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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-trasport urban tat-triq u l-bidla fil-klima

Il-bidla fil-klima taffettwa kull jum lil kull persuna Ewropea. L-UE qablet li tnaqqas l-
emissjonijiet tagħha b'effett serra b'20% sa l-2020, li żżid l-effiċjenza fl-enerġija b'20% u li 
tuża sorsi li jiġġeddu sa talanqas 20% tal-konsum ġenerali ta' l-enerġija fl-UE.

Fl-UE, is-settur tat-trasport bit-triq hu responsabbli għal 26% tal-konsum finali ta' l-enerġija u 
għal 24% ta' l-emissjonijiet tas-CO2. It-trasport urban hu responsabbli għal 40% ta' l-
emissjonijiet tas-CO2 għat2-trasport bit-triq u sa 70% ta' tniġġis ieħor mit-trasport. Għalkemm 
it-trasport hu kontributur ewlieni għall-iżvilupp, miegħu iġib ukoll prezz li jrid jitħallas mis-
soċjetà.

Kontenut tal-proposta

Il-proposta l-ġdida tieħu post il-proposta inizjali tal-Kummissjoni li kienet ġiet miċħuda mill-
Parlament f'livell ta' kumitat parlamentari fis-sena 20061. Il-proposta l-ġdida hi bbażata fuq 
approċċ teknoloġiku ġdid li, skond il-Kummissjoni, hu newtrali. Id-dispożizzjoni 
kontroversjali li kellha l-iskop li entitajiet pubbliċi jkollhom kwota ta' vetturi li ma jniġġsux, 
i.e. limitu minimu ta' 25%, tneħħiet mill-verżjoni ġdida tal-proposta.

Il-Kummissjoni qed tintroduċi metodoloġija armonizzata u bbażata fuq it-trasformazzjoni 
f'valur monetarju fil-proċedura għal akkwist ta' vetturi li ma jniġġsux u li huma effiċjenti fl-
użu ta' l-enerġija għat-trasport pubbliku. L-ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi tul l-użu kollu 
tagħhom rigward il-konsum ta' l-enerġija, l-emissjonijiet tas-CO2 u l-emissjonijiet li jniġġsu, 
għandhom ikunu inklużi mal-kriterji għall-akkwist ta' vetturi għat-trasport bit-triq mill-
awtoritajiet pubbliċi u minn operaturi li jipprovdu servizzi permezz ta' kuntratt ma' awtoritá 
pubblika. It-tul ta' l-użu kollu ta' vettura hu definit skond l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u fin-
nuqqas ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet, il-Kummissjoni tistabbilixxi l-għadd ta' kilometri tul l-
użu kollu tal-vettura għall-vetturi tat-trasport bit-triq.

Il-kriterji għall-għoti ta' appalti għal vetturi li jirrispettaw l-ambjent fil-bidu jistgħu jiġu 
inklużi fuq bażi volontarja u jsiru mandatorji sa mhux aktar tard mill-2012.

Il-proposta għandha l-iskop li tnaqqas l-ispejjeż ta' vetturi li ma jniġġsux u li huma effiċjenti 
fl-użu ta' l-enerġija billi toħloq fis-suq massa kritika ta' vetturi li jirrispettaw l-ambjent. Il-
leġiżlazzjoni attwali, (standards EURO għall-emissjonijiet ta' vetturi) jistgħu jidħlu fil-kriterji 
ta' l-għoti ta' appalti.

L-applikazzjoni mandatorja tal-kriterji għall-akkwist ta' vetturi li ma jniġġsux u li huma
effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija ma teskludix l-inklużjoni ta' kriterji oħra relevanti u tippermetti 
wkoll il-modifiki ta' vetturi b' teknoloġija ambjentali aġġornata u b'rendiment imtejjeb.

Għalkemm mal-proposta l-ġdida mhemmx inkluża evalwazzjoni ta' l-impatt, il-Kummissjoni 
tqis li s-suq ta' l-akkwist pubbliku hu ta' 16% tal-GDP ta' l-UE (bejn wieħed u ieħor 1,500 
                                               
1 Il-Kumitat għat-Trasport ma kienx approva l-abbozz ta' opinjoni. Lanqas ma kienet intbgħatet l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel li ma kienx approva l-proposta.
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biljun euro), b'total annwali fl-UE ta' akkwist ta' 110,000 vettura li huma karozzi tal-
passiġġieri, 110,000 vettura kummerċjali ħfif, 35,000 trakk u 17,000 karozza tal-linja.

Il-proposti tar-rapporteur għal opinjoni

Il-metodoloġija proposta għandha l-għan li tkun għodda utli għall-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali billi tgħinhom jagħmlu l-aktar deċiżjonijiet intelliġenti għall-mobilità 
urbana b'rispett għall-ambjent. Vetturi li jniġġsu anqas u l-vetturi intelliġenti llum jiswew 
aktar. Għall-akkwist ta' vetturi li ma jniġġsux u li huma effiċjenti fl-użu ta' enerġija, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom iqisu l-kriterju ta' l-inqas spejjeż, kif ukoll il-kriterju ta' l-
għotjiet ta' appalti  favur l-ambjent.

Ir-rapporteur għal opinjoni tqis li l-għan tad-direttiva jintlaħaq jekk jiġu kkunsidrati dawn il-
kundizzjonijiet:
 L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kontraenti nazzjonali, 

reġjonali jew lokali kollha skond kif imfisser fid-Direttivi 2004/17/KE u 
2004/18/KE dwar il-kriterji "favur l-ambjent" għax-xiri ta' dawn il-vetturi minn 
operaturi b'kuntratt, liċenzja, permess jew awtorizzazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet 
pubbliċi sabiex jippromovu vetturi li ma jniġġsux u li huma effiċjenti fl-użu ta' l-
enerġija. L-awtoritá kontraenti tista' titlob testijiet għal kundizzjonijiet speċifiċi 
tat-traffiku u għall-kapaċitá ta' tagħbija. 

 L-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar akkwisti pubbliċi li huma 
favur l-ambjent u dwar il-finanzjament tagħhom, b'mod partikulari, imma mhux biss, 
informazzjoni rigward Fondi Strutturali, il-Fond ta' Koeżjoni, JESSICA, is-7 programm 
ta' qafas għar-riċerka, għajnuniet Statali jew Komunitarji u sussidji u self nazzjonali jew 
Ewropej. L-Istati Membri jistgħu jużaw aħjar l-istrumenti finanzjarji Ewropej sabiex 
itejbu l-mobilità urbana u l-kwalità ta' l-arja urbana.

 Prezzijiet kompetittivi għandhom ikunu inkoraġġuti sabiex id-differenza fil-prezz bejn 
vetturi li ma jniġġsux u li huma effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u l-vetturi tradizzjonali ma 
tkunx ta' żvantaġġ għas-suq tal-vetturi favur l-ambjent.

 Websajt u bażi tad-dejta komuni Ewropej li jinkludu l-leġiżlazzjoni applikabbli 
kollha u l-appalti pubbliċi kollha li jippromovu vetturi tat-trasport bit-triq li ma jniġġsux 
u effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u l-istrumenti finanzjari applikabbli għandhom ikunu 
pprovduti mill-Kummissjoni.

 Tikketta komuni Ewropea għall-akkwist ta' vetturi favur l-ambjent għandha tintuża 
mill-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali.

 L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jimplimentaw l-miżuri meħtieġa biex iqisu 
l-mobilità urbana u l-promozzjoni ta' vetturi tat-trasport bit-triq li ma jniġġsux u 
effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija bħala parti mis-segwitu strateġiku u mir-revizjoni ta' nofs 
iż-żmien ta' l-Oqfsa ta' Referenza Strateġiċ Nazzjonali u tal-Programmi Operattivi 
nazzjonali u reġjonali, kif definit mir-Regolament 1083/2006. Il-programmi CIVITAS u 
"Enerġija Intelliġenti - Ewropa" għandhom ikomplu jiġu appoġġjati.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza ta' l-Ikel bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-



AD\726192MT.doc 5/19 PE404.574v03-00

MT

rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Recital 10 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-awtoritajiet u entitajiet
kontraenti nazzjonali, reġjunali jew lokali 
li jipprovdu servizzi pubbliċi ta' trasport 
ta' passiġġieri b'kuntratt, permess jew 
awtorizzazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet 
pubbliċi, dwar id-dispożizzjonijiet li 
jirrigwardaw ix-xiri ta' vetturi tat-trasport
bit-triq li ma jniġġsux u li jkunu effiċjenti 
fl-użu ta' l-enerġija. 

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li tkun ipprovduta l-informazzjoni relevanti lill-awtoritajiet kontraenti sabiex 
ikunu jistgħu jippreparaw aħjar l-akkwisti ta' vetturi bħal dawn minħabba l-kriterji godda ta' 
l-għoti ta' kuntratti "favur l-ambjent" li se jingħaqdu mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
2004/1/KE u 2004/1/KE. 

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-bidu, il-prezz tal-vetturi effiċjenti 
fl-użu ta’ l-enerġija u li ma jniġġsux ikun 
ogħla minn dak ta’ vetturi konvenzjonali. 
Il-ħolqien ta’ domanda suffiċjenti għal dan 
it-tip ta’ vetturi għandu jiżgura li l-
ekonomiji fil-kobor jkunu jistgħu jwasslu 
għal tnaqqis fil-prezz tal-vetturi.

(11) Fil-bidu, il-prezz tal-vetturi effiċjenti 
fl-użu ta’ l-enerġija u li ma jniġġsux ikun 
ogħla minn dak ta’ vetturi konvenzjonali. 
Il-ħolqien ta’ domanda suffiċjenti għal dan 
it-tip ta’ vetturi għandu jiżgura li l-
ekonomiji fil-kobor jkunu jistgħu jwasslu 
għal tnaqqis fil-prezz tal-vetturi. Il-
kumpaniji għandhom ikunu inkoraġġuti 
biex jippromovu prezzijiet kompetittivi 
sabiex id-differenza fil-prezz bejn vettura 
li ma tniġġisx u li tkun effiċjenti fl-użu ta' 
l-enerġija u vettura tradizzjonali ma tkunx 
ta' żvantaġġ għas-suq tal-vetturi favur l-



PE404.574v03-00 6/19 AD\726192MT.doc

MT

ambjent.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jibbenefikaw mill-ekonomiji ta' l-iskala, jeħtieġu sforzi mis-settur ta' l-industrija ħalli 
l-vetturi favur l-ambjent ikollhom prezzijiet kompetettivi wkoll.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-bidu, il-prezz tal-vetturi effiċjenti 
fl-użu ta’ l-enerġija u li ma jniġġsux ikun 
ogħla minn dak ta’ vetturi konvenzjonali. 
Il-ħolqien ta’ domanda suffiċjenti għal dan 
it-tip ta’ vetturi għandu jiżgura li l-
ekonomiji fil-kobor jkunu jistgħu jwasslu 
għal tnaqqis fil-prezz tal-vetturi.

(11) Fil-bidu, il-prezz tal-vetturi effiċjenti 
fl-użu ta’ l-enerġija u li ma jniġġsux ikun 
ogħla minn dak ta’ vetturi konvenzjonali. 
Il-ħolqien ta’ domanda suffiċjenti għal dan 
it-tip ta’ vetturi għandu jiżgura li l-
ekonomiji fil-kobor ikunu jistgħu jwasslu 
għal tnaqqis fil-prezz tal-vetturi u 
jiggarantixxu t-twaqqif ta' l-infrastrutturi 
neċessarji għall-fornituri għal kull tip ta' 
fjuwil imsemmi fl-anness.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-kriterji għall-għoti ta' appalti li 
jikkonċernaw l-enerġija u l-ambjent 
għandhom ikunu kriterji għall-għoti ta' 
appalti fost kriterji oħrajn li jridu jiġu 
kkunsidrati mill-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti meta jintalbu biex 
jieħdu deċiżjoni rigward l-akkwist ta' 
vetturi tat-trasport tat-triq li ma jniġġsux 
u li jkunu effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija.

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva li qed tiġi eżaminata ma tistabbilixxix lista kompleta ta' kriterji li jistgħu jiġu 
applikati mill-awtoritajiet jew mill-entitajiet lokali għall-akkwist ta' vetturi tat-trasport tat-
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triq li jkunu effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u li ma jniġġsux.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-għajnuna ta' l-Istat għall-akkwist 
ta' vetturi tat-trasport tat-triq, inkluża l-
installazzjoni a posteriori ta' magni u ta' 
spare parts fuq il-vetturi li jkunu soġġetti 
għal ċertifikazzjoni skond it-tip, għandha 
tiġi awtorizzata fil-kuntest tar-regolamenti 
Komunitarji. Din l-għajnuna ta' l-Istat 
tista' tkun ġustifikata fid-dawl ta' l-
interess komuni tal-Komunità u b'mod 
partikolari għal skopijiet ta' mobilità 
urbana sostenibbli.

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna ta' l-Istat mogħtija għall-akkwist ta' vetturi tat-trasport tat-triq għandha 
tirrispetta r-regolamenti Komunitarji.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikkunsidraw waqt is-segwitu 
strateġiku u r-revizjoni ta' nofs iż-żmien 
ta' l-Oqfsa ta' Referenza Strateġiċi 
Nazzjonali u tal-Programmi Operattivi 
nazzjonali u reġjonali, kif definit mir-
Regolament (KE) Nru 1083/2006 li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond ta' Żvilupp Reġjonali 
Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni, l-eliġibilitá tal-mobilitá 
urbana għal għajnuna finanzjarja u l-
promozzjoni ta' vetturi tat-trasport bit-triq 
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li ma jniġġsux u effiċjenti fl-użu ta' l-
enerġija. Waqt li jqisu r-riżultati li nkisbu 
permezz tal-programm CIVITAS u tal-
programm Enerġija Intelliġenti-Ewropa, 
l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom ikomplu jagħtu appoġġ lil 
dawn l-inizjattivi.
___________
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.

Ġustifikazzjoni

Il-Green Paper dwar il-mobilitá urbana ġiet diskussa sal-15 ta' Marzu u ħafna Stati Membri 
ma qisux dawn il-kwistjonijiet fil-Programmi Operattivi Nazzjonali attwali tagħhom. Ikun 
tajjeb li jiġu appoġġjati u jitkomplew inizjattivi tajba li diġà tttieħdu u li jgħinu sabiex 
jinfurmaw u jħarrġu lill-awtoritajiet lokali jew ċentrali.  

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva teħtieġ l-inklużjoni ta’ l-
ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi tul 
ħajjithom relatati mal-konsum ta’ enerġija, 
emissjonijiet ta’ CO2u emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu bħala kriterji għall-għoti 
ta’ kuntratti ta’ xiri ta’ vetturi tat-trasport 
tat-triq, minn awtoritajiet kontraenti jew 
entitajiet kontraenti fit-tifsira tad-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE jew 
bħala kriterji għax-xiri ta’ vetturi bħal 
dawn minn operaturi b’kuntratt, liċenzja, 
permess jew awtorizzazzjoni mogħtija 
minn awtoritajiet pubbliċi, sabiex 
tippromwovi l-vetturi effiċjenti fl-użu ta' l-
enerġija u li ma jniġġsux.

Din id-Direttiva teħtieġ l-inklużjoni ta’ l-
ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi tul 
ħajjithom relatati mal-konsum ta’ enerġija, 
emissjonijiet ta’ CO2 u emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu bħala kriterji għall-għoti 
ta’ kuntratti ta’ xiri ta’ vetturi tat-trasport 
tat-triq, inkluża l-installazzjoni a 
posteriori ta' magni u ta' spare parts fuq 
dawn il-vetturi, minn awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti fit-
tifsira tad-Direttivi 2004/17/KE u 
2004/18/KE jew bħala kriterji għax-xiri ta’ 
vetturi bħal dawn minn operaturi 
b’kuntratt, liċenzja, permess jew 
awtorizzazzjoni mogħtija minn awtoritajiet 
pubbliċi, sabiex tippromwovi l-vetturi 
effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u li ma 
jniġġsux.

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni a posteriori ta' magni u ta' spare parts fuq vetturi tat-trasport tat-triq li jkunu 
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soġġetti għal ċertifikazzjoni skond it-tip għandha tiġi inkluża fl-ambitu tad-direttiva li qed tiġi 
eżaminata.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-direttiva ma tapplikax għall-
installazzjoni a posteriori fuq vetturi tat-
trasport tat-triq ta' magni u ta' spare parts 
meta jkunu qabżu l-75% tal-kilometraġġ 
totali tagħhom.

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tad-direttiva li qed tiġi eżaminata għandu jinkludi l-vetturi tat-trasport tat-triq tal-
kategoriji M u N li huma soġġetti għal ċertifikazzjoni skond it-tip, inkluża l-installazzjoni a 
posteriori ta' magni u ta' spare parts. Sabiex jiġi inkoraġġut it-tiġdid ta' flotta ta' vetturi 
qadima jew li tniġġes u l-innovazzjoni u sabiex il-miżura proposta jkollha effetti benefiċi, il-
magni u l-ispare parts għandhom jiġu installati fuq vetturi li ma jkunux qabżu l-75% tal-
kilometraġġ totali.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
applikabbli, b'mod partikulari għal 
leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti 
rigward għajnuna Statali u għar-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 
ta' Ottubru 2007 dwar s-servizzi ta' 
trasport pubbliku ta' passiġġiera bil-
ferrovija u bit-triq, u li jabolixxi r-
Regolamenti (KEE) Nru 1191/69 u (KEE) 
Nru 1107/70 tal-Kunsill1, l-Istati Membri 
jistgħu jinkuraġġixxu l-akkwist jew ix-xiri 
ta' vetturi tat-trasport li ma jniġġsux u li 
jkunu effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija, 
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inklużi l-istallazzjoni a posteriori fuq 
dawn il-vetturi, muturi u spare parts 
sakemm ma jkunux qabżu il-75 % tal-
kilometraġġ totali tagħhom.
___________
1 ĠU L 291, 9.11.2007, p. 25.

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna ta' l-Istat mogħtija għall-akkwist ta' vetturi tat-trasport tat-triq għandha tkun 
konformi mar-regolamenti Komunitarji.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' din id-
direttiva,''vetturi tat-trasport tat-toroq'' 
tfisser vetturi tal-kategoriji M u N kif 
definiti fid-Direttiva 2007/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Settembru 2007 li tistabbilixxi qafas 
għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u 
l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal dawn il-vetturi (Direttiva 
Qafas)1 u l-installazzjoni a posteriori fuq 
dawn il-vetturi ta' magni u spare parts 
meta jkunu għadhom ma qabżux il-75% 
tal-kilometraġġ totali tagħhom.
_________
1 ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tad-direttiva li qed tiġi eżaminata għandu jinkludi l-vetturi tat-trasport tat-triq tal-
kategoriji M u N li huma soġġetti għal ċertifikazzjoni skond it-tip, inkluża l-installazzjoni a 
posteriori ta' magni u ta' spare parts. Sabiex jiġi inkoraġġut it-tiġdid tal-flotta ta' vetturi 
qadima jew li tniġġes u l-innovazzjoni u sabiex il-miżura proposta jkollha effetti benefiċi, il-
magni u l-ispare parts għandhom jiġu installati fuq vetturi li ma jkunux qabżu l-75% tal-
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kilometraġġ totali.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard mid-data msemmija fl-
Artikolu 7(1), l-awtoritajiet jew entitajiet 
kontraenti fit-tifsira tad-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE jużaw 
il-metodoloġija definita fl-Artikolu 3, kull 
darba li huma japplikaw l-ispejjeż tat-
tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom relatati 
mal-konsum ta’ enerġija, emissjonijiet ta’ 
CO2 u emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu 
bħala kriterji għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
xiri ta’ vetturi tat-trasport tat-triq.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard mid-data msemmija fl-
Artikolu 7(1), l-awtoritajiet jew entitajiet 
kontraenti fit-tifsira tad-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE jużaw 
il-metodoloġija definita fl-Artikolu 3, kull 
darba li huma japplikaw l-ispejjeż tat-
tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom għall-
konsum ta’ enerġija, emissjonijiet ta’ CO2
u emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu 
flimkien ma' kriterji oħrajn għall-għoti ta’ 
kuntratti ta’ xiri ta’ vetturi tat-trasport tat-
triq.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju għall-kejl ta' l-ispejjeż tal-konsum ta' l-enerġija u għall-emissjonijiet ta' CO2 u ta' 
emissjonijiet li jniġġsu għandu jkun kriterju fakultativ li għandu jippermetti li x-xerrejja 
jagħżlu offerti li jirrispettaw lill-ambjent, kif ukoll li jkunu l-iktar vantaġġużi ekonomikament.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012, 
ix-xiri pubbliku kollu ta’ vetturi tat-trasport 
tat-triq minn awtoritajiet jew entitajiet 
kontraenti fit-tifsira tad-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE ikun 
jinkludi l-ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi tul 
ħajjithom relatati mal-konsum ta’ enerġija, 
emissjonijiet ta’ CO2 u emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu bħala kriterji għall-għoti 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012, 
ix-xiri pubbliku kollu ta’ vetturi tat-trasport 
tat-triq minn awtoritajiet jew entitajiet 
kontraenti fit-tifsira tad-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE ikun 
jinkludi l-ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi tul 
ħajjithom relatati mal-konsum ta’ enerġija, 
emissjonijiet ta’ CO2 u emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu fl-ambitu tal-kriterji
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ta’ kuntratti, skond il-metodoloġija definita 
fl-Artikolu 3.

għall-għoti ta’ kuntratti, skond il-
metodoloġija definita fl-Artikolu 3.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju għall-kejl ta' l-ispejjeż tal-konsum ta' l-enerġija u għall-emissjonijiet ta' CO2 u ta' 
emissjonijiet li jniġġsu għandu jkun kriterju fakultativ li għandu jippermetti li x-xerrejja 
jagħżlu offerti li jirrispettaw lill-ambjent, kif ukoll li jkunu l-iktar vantaġġużi ekonomikament.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012, 
ix-xiri kollu ta’ vetturi tat-trasport tat-triq 
għall-provvista ta’ servizzi pubbliċi ta’ 
trasport ta’ passiġġieri b’liċenzja, permess 
jew awtorizzazzjoni mogħtija minn 
awtoritajiet pubbliċi jkun jinkludi l-ispejjeż 
tat-tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom relatati 
mal-konsum ta’ enerġija, emissjonijiet ta’ 
CO2 u emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu 
ta’ vetturi tat-trasport tat-triq bħala kriterji, 
skond il-metodoloġija definita fl-
Artikolu 3.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012 
kwalunkwe xiri ta’ vetturi tat-trasport tat-
triq għall-provvista ta’ servizzi pubbliċi ta’ 
trasport ta’ passiġġieri b’liċenzja, permess 
jew awtorizzazzjoni mogħtija minn 
awtoritajiet pubbliċi jkun jinkludi l-ispejjeż 
tat-tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom relatati 
mal-konsum ta’ enerġija, emissjonijiet ta’ 
CO2 u emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu 
ta’ vetturi tat-trasport tat-triq fl-ambitu tal-
kriterji, skond il-metodoloġija definita fl-
Artikolu 3.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju għall- kejl ta' l-ispejjeż għall-konsum ta' l-enerġija u għall-emissjonijiet ta' CO2 u 
ta' emissjonijiet li jniġġsu għandu jkun kriterju fakultativ li għandu jippermetti li x-xerrejja 
jagħżlu offerti li jirrispettaw lill-ambjent, kif ukoll li jkunu l-iktar vantaġġużi ekonomikament.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a  L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
kriterji għall-għoti iktar rigorużi ta'
kuntratti għall-akkwist ta' vetturi li huma 
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effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u li ma 
jniġġsux, jew għall-akkwist ta' vetturi 
mgħammra mill-ġdid jew inkella jwettqu 
modernizzazzjoni tal-vetturi eżistenti, 
pereżempju billi jżidu particle filters u 
sistemi b'funzjoni "stand by", jew iwettqu 
adattament tal-magni għal fjuwils li 
jniġġsu inqas sabiex jiksbu l-aħjar 
prestazzjonijiet ambjentali.

Ġustifikazzjoni

Korollarju tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Din l-emenda tiżviluppa l-Premessa 16 tal-
proposta għal direttiva.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-awtoritajiet lokali, reġjonali jew 
nazzjonali li jixtru vetturi li ma jniġġsux u 
li jkunu effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija li 
jirrapreżentaw talanqans 30% ta' xiri 
speċifiku annwali tagħhom jistgħu jużaw 
it-tikketta "Trasport urban tat-triq li ma 
jniġġisx u effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija". 
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
disinn uniformi għal din it-tikketta. 

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-awtoritajiet kontraenti jkunu motivati biex jippromovu vetturi li ma 
jniġġsux u effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija. 

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 c Mill-1 ta' Jannar 2013, l-użu tat-
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tikketta "Trasport urban tat-triq li ma 
jniġġisx u effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija" 
ikun riżervat għall-awtoritajiet jew 
entitajiet kontraenti li l-akkwisti annwali 
tagħhom ta' vetturi tat-trasport urban 
ikunu 100% ekoloġiċi. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi inkoraġġut it-trasport urban tat-triq li jkun effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u li ma 
jniġġisx, it-tikketta ekoloġika għandha tkun riżervata wara l-1 ta' Jannar 2013 għall-
awtoritajiet u għall-entitajiet kontraenti li 100% ta' l-akkwisti annwali ta' vetturi ta' trasport 
pubbliku tat-triq tagħhom ikunu ekoloġiċi. 

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-konsum tal-fjuwil, l-emissjonijiet ta’ 
CO2 u l-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu 
għal kull kilometru ta’ tħaddim tal-vetturi 
se jkun ibbażat fuq proċeduri ta’ testijiet 
standardizzati ta’ l-UE għall-vetturi li 
għalihom dawn il-proċeduri ta’ testijiet 
huma definiti f'leġiżlazzjoni ta' l-
approvazzjoni tat-tip ta' l-UE. Għall-vetturi 
li ma humiex koperti minn proċeduri ta’ 
testijiet standardizzati ta’ l-UE, il-
possibbiltà ta’ paragun bejn offerti 
differenti se tkun żgurata bl-użu ta’ 
proċeduri ta’ testijiet rikonoxxuti ħafna, 
jew ta’ riżultati ta’ testijiet ta’ l-awtorità, u 
jekk dawn ma jkunux disponibbli, bl-użu 
ta’ tagħrif mogħti mill-manifattur.

2. Il-konsum tal-fjuwil, l-emissjonijiet ta’ 
CO2 u l-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu 
għal kull kilometru ta’ tħaddim tal-vetturi 
se jkun ibbażat fuq proċeduri ta’ testijiet 
standardizzati ta’ l-UE għall-vetturi li 
għalihom dawn il-proċeduri ta’ testijiet 
huma definiti f'leġiżlazzjoni ta' l-
approvazzjoni tat-tip ta' l-UE. Għall-vetturi 
li ma humiex koperti minn proċeduri ta’ 
testijiet standardizzati ta’ l-UE, il-
possibbiltà ta’ paragun bejn offerti 
differenti se tkun żgurata bl-użu ta’ 
proċeduri ta’ testijiet rikonoxxuti ħafna, 
jew ta’ riżultati ta’ testijiet ta’ l-awtorità, u 
jekk dawn ma jkunux disponibbli, bl-użu 
ta’ tagħrif mogħti mill-manifattur. L-
awtorità kontraenti tista' tesiġi r-riżultati 
ta' testijiet li jkunu saru fil-kundizzjonijiet 
speċifiċi tal-komunità urbana rispettiva li 
jqisu l-kapaċità tat-tagħbija. 

Ġustifikazzjoni

Jista' jiġri li r-riżultati tat-testijiet ma jqisux kundizzjonijiet tat-tagħbija u kundizzjonijiet ta' 
traffiku li jkunu bħal dawk ta' l-awtorità kontraenti korrispondenti. Sabiex l-offerti jkunu 
jistgħu jitqabblu b'mod validu, l-awtorità kontraenti tista' titlob riżultati ta' testijiet li jkunu 
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magħmula f'kundizzjonijiet speċifiċi tat-traffiku tal-komunitá urbana korrispondenti filwaqt li 
titqies ukoll il-kapaċità tat-tagħbija.  

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Provvista ta' fjuwil

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm il-faċilitajiet neċessarji sabiex 
jipprovdu l-fjuwil ta' kull tip speċifikat fl-
Anness.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Proċeduri ta' testijiet normalizzati

Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
ta' applikazzjoni sabiex jiġu normalizzati 
l-proċeduri ta' testijiet għall-vetturi li 
mhumiex koperti mill-proċeduri ta' prova 
Ewropej normalizzati msemmija fl-
Artikolu 3(2). Dawk il-miżuri, imfassla 
sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 5(2).

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta' proċedura ta' testijiet Ewropea normalizzata għal ċerti vetturi, il-Kummissjoni 
għandha tiffaċilita t-twettiq ta' l-objettivi u l-applikazzjoni tal-miżuri previsti mid-direttiva li 
qed tiġi eżaminata. Il-proċedura l-ġdida ta' regolamentazzjoni bi skrutinju tapplika għall-
adozzjoni tal-miżuri ta' applikazzjoni.
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Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 b
Miżuri ta' akkumpanjament

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jħeġġu t-
titjib tal-ġestjoni tat-traffiku urban 
permezz ta' komponenti speċifiċi ta' 
infrastruttura li jkollhom l-iskop li 
jagħmlu t-trasport pubbliku iktar effikaċi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li, permezz ta' miżuri ta' akkumpanjament, toħloq il-
kundizzjonijiet neċessarji għall-applikazzjoni ta' ċerti miżuri jew għat-twaqqif ta' komponenti 
ta' infrastruttura relatati mad-direttiva li qed tiġi eżaminata, bħat-toroq speċjali għat-traffiku 
u s-sinjalar.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a 
Skambju u tixrid ta' informazzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-awtoritajiet u entitajiet kontraenti 
nazzjonali, reġjunali jew lokali li 
jipprovdu servizzi pubbliċi ta' trasport ta' 
passiġġieri b'kuntratt, permess jew 
awtorizzazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet 
pubbliċi, dwar id-dispożizzjonijiet ta' din 
id-direttiva, kif ukoll dwar il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali għat-traspożizzjoni, filwaqt li 
jagħtuhom ukoll kull għajnuna u 
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informazzjoni meħtieġa li tirrigwarda l-
iskemi ta' finanzjament Komunitarju 
applikabbli għal kuntratti milquta minn 
din id-direttiva. 
2. Il-Kummissjoni tħeġġeġ it-tixrid ta' l-
aħjar prattiki għat-tfassil ta' politiki fil-
qasam tas-servizzi pubbliċi tat-trasport 
effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u li ma 
jniġġisx billi toħloq sit ta' l-internet fil-
livell Ewropew bil-għan li jkun hemm 
applikazzjoni gradwali tal-kriterji 
uniformizzati fil-livell Komunitarju għall-
akkwist ta' vetturi mill-entitajiet 
imsemmija f'din id-direttiva.
 Il-Kummissjoni għandha tinkludi fis-sit 
ta' l-internet l-informazzjoni kollha 
pertinenti dwar l-istrumenti finanzjarji 
disponibbli f'kull Stat Membru rigward il-
mobilità urbana u l-promozzjoni ta' 
vetturi tat-trasport tat-triq li ma jniġġsux 
u li jkunu effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija.

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li tkun ipprovduta l-informazzjoni relevanti lill-awtoritajiet kontraenti sabiex 
ikunu jistgħu jippreparaw aħjar l-akkwisti ta' vetturi bħal dawn minħabba l-kriterji godda ta' 
l-għoti ta' kuntratti  "favur l-ambjent" li se jingħaqdu mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
2004/1/KE u 2004/18/KE.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 b
Użu ta' strumenti finanzjarji Komunitarji
1. Waqt is-segwitu strateġiku u r-revizjoni 
ta' nofs iż-żmien ta' l-Oqfsa ta' Referenza 
Strateġiċi Nazzjonali u tal-Programmi 
Operattivi nazzjonali u reġjonali, kif 
definit mir-Regolament (KE) Nru 
1083/2006, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jikkunsidraw l-
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eliġibilità tal-mobilità urbana u l-
promozzjoni ta' vetturi tat-trasport bit-triq 
li ma jniġġsux u li jkunu effiċjenti fl-użu 
ta' l-enerġija. 
2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni se 
jkomplu jagħtu appoġġ lill-inizjattivi 
għat-trasport urban bħalma huma l-
programm CIVITAS u l-programm 
Enerġija Intelliġenti-Ewropa.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-Programmi Operativi Nazzjonali tkun tista' tiffaċilita l-
promozzjoni ta' vetturi li ma jniġġsux u effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija billi tagħmel użu aħjar 
mill-istrumenti finanzjarji disponibbli fil-livell nazzjonali kif ukoll Komunitarju.
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