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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fil-prinċipju r-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni ta' vetturi tat-trasport fit-toroq, li ma jniġġsux u 
effiċjenti fl-enerġija ladarba din tista' titqies bħala opportunità li jkunu promossi prodotti li ma 
jniġġsux u effiċjenti fl-enerġija. Huwa jirrikonoxxi li din il-proposta tippreżenta titjib fuq 
proposti preċedenti u b'mod partikolari jilqa' l-approċċ teknoloġikament newtrali.

Ir-rapporteur madankollu ma jaqbilx mal-proposta tal-Kummissjoni li l-kriterji ta' akkwist 
pubbliku għal enerġija effiċjenti u favur l-ambjent isiru obbligatorji. Iqis li l-introduzzjoni 
proposta ta' kriterji mandatorji fl-akkwist pubbliku, anki jekk l-intenzjoni f'dan il-każ hija ta' 
min ifaħħarha, mhux neċessarjament taqbel mal-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Komunità 
dwar l-akkwist pubbliku, u tista' tissugra tistabbilixxi preċedent mhux mixtieq.  Għalhekk 
jipproponi li titħalla f'idejn l-awtoritajiet kontraenti ta' l-Istati Membri biex jagħżlu meta 
jimplimentaw dawn il-kriterji, li ma twaqqaf bl-ebda mod il-possibilità li jintbagħat messaġġ 
qawwi lill-awtoritajiet kontraenti u lill-entitajiet li jħeġġiġhom biex jintroduċu dawn il-kriterji 
ambjentali għat-tip ta' xiri kkonċernat.

Għaċ-ċarezza, ir-rapporteur jitlob ukoll li ssir referenza ċara f'din il-proposta għal-limiti 
monetarji applikabbli tad-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE dwar l-akkwist pubbliku, 
ladarba l-proposta tal-Kummissjoni ma tagħmel ebda referenza diretta għal-limiti minimi 
applikabbli li fil-każ li jinqabżu japplikaw ir-regoli l-ġodda.

Skond il-Ftehima Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-leġiżlazzjonijiet, ir-rapporteur 
ippropona premessa li tħeġġeġ lill-Istati Membri biex ifasslu t-tabelli tagħhom li juru l-
korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta' traspożizzjoni, u jagħmluha pubblika.

Ladarba l-proposta tolqot partikolarment is-settur tal-vetturi kummerċjali (eż. trakkijiet 
speċjalizzati, inġenji tat-tindif u vetturi tal-ġarr għal appoġġ operattiv u għal manutenzjoni 
infrastrutturali), ir-rapporteur jipproponi eżenzjoni ta' ċerti vetturi mill-ambitu ladarba dawn 
għandhom disinn u tagħmir individwali u l-konsum ta' l-enerġija tagħhom għalhekk ivarja 
minn dak ta' vetturi oħra. 

Ir-rapporteur jinnota li l-evalwazzjoni ta' l-impatt għal din il-proposta mhijiex iffinalizzata fir-
rigward ta' pereżempju l-ispejjeż previsti, l-evidenza xjentifika li ssostni r-rabta bejn l-
internalizzazzjoni ta' l-ispejjeż esterni f'numri konkreti u apparti dan ma tqisx l-istandards 
eżistenti bħall-istandards EURO. Għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa l-effetti u 
l-metodoloġija ta' din id-Direttiva fuq bażi ta' sentejn u, f'dan il-kuntest, tqis pereżempju l-
impatt tal-klima minn fjuwils rinnovabbli u żviluppi ġodda fir-rigward ta' l-istandards EURO 
(il-leġiżlazzjoni EURO VI li ġejja). 

Meta jitqies li l-iskeda programmatika għandha limitu qasir ta' żmien għall-adozzjoni ta' l-
opinjoni, deċiż mill-iskeda programmatika tal-Kumitat ta' tmexxija, ir-rapporteur iżomm id-
dritt li jipproponi aktar emendi dwar dawn il-punti fi stadju aktar avvanzat tal-proċedura. 
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-rapport tat-12 ta’ Diċembru 2005 tal-
Grupp ta’ Livell Għoli CARS 21 appoġġa 
l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar il-
promozzjoni ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta' 
l-enerġija u li ma jniġġsux, bil-kundizzjoni 
li jittieħed approċċ li jkun teknoloġikament 
newtrali u bbażat fuq il-prestazzjoni.

(9) Ir-rapport tat-12 ta’ Diċembru 2005 tal-
Grupp ta’ Livell Għoli CARS 21 appoġġa 
l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar il-
promozzjoni ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta' 
l-enerġija u li ma jniġġsux, bil-kundizzjoni 
li jittieħed approċċ integrat li jkun 
teknoloġikament newtrali u bbażat fuq il-
prestazzjoni li jkun jinvolvi l-manifatturi 
tal-vetturi, dawk li jissupplixxu ż-żejt u l-
fjuwil, dawk li jsewwu, klijenti jew 
sewwieqa u l-awtoritajiet pubbliċi.

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 u għal 
ekonomija bbażata fuq enerġiji li 
jiġġeddu.

Emenda 3
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Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Din id-Direttiva tindirizza l-bżonn li 
jingħata appoġġ addizzjonali lill-
awtoritajiet pubbliċi permezz ta' inċentivi 
finanzjarji u inċentivi marbuta ma' l-
informazzjoni u l-edukazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom bżonn appoġġ addizzjonali, finanzjament u inċentivi oħra 
sabiex jimplimentaw għażliet aktar favur l-ambjent li huma aktar ippreferuti. Għandha 
tingħata gwida għall-ġejjieni sabiex l-uffiċjali ta' l-akkwist jifhmu aktar il-prestazzjoni 
ġenerali, l-effiċjenza, id-disponibilità u l-faċilità ta' l-użu tal-vetturi differenti/tat-tipi ta' 
fjuwil involuti. Dan jgħin biex ma jinħlewx riżorsi limitati u flus pubbliċi u biex jippermetti 
lill-amministraturi ta' l-akkwist li jwettqu għażliet aktar meqjusa dwar it-teknoloġiji ġodda 
tal-vetturi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Meta jkun qed jiġu mwettqa r-
rekwiżiti biex jitqiesu l-impatti enerġetiċi 
u ambjentali bit-twaqqif ta’ 
speċifikazzjonijiet tekniċi, l-awtoritajiet, l-
entitajiet u l-operaturi kontraenti huma 
ħielsa li jistabbilixxu speċifikazzjonijiet 
ta’ prestazzjoni ta’ livell ogħla ta’ enerġija 
u ta’ ambjent minn dawk stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni ta' l-UE, meta jitqiesu 
pereżempju standards EURO tal-ġejjieni.

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta hemm nuqqas ta’ konsistenza bejn il-leġiżlazzjoni attwali u dik li jmiss (EURO 
VI), eż. fir-relazzjoni mad-definizzjoni ta’ ‘mileage’. L-awtoritajiet ikkonċernati għalhekk 
għandhom ikunu jistgħu jqisu standards Ewropej attwali u dawk li jmiss.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-applikazzjoni ta’ kriterji għax-xiri 
ta’ vetturi effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija u 
li ma jniġġsux ma teskludix l-inklużjoni 
ta’ kriterji oħra rilevanti għall-għoti tal-
kuntratt. Lanqas ma timpedixxi l-għażla 
ta’ vetturi li jiġu modifikati wara biex 
jagħtu prestazzjoni aħjar mil-lat ambjentali.

(16) Il-kriterji ambjentali stabbiliti f'din 
id-Direttiva ma jimpedixxux l-għażla ta’ 
vetturi li jiġu modifikati (retro-fitted) biex 
jagħtu prestazzjoni aħjar mil-lat ambjentali

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ambjentali obbligatorji maħsuba m’humiex konformi b’mod sħiħ mad-Direttivi ta’ 
l-akkwist pubbliku 2004/17/KE u 2004/18/KE. L-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
ħielsa li jagħżlu liema kriterji huma jispeċifikaw f'dokumentazzjoni ta' l-offerta u jkomplu 
jkunu jistgħu jagħtu fuq il-bażi ta' l-aktar offerta vantaġġuża ekonomikament (MEAT) jew l-
aktar prezz baxx, bl-applikar tal-kriterji ambjentali proposti fuq bażi volontarja.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Bi qbil mal-punt 34 tal-Ftehima 
Interistituzzjonali għat-tfassil aħjar tal-
ligijiet¹, l-Istati Membri għandhom 
ifasslu, għalihom infushom u fl-interess 
tal-Komunità, it-tabelli tagħhom li juru, 
kemm jista' jkun, il-korrelazzjoni bejn din 
id-Direttiva u l-miżuri tat-traspożizzjoni, u 
jagħmluhom pubbliċi.
___________
1 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Għal aktar trasparenza fl-implimentazzjoni.

Emenda 7
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Proposta għal direttiva
Premessa 19 b (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Għandha tingħata prijorità lill-
vetturi bi fjuwil alternattiv li 
jikkontribwixxu għat-trasport fit-triq bla 
tniġġis u għal titjib sinifikanti fil-kwalità 
ta' l-arja. Għalhekk il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom jippromovu l-
iżvilupp ta' vetturi bil-mutur li jaħdmu bl-
idroġenu.

Ġustifikazzjoni

Din għandha titqies bħala opportunità għall-promozzjoni ta' enerġiji li ma jniġġsux, bħal ma 
hu l-idroġenu. Huwa importanti ħafna li ninkoraġġixxu l-iżvilupp ta' din it-teknoloġija.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 19 c (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) L-Istati Membri għandhom jinvolvu 
l-muniċipalitajiet u r-reġjuni fi sforzi 
akbar sabiex jimplimentaw, isegwu u 
jevalwaw id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa l-parteċipazzjoni fil-livelli kollha tal-gvern sabiex issir implimentazzjoni aħjar.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 19 d (ġdida)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

(19d) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiffukaw fuq il-promozzjoni ta' 
l-idroġenu bħala l-fjuwil tal-futur. L-



PE407.672v02-00 8/16 AD\729514MT.doc

MT

idroġenu jipprovdi enerġija nadifa għall-
vetturi, u l-użu tiegħu għandu 
jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' 
ekonomija mingħajr tniġġis, billi vetturi li 
jaħdmu bl-idroġenu ma jipproduċux 
tniġġis mill-karbonju u lanqas 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra 
mill-pajp ta' l-egżost.

Ġustifikazzjoni

Din għandha titqies bħala opportunità għall-promozzjoni ta' enerġiji li ma jniġġsux, bħal ma 
hu l-idroġenu. Huwa importanti ħafna li ninkoraġġixxu l-iżvilupp ta' din it-teknoloġija.

Emenda 10

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’ CO2 u 
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 titlob lill-awtoritajiet u
lill-entitatijiet kontraenti skond id-Direttivi 
2004/17/KE u 2004/18/KE, kif ukoll lil 
ċerti operaturi b’kuntratt, liċenzja, permess 
jew awtorizzazzjoni mogħtija minn 
awtoritajiet pubbliċi, sabiex iqisu, fuq bażi 
mandatorja, l-ispejjeż tal-konsum ta' l-
enerġija għat-tħaddim tal-vetturi tul 
ħajjithom, l-emissjonijiet ta’ CO2 u l-
emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-
akkwist ta' vetturi tat-trasport tat-triq, 
sabiex jippromwovu l-vetturi effiċjenti fl-
użu ta' l-enerġija u li ma jniġġsux.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ambjentali obbligatorji maħsuba m’humiex konformi b’mod sħiħ mad-Direttivi ta’ 
l-akkwist pubbliku 2004/17/KE u 2004/18/KE. L-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
ħielsa li jagħżlu liema kriterji huma jispeċifikaw f'dokumentazzjoni ta' l-offerta u jkomplu 
jkunu jistgħu jagħtu fuq il-bażi ta' l-aktar offerta vantaġġuża ekonomikament (MEAT) jew l-
aktar prezz baxx, bl-applikar tal-kriterji ambjentali proposti fuq bażi volontarja.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 2

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 Artikolu 2

Akkwist ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta' l-
enerġija u li ma jniġġsux

Ambitu

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. 2.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
kuntratti għall-akkwist ta’ vetturi ta’ 
trasport fit-toroq billi:

(a) awtoritajiet u entitajiet kontraenti bl-
obbligu li japplikaw ir-regoli ta' l-akkwist 
stipulati fid-Direttivi 2004/17/KE u 
2004/18/KE, f'konformità mal-limiti 
minimi applikabbli stabbiliti f'dawn id-
Direttivi;
(b) operaturi għall-kwittanza ta' l-obbligi 
tas-servizz pubbliku fl-għoti ta' kuntratt 
mis-servizz pubbliku skond ir-Regolament 
(KE) Nru 1370/2007 li jkun jaqbeż il-
limitu minimu li għandu jkun definit mill-
Istati Membri u li ma jaqbiżx il-limiti 
minimi stabbiliti fid-Direttivi 2004/17/KE 
u 2004/18/KE.

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-

2. F'każijiet fejn l-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti, fit-tifsira tad-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE u l-
operaturi għall-kwittanza ta' l-obbligi tas-
servizz pubbliku li jaqgħu taħt kuntratt 
tas-servizz pubbliku fi ħdan it-tifsira tar-
Regolament (KE) Nru 1370/2007, 
japplikaw l-ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi 
tul ħajjithom relatati mal-konsum ta’ 
enerġija, l-emissjonijiet ta’ CO2 u l-
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ambitu tal-kriterji għall-għoti ta’ kuntratti, 
skond il-metodoloġija definita fl-
Artikolu 3.

emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-
ambitu tal-kriterji għall-għoti ta’ kuntratti, 
għall-akkwist ta' vetturi għat-trasport fuq 
it-toroq, jistgħu japplikaw il-metodoloġija 
stabbilita fl-Artikolu 3.

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.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li titfassal ħolqa ċara bejn din il-proposta u d-direttivi klassiċi ta’ l-akkwist pubbliku 
(2004/17/KE u 2004/18/KE). Minbarra dan, il-proposta tal-Kummissjoni ma tagħmel ebda 
referenza għal limiti monetarji minimi t’hawn fuq li r-regoli japplikaw. Minbarra dan, 
eżenzjoni għal ċerti vetturi mill-iskop hija meħtieġa peress li dawn għandhom tfassil u 
apparat individwali u għalhekk il-konsum ta’ enerġija tagħhom varja minn dak ta’ vetturi 
oħrajn.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva:
- ‘Awtoritajiet kontraenti’ għandha tfisser 
awtoritajiet kontraenti kif definita fl-
Artikolu 2(1)(a) tad-Direttiva 2004/17/KE 
u fl-Artikolu 1(9) tad-Direttiva 
2004/18/KE;
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- ‘Entitajiet kontraenti’ għandha tfisser 
entitajiet kontraenti kif stipulata fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2004/17/KE;
- 'Vetturi għat-trasport fit-toroq' għandha 
tfisser vetturi koperti mill-kategoriji ta' 
vetturi elenkati f'Tabella 3 ta' l-Anness.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tibbenefika minn taqsima separata li tagħti dettalji tad-
definizzjonijiet relevanti.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artiklu 3 - titolu

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

Spejjeż relatati ma’ l-enerġija u l-ambjent 
bħala kriterji ta’ l-għoti ta’ kuntratti fix-
xiri ta’ vetturi

Akkwist ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta' l-
enerġija u li ma jniġġsux

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artiklu 3 – paragrafu 1

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-fini ta’ din id-Direttiva, l-ispejjeż 
tat-tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom 
relatati mal-konsum ta’ enerġija, 
emissjonijiet ta’ CO2 u emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu li għandhom x’jaqsmu 
mat-tħaddim tal-vetturi li jkunu se 
jinxtraw għandhom jiġu stmati fi flus u 
kkalkulati skond il-metodoloġija stabbilita 
fil-punti (a), (b) u (c).

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
mhux aktar tard mid-data msemmija fl-
Artikolu 7(1), l-awtoritajiet, l-entitajiet u 
l-operaturi kontraenti kollha msemmija 
fl-Artikolu 2, meta jakkwistaw vetturi tat-
trasport tat-triq iqisu, fuq bażi volontarja, 
l-impatti ta' l-enerġija operattiva tul il-
ħajja ta' vettura kif ukoll l-impatti 
ambjentali msemmija fil-paragrafu 1a ta' 
dan l-Artikolu u japplikaw waħda mill-
għażliet stipulati fil-paragrafu 1b. 

(a) L-ispejjeż tal-konsum ta’ enerġija 
għat-tħaddim tal-vettura tul ħajjitha 
għandu jiġi kkalkulat skond din il-
metodoloġija:
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– il-konsum ta’ fjuwil għal kull kilometru 
minn vettura skond il-paragrafu 2 ta’ dan 
l-Artikolu għandu jiġi msarraf f’konsum 
ta’ enerġija għal kull kilometru, bl-użu 
tal-fatturi ta’ konverżjoni tat-Tabella 1 ta’ 
l-Anness għall-kontenut ta’ enerġija tad-
diversi fjuwils;
– għandu jintuża valur monetarju uniku 
għal kull unità ta’ enerġija. Dan il-valur 
uniku għandu jkun anqas mill-prezz 
mingħajr taxxa għal kull unità ta’ 
enerġija ta' petrol jew diżil meta jintużaw 
bħala fjuwil għat-trasport;
– l-ispejjeż tal-konsum ta’ enerġija għat-
tħaddim tal-vettura tul ħajjitha għandu 
jiġi kkalkulat billi l-għadd ta’ mili li l-
vettura tagħmel tul ħajjitha kif deskritt fil-
paragrafu 3 jiġi mmultiplikat bil-konsum 
ta' enerġija għal kull kilometru kif 
deskritt fl-ewwel inċiż ta' dan il-
paragrafu, u bil-prezz ta' kull unità ta' 
enerġija kif deskritt fit-tieni inċiż ta’ dan 
il-paragrafu.
(b) L-ispejjeż tat-tħaddim ta’ vettura tul 
ħajjitha relatati ma' l-emissjonijiet ta’ 
CO2 għandhom jiġu kkalkulati billi l-
għadd ta’ mili li l-vettura tagħmel tul 
ħajjitha kif deskritt fil-paragrafu 3 jiġi 
mmultiplikat bl-emissjonijiet ta’ CO2 
f’kilogrammi għal kull kilometru kif 
deskritt fil-paragrafu 2, u bil-prezz għal 
kull kilogramm kif jidher fit-Tabella 2 ta’ 
l-Anness.
(c) L-ispejjeż tat-tħaddim ta’ vettura tul 
ħajjitha relatati ma' l-emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu għandhom jiġu 
kkalkulati billi jingħaddu flimkien l-
ispejjeż relatati ma’ l-emissjonijiet ta’ 
ossidi tan-nitroġenu, ta’ idrokarburi 
mhux tal-metanu u ta’ materjal ta’ 
partikuli separati. Għal kull sustanza li 
tniġġes, l-ispejjeż tat-tħaddim ta’ vettura 
tul ħajjitha relatati ma' l-emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu għandhom jiġu 
kkalkulati billi l-għadd ta’ mili li l-vettura 
tagħmel tul ħajjitha kif deskritt fil-
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paragrafu 3 jiġi mmultiplikat bl-
emissjonijiet fi grammi għal kull 
kilometru kif deskritt fil-paragrafu 2, u 
bil-prezz rispettiv għal kull gramma kif 
jidher fit-Tabella 2 ta’ l-Anness.

(L-ewwel parti ta’ din l-emenda ġejja mill-Artikolu 2 tal-proposta tal-Kummissjoni)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-applikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni biex tagħmliha konsistenti
mar-regoli attwali ta’ l-akkwist pubbliku ta’ l-UE.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-impatti fuq l-enerġija u l-ambjent li 
għandhom jiġu kkunsidrati jridu jinkludu 
mill-inqas dan li ġej:
a) il-konsum ta’ l-enerġija;
b) l-emissjonijiet tas-CO2

c) l-emissjonijiet ta’ elementi li jniġġsu, 
kif definit fl-Anness. 
Minbarra l-impatti enerġetiċi u 
ambjentali msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, awtoritajiet, entitajiet u 
operaturi kontraenti jistgħu jqisu wkoll li 
jinkludu impatti ambjentali oħrajn 
magħquda ma’ l-operazzjoni tal-vetturi li 
se jkunu akkwistati.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-applikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni biex tagħmliha konsistenti 
mar-regoli attwali ta’ l-akkwist pubbliku ta’ l-UE.
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 1 b (ġdid)

Test Propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ir-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 1b 
għandhom jintlaħqu permezz ta' waħda 
minn dawn l-għażliet:
(a) billi fid-dokumentazzjoni ta' l-offerti 
għall-akkwist ta' vetturi għat-trasport tat-
triq rigward il-kriterji ambjentali, jidħlu 
speċifikazzjonijiet tekniċi bbażati, fejn 
ikun possibbli, fuq standards Ewropej 
bħall-klassijiet ta' l-emissjonijiet EURO 
għall-enerġija kif ukoll fuq ir-rendiment 
ambjentali; jew
(b) billi jkunu nklużi kriterji għall-
enerġija u l-ambjent, kif definiti fl-
Artikolu 4, fil-kriterji għall-għoti tal-
kuntratti.
F'każijiet fejn dawn l-impatti jkunu 
monetizzati għall-inklużjoni fid-deċiżjoni 
ta' l-għoti , l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin fuq
bażi volontarja:
(a) l-ispejjeż tal-konsum ta’ l-enerġija 
għat-tħaddim tal-vettura tul ħajjitha 
għandu jiġi kkalkulat skond din il-
metodoloġija:
– il-konsum ta’ fjuwil għal kull kilometru 
minn vettura, kif jidher fil-paragrafu 2, 
għandu jissarraf f’konsum ta’ l-enerġija 
għal kull kilometru, bl-użu ta' l-elementi 
ta’ konverżjoni tat-Tabella 1 ta’ l-Anness 
għall-kontenut ta’ l-enerġija tad-diversi 
fjuwils;
– għandu jintuża valur monetarju uniku 
għal kull unità ta’ enerġija. Dan il-valur 
uniku għandu jkun anqas mill-prezz 
mingħajr taxxa għal kull unità ta’ 
enerġija ta' petrol jew diżil meta jintużaw 
bħala fjuwil għat-trasport;
– l-ispejjeż tal-konsum ta’ l-enerġija għat-
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tħaddim tal-vettura tul ħajjitha għandu 
jiġi kkalkulat billi l-għadd ta’ mili li l-
vettura tagħmel tul ħajjitha, kif jidher fil-
paragrafu 3, jiġi mmultiplikat bil-konsum 
ta' l-enerġija għal kull kilometru, kif 
jidher fl-ewwel inċiż ta' dan is-
subparagrafu, u bil-prezz ta' kull unità ta' 
enerġija, kif jidher fit-tieni inċiż ta’ dan 
is-subparagrafu;
(b) l-ispejjeż ta' l-emissjonijiet tas-CO2 
għat-tħaddim ta’ vettura tul ħajjitha 
għandhom jiġu kkalkulati billi l-għadd ta’ 
mili li l-vettura tagħmel tul ħajjitha, kif 
jidher fil-paragrafu 3, jiġi mmultiplikat 
bl-emissjonijiet ta’ CO2 f’kilogrammi 
għal kull kilometru, kif jidher fil-
paragrafu 2, u bil-prezz għal kull 
kilogramm, kif jidher fit-Tabella 2 ta’ l-
Anness.
(c) L-ispejjeż tat-tħaddim ta’ vettura tul 
ħajjitha relatati ma' l-emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu għandhom jiġu 
kkalkulati billi jingħaddu flimkien l-
ispejjeż relatati ma’ l-emissjonijiet ta’ 
ossidi tan-nitroġenu, ta’ idrokarburi 
mhux tal-metanu u ta’ materjal ta’ 
partikuli separati. Għal kull sustanza li 
tniġġes, l-ispejjeż tat-tħaddim ta’ vettura 
tul ħajjitha relatati ma' l-emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu għandhom jiġu 
kkalkulati billi l-għadd ta’ mili li l-vettura 
tagħmel tul ħajjitha kif deskritt fil-
paragrafu 3 jiġi mmultiplikat bl-
emissjonijiet fi grammi għal kull 
kilometru kif deskritt fil-paragrafu 2, u 
bil-prezz rispettiv għal kull gramma kif 
jidher fit-Tabella 2 ta’ l-Anness.

(Il-punti (a), (b) u (c) tat-tieni subparagrafu ġejjin mill-Artikolu 3, paragrafu 1 tal-proposta 
tal-Kummissjoni)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-applikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni biex tagħmliha konsistenti 
mar-regoli attwali ta’ l-akkwist pubbliku ta’ l-UE.
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