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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Huwa mifhum li l-vetturi li ma jużawx prodotti taż-żejt għandhom diffikultà biex jinbigħu, l-aktar 
minħabba li l-possibilitajiet għar-riforniment tal-fjuwil jew għall-iċċarġjar mhumiex disponibbli fuq 
livell nazzjonali u lanqas fuq livell transkonfinali. Fil-preżent huwa diffiċli li teknoloġiji ġodda u 
vetturi ġodda jikkompetu fis-suq intern u li jkollhom sehem sinifikanti mis-suq. F'dan il-kuntest, id-
direttiva għandha l-għan li toħloq inċentivi u tibgħat sinjali għal investimenti fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi, sabiex tiffaċilita li atturi ġodda jidħlu fis-suq 
u sabiex tiżdied il-kompetizzjoni.  

Minn-banda, għandhom jiġu maħsuba miżuri li jiżguraw il-possibilità li vetturi ġodda, bħall-vetturi 
elettriċi, jitħaddmu. Mill-banda l-oħra, l-interventi fis-suq għandhom ċertu prezz għall-gvernijiet u 
għall-konsumaturi. Barra minn hekk, huwa importanti li jitqies li hemm iċ-ċans li, jekk it-teknoloġija 
relevanti ma tkunx għadha lesta jew tkun għadha ma ġietx ippruvata, l-investimenti li jsiru jistgħu 
jkunu ineffiċjenti jew kontroproduċenti. B'mod partikulari, il-karozzi li jaħdmu bl-idroġenu ma jidhrux 
li huma lesti biex jidħlu fis-suq fil-mument.

Ir-rapporteur tilqa' t-tentattivi li jiġu implimentati infrastrutturi ta' fjuwils alternattivi, biex b'hekk 
gradwalment titnaqqas id-dipendenza tal-Unjoni fuq iż-żejt. Ir-rapporteur tenfasizza li l-investimenti 
għandhom ikunu primarjament xprunati skont id-domanda tas-suq u għandhom ikunu msejsa fuq bażi 
teknoloġika newtra. Barra minn hekk, ir-rapporteur temmen bil-qawwa li l-Unjoni għandha tpoġġi 
għad-dispożizzjoni finanzjament xieraq għar-riċerka u l-iżvilupp sabiex tiffaċilita l-integrazzjoni fis-
suq ta' teknoloġiji ġodda u sabiex dawn ikunu lesti għall-użu aktar malajr. Barra minn hekk, ir-
rapporteur jemmen li l-isforzi tal-UE dwar l-istandadrdizzazzjoni huma kritiċi fir-rigward ta' din il-
proposta, meta titqies id-dimensjoni transkonfinali kbira ta' din id-direttiva. Fl-aħħar nett, sabiex tiġi 
rrispettata l-aġenda tad-dekarbonizzazzjoni tal-UE, huwa importanti li s-suq Ewropew jibqa' sew fuq 
quddiem f'inizjattivi bħal din.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Meta l-Istati Membri jkunu qegħdin 
jistabilixxu l-oqfsa nazzjonali tal-politika 
tagħhom, għadhom iqisu bis-sħiħ l-
impatti tal-implimentazzjoni tal-
infrastrutturi tal-fjuwils alternattivi fuq il-
konsumaturi u fuq id-dħul mit-taxxa, kif 
ukoll fuq il-kosteffettività ta' investimenti 
fil-ġejjieni fl-implimentazzjoni ta' din l-
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infrastruttura.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Huwa xieraq li l-istandards li 
jikkonċernaw it-tagħmir għall-punti tal-
iċċarġjar bil-mod u mgħaġġel għandhom 
jitqiesu bħala armonizzati ġaladarba jiġu 
ffissati bi ftehim komuni kif imsemmi fl-
Anness III.1.1 u fl-Anness III.1.2, u 
ppubblikati skont il-proċeduri nazzjonali. 
L-istandards għandhom jinżammu 
aġġornati fid-dawl tal-progress 
teknoloġiku u tal-iżviluppi fil-prattika 
tajba tal-inġinerija f’materji ta’ sikurezza.

Or. en

Emenda 3
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 huwa partikularment 
attraenti għall-implimentazzjoni ta’ vetturi 
elettriċi u vetturi elettriċi b'żewġ roti 
f'agglomerazzjonijiet urbani, u 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, u 10 % minnhom ikollhom 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-
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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.

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 4
Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-vetturi tal-idroġenu, inklużi l-vetturi 
b'żewġ roti li jaħdmu bl-idroġenu, bħalissa 
għandhom rati baxxi ħafna ta’ 
penetrazzjoni fis-suq, iżda l-bini ta’ 
infrastruttura suffiċjenti għall-forniment 
tal-idroġenu jkun essenzjali biex 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-vetturi 
tal-idroġenu fuq skala ikbar.

(17) Il-vetturi tal-idroġenu, inklużi l-vetturi 
b'żewġ roti li jaħdmu bl-idroġenu, bħalissa 
għandhom rati baxxi ħafna ta’ 
penetrazzjoni fis-suq, iżda l-bini ta’ 
infrastruttura suffiċjenti għall-forniment 
tal-idroġenu jkun essenzjali biex 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-vetturi 
tal-idroġenu fuq skala ikbar fuq żmien fit-
tul.

Or. en

Emenda 5
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 

(18) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, ladarba t-teknoloġija tkun immaturat,
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-
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nazzjonali, kif ukoll ċertu għadd ta' punti 
ta' forniment installati 
f'agglomerazzjonijiet urbani. Dan ikun 
jippermetti lill-vetturi tal-idroġenu 
jiċċirkolaw mal-Unjoni kollha.

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.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex tiġi żgurata u 
ssalvagwardjata l-kompetittività tal-
industriji Ewropej, l-UE se tipprovdi l-
finanzjament meħtieġ biex titwettaq aktar 
attività ta' riċerka u żvilupp fl-
implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-
fjuwils alternattivi, minħabba li bħalissa 
huma l-pajjiżi terzi li qegħdin fuq 
quddiem fl-implimentazzjoni ta' 
teknoloġiji ġodda bħall-batteriji għall-
vetturi elettriċi.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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 

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni 
ta’ miżuri għall-implimentazzjoni ta’ 
infrastruttura tal-fjuwils alternattivi fl-
Unjoni bil-għan li titnaqqas id-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 
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punti ta' forniment għall-gass naturali (l-
LNG u s-CNG) u għall-idroġenu.

punti ta' forniment għall-gass naturali (l-
LNG u s-CNG) u għall-idroġenu.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jadotta qafas 
ta’ politika nazzjonali għall-iżvilupp tas-
suq tal-fjuwils alternattivi u l-infrastruttura 
tagħhom, li jinkludi l-informazzjoni 
elenkata fl-Anness I, u mill-inqas l-
elementi li ġejjin:
- valutazzjoni tal-qagħda attwali u tal-
iżvilupp futur tal-fjuwils alternattivi;
- valutazzjoni tal-kontinwità transfruntiera 
tal-kopertura tal-infrastruttura għall-fjuwils 
alternattivi;

- il-qafas regolatorju biex jappoġġja l-bini 
tal-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi;

- miżuri ta’ politika biex jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tal-qafas ta’ politika 
nazzjonali;
- miżuri ta’ appoġġ għall-implimentazzjoni 
u għall-manifattura;
- appoġġ għar-riċerka, għall-iżvilupp 
teknoloġiku u għad-demostrazzjoni;
- miri għall-implimentazzjoni tal-fjuwils 
alternattivi;
- l-għadd ta’ vetturi li jużaw fjuwils 
alternattivi mistenni sal-2020;
- 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;
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- fejn xieraq, arranġamenti ta’ 
kooperazzjoni ma' Stati Membri oħra skont 
it-tieni paragrafu.

- valutazzjoni tal-impatt tal-
implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-
fjuwils alternattivi fuq id-dħul mit-taxxa u 
fuq il-konsumaturi;
- analiżi bir-reqqa tal-ispejjeż u l-
benefiċċji. 

Or. en

Emenda 9
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 jiżguraw li jiġu installati għadd 
minimu ta’ punti tal-iċċarġjar għall-vetturi 
elettriċi, bejn wieħed u ieħor in-numru 
mogħti fit-tabella fl-Anness II, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 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.

3. 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 mgħaġġel għall-vetturi 
elettriċi għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.1.2 sa mhux aktar tard mill-

Il-punti tal-iċċarġjar mgħaġġel għall-vetturi 
elettriċi għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-
Anness III.1.2 sa mhux aktar tard mill-
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31 ta’ Diċembru 2017. 31 ta’ Diċembru 2017.
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 jistinkaw biex 
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 u għandhom 
jippermettu l-flessibilità meħtieġa sabiex 
jiżguraw li r-rekwiżiti speċifiċi tas-
sikurezza infurzati fuq livell nazzjonali 
jiġu rrispettati.

Or. en

Emenda 11
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 jistinkaw biex 
jiżguraw li għadd suffiċjenti ta' punti ta' 
forniment ta' aċċess pubbliku jkunu 
disponibbli sabiex tkun permessa ċ-
ċirkolazzjoni tal-vetturi tal-idroġenu fit-
territorju nazzjonali kollu, sa mhux aktar 
tard mill-31 ta' Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 12
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 

1. L-Istati Membri għandhom jistinkaw 
biex jiżguraw li jiġu pprovduti punti ta' 
forniment tal-LNG, ta’ aċċess pubbliku, 
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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.

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.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu 
jinkludi l-elementi li ġejjin:

2. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu 
jinkludi l-elementi li ġejjin:

- l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet meħudin 
minn kull Stat Membru;

- l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet meħudin 
minn kull Stat Membru, inkluża l-
kosteffettività tagħhom;

- l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ din id-
Direttiva fuq l-iżvilupp tas-suq tal-fjuwils 
alternattivi, u l-impatt fuq l-ekonomija u l-
ambjent;

- l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ din id-
Direttiva fuq l-iżvilupp tas-suq tal-fjuwils 
alternattivi, u l-impatt fuq l-ekonomija u l-
ambjent u fuq il-konsumaturi;

Or. en

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Anness I 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Miri 5. Miri
- 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 indikattivi 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, stabbiliti sena wara sena, 
għall-implimentazzjoni tal-fjuwils 
alternattivi fil-modi tat-trasport differenti u 
għall-infrastruttura rilevanti, bil-għan li 

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

Or. en

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Żviluppi ekonomiċi u fis-swieq
Rappurtar ta' kull sena dwar iż-żidiet fil-
kapaċità, l-użu tal-kapaċità, il-kosti diretti 
u indiretti u l-varjazzjonijiet fid-dħul mit-
taxxa.

Or. en


