2020.

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli,
partikolarment f’żoni urbani, sabiex tkun 
permessa, b’mod suffiċjenti, iċ-
ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-idroġenu, sa 
mhux aktar tard minn Diċembru 2020..

Or. de

Ġustifikazzjoni

Partikolarment f’żoni urbani kbar, il-fjuwils alternattivi għandhom potenzjal kbir ta’ użu. 

Emenda 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli, b’distanzi 
bejniethom li ma jaqbżux it-300 km,
sabiex tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-
vetturi tal-idroġenu fit-territorju nazzjonali 
kollu, sa mhux aktar tard minn 
Diċembru 2020.

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jistinkaw biex għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli kif meħtieġ
sabiex tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-
vetturi tal-idroġenu fit-territorju nazzjonali 
kollu, sa mhux aktar tard minn 
Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 100
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli, b’distanzi 
bejniethom li ma jaqbżux it-300 km, sabiex 
tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi 
tal-idroġenu fit-territorju nazzjonali kollu, 
sa mhux aktar tard minn Diċembru 2020.

1. L-Istati Membri li fit-territorju tagħhom 
diġà jeżistu, fil-jum tad-dħul fis-seħħ ta’
din id-Direttiva, punti ta’ forniment tal-
idroġenu, għandhom jiżguraw li għadd 
suffiċjenti ta’ punti ta’ forniment ta’ aċċess 
pubbliku jkunu disponibbli, b’distanzi 
bejniethom li ma jaqbżux it-300 km, sabiex 
tkun permessa ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi 
tal-idroġenu fit-territorju kontinentali, sa 
mhux aktar tard minn Diċembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li jinkludu l-gżejjer bħala parti mit-territorju tagħhom jistgħu jsibu li dan ir-
rekwiżit tad-distanza huwa diffiċli u żejjed biex jiġi ssodisfat; għalhekk għandu jiġi speċifikat 
li dan jirrelata mat-territorji kontinentali.
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Emenda 101
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jikkooperaw sabiex 
jiżguraw lix-xarabanks u lill-vetturi tqal 
b’mutur li jaħdmu bl-idroġenu, lill-LNG 
jew lill-bijofjuwils avvanzati il-possibilità 
li jistgħu jivvjaġġaw tul it-toroq kollha 
tan-Netwerk Ewlieni TEN-T.

Or. fr

Emenda 102
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jistinkaw 
biex jiġu pprovduti punti ta’ forniment 
tal-idroġenu, tal-LNG, jew tal-bijofjuwils 
avvanzati, ta’ aċċess pubbliku għat-
trasport marittimu u għall-ilmijiet interni.

Or. fr

Emenda 103
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 a
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Provvista ta’ gass likwifikat għall-qasam 
tat-trasport

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu disponibbli għadd suffiċjenti ta’
punti ta’ forniment tal-idroġenu
aċċessibbli għall-pubbliku f’distanzi
bejniethom li ma jaqbżux il-150 km,biex 
jippermettu ċ-ċirkolazzjoni ta’ vetturi tal-
LPG fit-territorju nazzjonali kollu, sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020. Fi Stati fejn il-gass 
likwifikat miż-żejt hu diġà stabbilit, hi 
rakkomandabbli provvista sħiħa fl-
istazzjonijiet ta’ servizz tal-awtostrada.

Or. de

Emenda 104
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
jiġu pprovduti punti ta’ forniment tal-LNG, 
ta’ aċċess pubbliku, għat-trasport marittimu 
u tal-ilmijiet interni, fil-portijiet marittimi 
kollha tan-Netwerk Ewlieni tan-Netwerk 
Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T), sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. stati Membri għandhom jistinkaw biex
jiġu pprovduti punti ta’ forniment tal-LNG,
tal-idroġenu jew tal-bijofjuwils avvanzati,
ta’ aċċess pubbliku, għat-trasport marittimu 
u tal-ilmijiet interni, fil-portijiet marittimi
u l-portijiet interni kollha tan-Netwerk 
Ewlieni tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-
Trasport (TEN-T).

Or. fr

Emenda 105
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu pprovduti punti ta’ forniment tal-
LNG, ta’ aċċess pubbliku, għat-trasport 
f’ilmijiet interni, fil-portijiet interni kollha 
tan-Netwerk Ewlieni TEN-T, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2025.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rakkomandazzjonjiet għall-punti ta’ forniment tal-portijiet interni huma integrati fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. 

Emenda 106
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
biex jiżguraw li l-vetturi tqal b’mutur li 
jaħdmu bl-LNG jistgħu jivvjaġġjaw tul it-
toroq kollha tan-Netwerk Ewlieni TEN-T.
Għal dan il-għan, għandhom jiġu 
stabbiliti punti ta’ forniment tal-LNG, ta’
aċċess pubbliku, b’distanza bejniethom li 
ma jaqbżux l-400 km, sa mhux aktar tard 
mill-31 ta’ Diċembru 2020.

3. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
biex jiżguraw li l-vetturi tqal b’mutur li 
jaħdmu bl-LNG, bl-idroġenu jew bil-
bijokarburanti avvanzati jistgħu 
jivvjaġġjaw tul it-toroq kollha tan-Netwerk 
Ewlieni TEN-T.

Or. fr

Emenda 107
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
biex jiżguraw li l-vetturi tqal b’mutur li 
jaħdmu bl-LNG jistgħu jivvjaġġjaw tul it-
toroq kollha tan-Netwerk Ewlieni TEN-T. 
Għal dan il-għan, għandhom jiġu stabbiliti 
punti ta’ forniment tal-LNG, ta’ aċċess 
pubbliku, b’distanza bejniethom li ma 
jaqbżux l-400 km, sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

3. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
biex jiżguraw li l-vetturi tqal b’mutur li 
jaħdmu bl-LNG jistgħu jivvjaġġjaw tul it-
toroq kollha tan-netwerk ewlieni. Għal dan 
il-għan, għandhom jiġu stabbiliti punti ta’
forniment tal-LNG, ta’ aċċess pubbliku, 
b’distanza bejniethom li ma jaqbżux l-
400 km, sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 108
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-punti kollha ta’ forniment tal-LNG 
għat-trasport marittimu u fl-ilmijiet interni 
għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.3.1 sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2015.

4. Il-punti kollha ta’ forniment tal-LNG 
għat-trasport marittimu u fl-ilmijiet interni
kif ukoll il-faċilitajiet assoċjati meħtieġa 
(bħat-tankijiet tal-ħżin, il-puntuni, eċċ)
għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.3.1 sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2015.

Or. en

Emenda 109
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 6. L-Istati Membri għandhom jistinkaw 
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jkunu disponibbli għadd suffiċjenti ta’
punti ta’ forniment tas-CNG, ta’ aċċess 
pubbliku, b’distanzi bejniethom li ma 
jaqbżux il-150 km, biex jippermettu ċ-
ċirkolazzjoni tal-vetturi tas-CNG mal-
Unjoni kollha, sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

biex ikunu disponibbli xi punti ta’
forniment tas-CNG, ta’ aċċess pubbliku 
biex jippermettu ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi 
tas-CNG sa mhux aktar tard mill-31 ta’
Diċembru 2020.

Or. fr

Emenda 110
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu disponibbli għadd suffiċjenti ta’
punti ta’ forniment tas-CNG, ta’ aċċess 
pubbliku, b’distanzi bejniethom li ma 
jaqbżux il-150 km, biex jippermettu ċ-
ċirkolazzjoni tal-vetturi tas-CNG mal-
Unjoni kollha, sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu disponibbli għadd suffiċjenti ta’
punti ta’ forniment tas-CNG, ta’ aċċess 
pubbliku, b’distanzi bejniethom li ma 
jaqbżux il-150 km, biex jippermettu ċ-
ċirkolazzjoni tal-vetturi tas-CNG mal-
Unjoni kollha, sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2020, safejn tkun 
ekonomikament possibbli l-operazzjoni ta’
punti ta’ forniment tal-idroġenu.

Or. de

Emenda 111
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għad-
Direttiva 2009/30/KE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li informazzjoni 
rilevanti, ċara u sempliċi dwar il-
kompatibbiltà bejn il-fjuwils kollha fis-suq 

1. Mingħajr ħsara għad-
Direttiva 2009/30/KE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li informazzjoni 
rilevanti, ċara u sempliċi dwar l-
ispeċifikazzjonijiet u l-kompatibbiltà bejn 
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u bejn il-vetturi tkun disponibbli: il-fjuwils kollha fis-suq u bejn il-vetturi 
tkun disponibbli:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hu biss fehim ċar tal-informazzjoni kollha dwar il-fjuwils alternattivi li jagħmilha aktar faċli 
għall-konsumatur li jivvalutahom, u dan jippromwovi wkoll l-aċċettazzjoni tal-vetturi 
elettriċi.

Emenda 112
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c)fuq il-vettura stess. Dan ir-rekwiżit 
għandu japplika għall-vetturi ġodda kollha 
mibjugħa fit-territorju tal-Istati Membri 
minn [id-data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva], u għall-vetturi kollha l-oħra 
rreġistrati fit-territorju tal-Istati Membri 
mid-data tal-ewwel kontroll tekniku tal-
vetturi wara [id-data ta’ traspożizzjoni ta’
din id-Direttiva].

(c) fuq il-vettura stess. Dan ir-rekwiżit 
għandu japplika għall-vetturi ġodda kollha 
mibjugħa fit-territorju tal-Istati Membri 
minn [sentejn wara d-data ta’
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva], u għall-
vetturi kollha l-oħra rreġistrati fit-territorju 
tal-Istati Membri mid-data tal-ewwel 
kontroll tekniku tal-vetturi wara [sentejn 
wara d-data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva].

Or. de

Emenda 113
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c)fuq il-vettura stess. Dan ir-rekwiżit 
għandu japplika għall-vetturi ġodda kollha 
mibjugħa fit-territorju tal-Istati Membri 
minn [id-data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-

(c)fuq il-vettura stess. Dan ir-rekwiżit 
għandu japplika għall-vetturi ġodda kollha 
mibjugħa fit-territorju tal-Istati Membri 
minn [id-data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-
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Direttiva], u għall-vetturi kollha l-oħra 
rreġistrati fit-territorju tal-Istati Membri 
mid-data tal-ewwel kontroll tekniku tal-
vetturi wara [id-data ta’ traspożizzjoni ta’
din id-Direttiva].

Direttiva], u għall-vetturi kollha l-oħra 
rreġistrati fit-territorju tal-Istati Membri 
mid-data tal-kontroll tekniku li jmiss tal-
vetturi wara [id-data ta’ traspożizzjoni ta’
din id-Direttiva].

Or. de

Emenda 114
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Wara t-traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva u mingħajr preġudizzju għal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta li titlob lill-fornituri tal-fjuwil 
jistandardizzaw il-kuluri użati għall-
pajpijiet u ż-żennuni biex iwasslu l-fjuwil 
fil-pompi tal-fjuwil fit-territorju kollu tal-
UE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ kuluri komuni għat-twassil tal-fjuwil fl-UE kollha għandha ttejjeb is-
sensibilizzazzjoni u l-fehim tal-konsumaturi dwar il-fjuwils differenti disponibbli.

Emenda 115
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni li jiddefinixxu l-post 
speċifiku, fuq il-vettura, tal-informazzjoni 

4. Fejn skemi tal-EN li jinkludu standards 
għat-tikkettar tal-fjuwil mhumiex 
disponibbli jew mhumiex xierqa għall-ilħiq 
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dwar il-kompatibbiltà u l-espressjoni 
grafika tagħha, sabiex tiġi żgurata l-
armonizzazzjoni tagħha mal-Unjoni 
kollha. Fejn skemi tal-EN li jinkludu 
standards għat-tikkettar tal-fjuwil mhumiex 
disponibbli jew mhumiex xierqa għall-ilħiq 
tal-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni li jiddeterminaw il-
parametri tat-tikkettar tal-fjuwil għall-
fjuwils introdotti fis-suq tal-Unjoni u li 
jilħqu l-livell ta’ 1 % tal-volum totali tal-
bejgħ, skont l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni, u f’aktar minn Stat Membru 
wieħed.

tal-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni li jiddeterminaw il-
parametri tat-tikkettar tal-fjuwil għall-
fjuwils introdotti fis-suq tal-Unjoni u li 
jilħqu l-livell ta’ 1 % tal-volum totali tal-
bejgħ, skont l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni, u f’aktar minn Stat Membru 
wieħed.

Or. de

Emenda 116
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati, soġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

1. Il-Kummissjoni m’għandhiex tingħata 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati.

Or. nl

Emenda 117
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 3, 4, 5 u 6 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien
indeterminat.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 3, 4, 5 u 6 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin, 
li jibda minn [OPOCE, jekk jogħġbok 
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daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport rigward id-delega tas-
setgħa sa mhux aktar tard minn disa’
xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta’
ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tiġi estiża awtomatikament għal perjodi 
ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu mid-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. ro

Emenda 118
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 3, 4, 5 u 6 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat.

2. Is--setgħa li tadotta atti ddelegati 
m’għandhiex tingħata lill-Kummissjoni.

Or. nl

Emenda 119
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 3, 4, 5 u 6 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat.

2. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 5 u 6 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat.

Or. de
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Emenda 120
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 3, 4, 5 u 6 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.Deċiżjoni ta’
revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega 
tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni.Għandha tidħol fis-seħħ jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
minn data aktar ’il quddiem kif speċifikata
fl-istess deċiżjoni.Ma għandha taffettwa l-
validità tal-ebda att iddelegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 5 u 6 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.Deċiżjoni ta’
revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega 
tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni.Għandha tidħol fis-seħħ jum 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
minn data aktar ’il quddiem kif speċifikat
fl-istess deċiżjoni.Ma għandha taffettwa l-
validità tal-ebda att iddelegat diġà fis-seħħ.

Or. de

Emenda 121
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 3,
4, 5, u 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 
ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
matul perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, jew jekk, qabel it-tmiem ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex ser joġġezzjonaw.Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 4, 
5, u 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
matul perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, jew jekk, qabel it-tmiem ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex ser joġġezzjonaw.Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. de
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Emenda 122
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Qafas regolatorju għandu jikkonsisti 
f’miżuri li jappoġġjaw il-bini ta’
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi, bħal 
permessi għall-bini, permessi għall-
parkeġġi, iċ-ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni 
ambjentali tan-negozji, jew konċessjonijiet 
ta’ stazzjonijiet tal-fjuwil.

Qafas regolatorju għandu jikkonsisti 
f’miżuri li jappoġġjaw il-bini ta’
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi, bħal 
permessi għall-bini, permessi għall-
parkeġġi, iċ-ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni 
ambjentali tan-negozji, jew konċessjonijiet 
ta’ stazzjonijiet tal-fjuwil. Sabiex jiġi 
żgurat li t-talba ta’ fornitur ta’ fjuwil 
alternattiv previst tiġi awtorizzata fi żmien 
tliet xhur mit-talba, il-qafas regolatorju 
għandu jinkludi d-dettalji dwar il-
proċeduri tekniċi u amministrattivi, il-
persunal, il-metodoloġija u l-leġiżlazzjoni 
applikabbli sabiex jiġi evitat dewmien 
burokratiku u leġiżlattiv.

Or. en

Emenda 123
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – paragrafu 1 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu mill-
inqas l-elementi li ġejjin:

Dawn il-miżuri għandhom iqisu bħala 
gwida l-elementi li ġejjin:

Or. de

Emenda 124
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Appoġġ għall-implimentazzjoni u għall-
manifattura

imħassar

Il-baġit pubbliku annwali allokat għall-
implimentazzjoni tal-infrastruttura għall-
fjuwils alternattivi, imqassam skont il-
fjuwil u l-mod tat-trasport (bit-triq, bil-
ferrovija, fuq l-ilma jew bl-ajru).
Il-baġit pubbliku annwali allokat għall-
appoġġ ta’ impjanti għall-manifatturar ta’
teknoloġiji li jużaw il-fjuwils alternattivi, 
imqassam skont il-fjuwil u l-mod tat-
trasport. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ekonomija tal-qafas nazzjonali ma tistax timponi finanzjamenti pubbliċi mill-Istati Membri.

Emenda 125
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 5 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– miri nazzjonali għall-2020 għall-
implimentazzjoni tal-fjuwils alternattivi fil-
modi tat-trasport differenti (bit-triq, bil-
ferrovija, fuq l-ilma u bl-ajru) u għall-
infrastruttura rilevanti;

– valuri nazzjonali li għandhom jintlaħqu 
sas-sena 2020 għall-implimentazzjoni tal-
fjuwils alternattivi fil-modi tat-trasport 
differenti (bit-triq, bil-ferrovija, fuq l-ilma 
u bl-ajru) u għall-infrastruttura rilevanti;

Or. de

Emenda 126
Yannick Jadot
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 5 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- miri nazzjonali għall-2020 għall-
implimentazzjoni tal-fjuwils alternattivi fil-
modi tat-trasport differenti (bit-triq, bil-
ferrovija, fuq l-ilma u bl-ajru) u għall-
infrastruttura rilevanti,

- miri nazzjonali għall-2020 fil-qasam ta’
tnaqqis globali tal-konsum ta’ enerġija u 
ta’ petrol u tad-derivattivi tiegħu fis-settur 
tat-trasport, ta’ tnaqqis tal-konġestjoni 
urbana, ta’ implimentazzjoni tat-trasport 
pubbliku elettriċizzat u ta’
implimentazzjoni tal-fjuwils alternattivi fil-
modi tat-trasport differenti (bit-triq, bil-
ferrovija, fuq l-ilma u bl-ajru) u għall-
infrastruttura rilevanti,

Or. fr

Emenda 127
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 5 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– miri nazzjonali, stabbiliti sena wara 
sena, għall-implimentazzjoni tal-fjuwils 
alternattivi fil-modi tat-trasport differenti 
u għall-infrastruttura rilevanti, bil-għan li 
jintlaħqu l-miri nazzjonali għall-2020.

imħassar

Or. de

Emenda 128
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Anness 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar
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Or. fr

Emenda 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness 2 – titolu tat-tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għadd minimu ta’ punti tal-iċċarġjar tal-
vetturi elettriċi f’kull Stat Membru

Għadd indikattiv ta’ punti tal-iċċarġjar tal-
vetturi elettriċi f’kull Stat Membru

Or. en

Emenda 130
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Anness 2 – titolu tat-tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għadd minimu ta’ punti tal-iċċarġjar tal-
vetturi elettriċi f’kull Stat Membru

Għadd minimu indikattiv ta’ punti tal-
iċċarġjar tal-vetturi elettriċi f’kull Stat 
Membru

Or. en

Emenda 131
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Anness 2 - tabella tat-tielet kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta’ punti tal-iċċarġjar ta’ aċċess 
pubbliku (f’eluf)

Għadd ta’ punti tal-iċċarġjar ta’ aċċess 
pubbliku (f’eluf)

21 187
7 62
13 116
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5 47
150 1353
1 11
2 20
13 115
82 742
97 872
125 1130
2 18
2 15
4 37
1 13
7 61
1 9
32 289
12 104
46 414
12 111
10 91
3 23
4 32
7 64
14 131
122 1099
4 34

Or. ro

Emenda 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – punt 1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. Punti tal-iċċarġjar elettriku bil-mod 1.1. Punti tal-iċċarġjar elettriku bażiku
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għall-vetturi b’mutur għall-vetturi b’mutur

Or. en

Emenda 133
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-punti tal-iċċarġjar bil-mod b’Kurrent 
Alternanti (AC) għall-vetturi elettriċi 
għandhom ikunu mgħammra, għall-finijiet 
ta’ interoperabbiltà, b’konnetturi tat-Tip 2, 
kif deskritt fl-istandard EN62196-2:2012.

Il-punti tal-iċċarġjar bażiku b’Kurrent 
Alternanti (AC) għall-vetturi elettriċi 
għandhom ikunu mgħammra, għall-finijiet 
ta’ interoperabbiltà, bi żbokkijiet ta’ sokits
tat-Tip 2, kif deskritt fl-
istandard EN62196- 2:2012 u 
aġġornamenti rispettivi.

Or. en

Emenda 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-punti tal-iċċarġjar bil-mod b’Kurrent 
Alternanti (AC) għall-vetturi elettriċi 
għandhom ikunu mgħammra, għall-finijiet 
ta’ interoperabbiltà, b’konnetturi tat-Tip 2, 
kif deskritt fl-istandard EN62196-2:2012.

Il-punti tal-iċċarġjar bażiku b’Kurrent 
Alternanti (AC) għall-vetturi elettriċi 
għandhom ikunu mgħammra, għall-finijiet 
ta’ interoperabbiltà, b’konnetturi tat-Tip 2, 
kif deskritt fl-istandard EN62196-2:2012.

Or. en

Emenda 135
Fiona Hall
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Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti tal-iċċarġjar bil-mod b�Kurrent 
Alternanti (AC) għall-vetturi elettriċi 
għandhom ikunu mgħammra, għall-
finijiet ta’ interoperabbiltà, b�apparat 
primarju għat-trasferiment mingħajr fili 
tal-elettriku kif deskritt fl-IEC/TS 61980-
3, li għandu jiġi adottat sal-2014. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva m’għandhiex tipprevjeni l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda 
oħra tal-iċċarġjar bħall-iċċarġjar mingħajr fili.

Emenda 136
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – punt 1.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2. Punti tal-iċċarġjar elettriku mgħaġġel 
għall-vetturi b’mutur

1.2. Punti tal-iċċarġjar elettriku mgħaġġel 
għall-vetturi b’mutur ta’ iżjed minn 22 kW

Or. en

Emenda 137
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-punti tal-iċċarġjar mgħaġġel b’Kurrent 
Alternanti (AC) għall-vetturi elettriċi
għandhom ikunu mgħammra, għall-finijiet 

Il-punti tal-iċċarġjar mgħaġġel b’Kurrent 
Alternanti (AC) għall-vetturi għandhom 
ikunu mgħammra, għall-finijiet ta’
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ta’ interoperabbiltà, b’konnetturi tat-Tip 2, 
kif deskritt fl-istandard EN62196-2:2012.

interoperabbiltà, b’kejbils imqabbda mal-
konnettur tat-Tip 2, kif deskritt fl-
istandard EN62196-2:2012 u 
aġġornamenti rispettivi."

Or. en

Emenda 138
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-punti tal-iċċarġjar mgħaġġel b’Kurrent 
Dirett (DC) għall-vetturi elettriċi 
għandhom ikunu mgħammra, għall-finijiet 
ta’ interoperabbiltà, b’konnetturi tat-
Tip "Combo 2", kif deskritt fl-
istandard EN rilevanti, li għandu jiġi 
adottat sal-2014.

Il-punti tal-iċċarġjar mgħaġġel b’Kurrent 
Dirett (DC) għall-vetturi elettriċi 
għandhom ikunu mgħammra, għall-finijiet 
ta’ interoperabbiltà, b’konnetturi bi 
standards multipli li jipprovdu kemm 
‘CHAdeMO’ kif ukoll konnessjoni tat-
Tip ’Combo 2’, kif deskritt fl-istandard EN 
rilevanti, li għandu jiġi adottat sal-2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-istandards tal-ġejjieni jkunu teknoloġikament newtrali u kompatibbli 
mal-iżviluppi tas-suq, jiġifieri f’konformità mal-vetturi elettriċi li qed jiġu prodotti u użati fl-
UE.

Emenda 139
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-punti ta’ forniment tal-LNG għall-
bastimenti ta’ fuq l-ilma għandhom 
jikkonformaw mal-istandards EN rilevanti, 
li għandhom jiġu adottati sal-2014.

Il-punti ta’ forniment tal-LNG għall-
bastimenti ta’ fuq l-ilma għandhom 
jikkonformaw mal-istandards EN rilevanti, 
li għandhom jiġu adottati skont ir-
regolamenti u l-istandards rilevanti tal-
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OMI u tal-ISO sal-2014.  L-Istati Membri 
għandhom jikkoordinaw biex jappoġġjaw 
b’mod konġunt l-iżvilupp ta’ dawk l-
istandards mill-OMI u l-ISO kemm jista’
jkun malajr. 

Or. en


