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Emenda 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tmur kontra l-filosofija ta' l-ekonomija tas-suq ħieles u tillimita bil-kbir l-għażliet 
ta' xiri ta' l-awtoritajiet lokali. Barra minn hekk, il-proposta riveduta ma tagħtix kas tal-
pożizzjoni (A6-0232/2006) adottata mill-kumitati fid-29 ta' Ġunju 2006.

Emenda 13
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tagħti impetus lis-suq għal vetturi li ma 
jniġġsux u effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija, 
u speċjalment - minħabba li dan ikollu 
impatt ambjentali sostanzjali - biex 
tinfluwenza s-suq għal vetturi standard 
prodotti fi kwantitajiet ikbar bħal 
pereżempju l-karozzi tal-passiġġieri, il-
karozzi tal-linja, il-kowċis, it-trakkijiet u 
oħrajn bħal dawn. Għalhekk m'hijiex 
maħsuba biex tinfluwenza d-deċiżjonijiet 
ta' xiri ta' vetturi li jipprovdu servizzi ta' 
emerġenza vitali jew ta' vetturi ferm 
speċjalizzati oħra.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-vetturi ta' l-emerġenza u vetturi ferm speċjalizzati oħra jiswew ħafna flus u jiġu prodotti 
f'ammonti żgħar u dan ifisser li m'humiex "market drivers" effettivi.

Emenda 14
Inés Ayala Sender

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 
dawn il-vetturi għandu jiżgura li l-
ekonomiji ta' skala jkunu jistgħu jwasslu 
għal tnaqqis fil-prezz u għandu jiżgura 
wkoll li jiġu stabbiliti l-faċilitajiet 
neċessarji għall-forniment ta' kull tip ta' 
fjuwil speċifikat fl-Anness.

Or. es

Emenda 15
Anja Weisgerber

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 jista' jiżgura li l-ekonomiji 
fil-kobor jkunu jistgħu jwasslu għal tnaqqis 
fil-prezz tal-vetturi.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ 
Nachfrage sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der 
Kommission offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern 
auch die Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr 
unterschiedlichen Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise 
oder der Preiselastizität der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Emenda 16
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-akbar impatt fuq is-suq, flimkien 
ma’ l-aħjar rizultat ta’ spejjeż/benefiċċji, 
jinkiseb permezz ta’ l-inklużjoni 
obbligatorja ta’ l-ispejjeż tal-vetturi tul 
ħajjithom fuq il-konsum ta' l-enerġija, l-
emissjonijiet ta’ CO2, u emissjonijiet ta' 
sustanzi li jniġġsu, bħala kriterji ta’ l-għoti 
fix-xiri ta’ vetturi għal servizzi ta’ trasport 
pubbliku.

(13) Impatt wieħed fuq is-suq, flimkien 
ma’ l-aħjar rizultat ta’ spejjeż/benefiċċji 
jistgħu jinkisbu permezz ta’ l-inklużjoni 
ta’ l-ispejjeż tal-vetturi tul ħajjithom fuq il-
konsum ta' l-enerġija, l-emissjonijiet ta’ 
CO2, u emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu, 
bħala kriterji ta’ l-għoti fix-xiri ta’ vetturi 
għal servizzi ta’ trasport pubbliku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-assunzjoni tal-Kummissjoni li l-ikbar impatt fuq is-suq u l-aqwa riżultat bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji jinksbu bl-inklużjoni ta' l-ispejjeż fuq il-konsum ta' l-enerġija, l-emmissjonijiet ta' 
CO2 u l-emmissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu tul il-ħajja tal-vetturi bħala kriterji ta' l-għoti 
teskludi kriterji ta' l-għoti ekonomiċi, bħall-ispejjeż ta' manutenzjoni. Il-kriterji ambjentali 
msemmija fil-proposta riveduta huma ta' importanza sekondarja biss fir-rigward tax-xiri ta' 
vetturi effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija u li ma jniġġsux.
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Emenda 17
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-inklużjoni tal-konsum ta' l-enerġija, 
l-emissjonijiet ta’ CO2, u emissjonijiet ta' 
sustanzi li jniġġsu fil-kriterji ta’ l-għoti ma 
timponix spejjeż totali ogħla, anzi, 
tantiċipa l-ispejjeż tal-vetturi tul ħajjithom 
fid-deċiżjoni tax-xiri. Filwaqt li 
jikkumplimenta l-leġiżlazzjoni dwar l-
istandards Euro għall-emissjonijiet, li 
tistabbilixxi l-limiti massimi ta’ emissjoni, 
dan l-approċċ jikkwantifika l-emissjoni 
attwali tas-sustanzi li jniġġsu fi flus u ma 
jeħtieġ ebda aġġustament addizzjonali ta’ l-
istandards.

(14) L-inklużjoni tal-konsum ta' l-enerġija, 
l-emissjonijiet ta’ CO2, u emissjonijiet ta' 
sustanzi li jniġġsu fil-kriterji ta’ l-għoti 
tista' sservi biex jiġu antiċpati l-ispejjeż 
tal-vetturi tul ħajjithom fid-deċiżjoni tax-
xiri. Filwaqt li jikkumplimenta l-
leġiżlazzjoni dwar l-istandards Euro għall-
emissjonijiet, li tistabbilixxi l-limiti 
massimi ta’ emissjoni, dan l-approċċ 
jikkwantifika l-emissjoni attwali tas-
sustanzi li jniġġsu fi flus u ma jeħtieġ ebda 
aġġustament addizzjonali ta’ l-istandards.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten 
anfallen, trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs 
abhängt (z.B. Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr;
Einsatz in Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche 
Verwaltungsaufwand bei einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, 
der CO2-Emissionen und der Schadstoffemissionen können durchaus höhere 
Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen bei den Ticketpreisen führen.

Emenda 18
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istudju ExternE, il-programm Arja
Nadifa għall-Ewropa (CAFE) tal-
Kummissjoni, u l-istudju HEATCO ilkoll 

(15) L-istudju ExternE, il-programm Arja 
Nadifa għall-Ewropa (CAFE) tal-
Kummissjoni, u l-istudju HEATCO ilkoll 
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taw informazzjoni dwar l-ispejjeż dovuti 
għall-emissjonijiet ta’ CO2, NOx, 
idrokarburi mhux tal-metanu (non-methane 
hydrocarbons-NMHC), u ta’ materjal ta’ 
partikuli separati. Biex il-proċedura ta’ l-
għoti tibqa’ sempliċi, l-ispejjeż jitqiesu 
skond il-valur attwali.

taw informazzjoni dwar l-ispejjeż dovuti 
għall-emissjonijiet ta’ CO2, NOx, 
idrokarburi mhux tal-metanu (non-methane 
hydrocarbons-NMHC), u ta’ materjal ta’ 
partikuli separati. Madankollu, għandha 
ssir distinzjoni bejn il-gassijiet b'effett ta' 
serra u s-sustanzi tossiċi, peress li fil-każ 
ta' dawn ta' l-aħħar ikun ifisser l-iffissar 
ta' valur monetarju fuq is-saħħa tal-
bniedem.

Or. en

Emenda 19
Glenis Willmott

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.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li jistgħu jintużaw kriterji u metodoloġiji oħra flimkien mal-kriterji 
speċifikati f'din id-Direttiva. Għalhekk din il-premessa ġiet emendata u miżjuda mad-
dispożizzjonijiet tad-direttiva bħala artikolu ġdid wara l-artikolu 4.
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Emenda 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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) L-applikazzjoni ta’ kriterji għax-xiri 
ta’ vetturi effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija u li 
ma jniġġsux ma teskludix il-
prijoritizzazzjoni tal-kriterji ta' l-għoti jew
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritizzazzjoni bejn il-kriterji ta' l-għoti hija r-responsabilità ta' kull awtorità li tagħmel 
akkwist. Id-direttiva għandha tagħmilha ċara wkoll li l-flessibilità hija f'idejn l-awtoritajiet 
pubbliċi rigward il-proċedura ta' xiri li għandhom japplikaw, u kif ukoll l-importanza li 
jagħtu lill-kriterji ta' l-għoti rigward l-ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom fid-
deċiżjoni ta' xiri finali tagħhom.

Emenda 21
Anja Weisgerber

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) L-applikazzjoni volontarja 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.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk għandu jiġi evitat ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 3 
tat-Trattat KE, l-applikazzjoni obbligatorja tal-kriterji għax-xiri ta' vetturi effiċjenti fl-użu 
ta’ l-enerġija u li ma jniġġsux ma tistax tiġi stipulata fuq il-livell ta' l-UE. L-inklużjoni 
obbligatorja ta' l-ispejjeż relatati mal-konsuma ta' l-enerġija, l-emmissjonijiet ta' CO2 u l-
emmissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu ma taqbilx mad-direttivi ġenerali ta' l-UE li jkopru x-
xiri.

Emenda 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-limiti minimi stipulati fid-Direttivi 
2004/17/KE u 2004/18/KE għandhom 
japplikaw.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-limiti minimi stipulati fid-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE 
għandhom japplikaw. Ix-xiri fuq skala iżgħar għandu jkun eskluż sabiex jiġi garantit it-
tħaddim tar-regoli.

Emenda 23
Hanne Dahl

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Taxxa minima komuni fuq id-CO2
mill-enerġija mill-fossili tiġġenera fondi 
għall-finanzjament fil-bidla għall-
enerġija li tiġġedded, u tikkontribwixxi 
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għall-iffrankar ta' l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-klima tant hija importanti li jeħtieġ li nieħdu azzjonijiet serji fil-promozzjoni ta' 
vetturi iktar effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija u li jniġġsu inqas.

Emenda 24
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Minħabba li l-għan ta' promozzjoni 
ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u 
li ma jniġġsux ma jistax jintlaħaq sew 
mill-Istati Membri individwalment, iżda 
jeħtieġ azzjoni fuq livell Komunitarju li 
twassal għall-massa kritika ta' vetturi 
meħtieġa biex l-iżvilupp tagħhom mill-
industrija Ewropea jkun ekonomikament 
effiċjenti, il-Komunità tista’ tadotta 
miżuri, b’konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat tal-KE. Skond il-prinċipju ta' 
proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawn l-għanijiet,

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummisjoni sempliċement tassumi li l-Istati Membri waħidhom ma jistgħux jiksbu 
biiżżejjed l-objettiv li jitħeġġeġ l-użu ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija u li ma 
jniġġsux u li l-miżuri fuq livell Komunitarju jipprovdu massa kritika ta' vetturi għal 
żviluppi effiċjenti f'sens ta' nfiq mill-industrija Ewropea.
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Emenda 25
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom ikomplu jagħtu appoġġ lill-
inizjattivi għat-trasport urban, bħal ma 
huma l-programm CIVITAS u l-
programm Enerġija Intelliġenti-Ewropa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inizjattivi ta' l-UE, bħal ma huma l-programm CIVITAS u l-programm Enerġija 
Intelliġenti-Ewropa, kellhom suċċess fl-inkuraġġiment ta' l-użu ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta’ 
l-enerġija u li ma jniġġsux u għalhekk għandhom ikomplu jgawdu minn appoġġ.

Emenda 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom ikomplu jagħtu appoġġ lill-
inizjattivi għat-trasport urban, bħal ma 
huma l-programm CIVITAS u l-
programm Enerġija Intelliġenti-Ewropa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inizjattivi ta' l-UE, bħal ma huma l-programm CIVITAS u l-programm Enerġija 
Intelliġenti-Ewropa, kellhom suċċess fl-inkuraġġiment ta' l-użu ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta’ 
l-enerġija u li ma jniġġsux u għalhekk għandhom ikomplu jgawdu minn appoġġ.
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Emenda 27
Holger Krahmer

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 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. Il-vetturi għat-
trasport tat-triq li jintużaw mill-
awtoritajiet/operaturi għall-provvediment 
ta' appoġġ operazzjonali u għall-
manutenzjoni ta' l-infrastruttura b'rabta 
mat-trasport pubbliku lokali għandhom 
ikunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Vetturi speċjali użati b'rabta mat-trasport pubbliku lokali, bħal pereżempju għall-
manutenzjoni ta' kejbils fl-għoli, jinxtraw fi kwantitajiet żgħar ħafna u bħala mudelli uniċi. 
Dawn il-vetturi għandhom inkunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva, minħabba 
li ċ-ċikli ta' l-użu tagħhom ivarja wisq u ma jagħtix lok biex issir kalkulazzjoni armonizzata 
tal-konsum ta' l-enerġija u ta' l-emmissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu. Din l-esklużjoni tnaqqas 
l-ispejjeż involuti fil-monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-direttiva.
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Emenda 28
Martin Callanan

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 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 ġodda, 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.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:
- "vettura għat-trasport tat-triq" hija 
vettura kklassifkata bħala N2 jew N3; fejn 
vettura tintuża għal servizzi ta' 
passiġġiera, din tkun vettura kklassifikata 
bħala M3.
- "operatur ta' servizz pubbliku" huwa kif 
definit fir-Regolament (KE) Nru 
1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar 
servizzi pubbliċi tat-trasport tal-
passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq1.
1 ĠU L 315, 3.12.2007, p. 1.

Or. en
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Emenda 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett Suġġett u għan
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.

L-għan ta' din id-Direttiva għandu jkun l-
appoġġ u l-iżvilupp tas-suq għal vetturi 
favur l-ambjent u effiċjenti fl-użu ta’ l-
enerġija. L-inklużjoni ta' l-ispejjeż reali 
tat-tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom, 
inklużi l-ispejjeż ambjentali, fil-proċeduri 
tax-xiri pubbliku għandha tkun waħda 
mill-mezzi biex jinkiseb dan il-għan. 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri pubbliku huwa mezz effettiv biex jiġi żviluppat is-suq għal vetturi favur l-ambjent u 
effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija.
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Emenda 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 tirrakkomanda 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 
gwida għall-għoti ta’ kuntratti ta’ xiri ta’ 
vetturi tat-trasport tat-triq ġodda, minn 
awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti fit-tifsira tad-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE jew 
bħala gwida 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 l-emenda li tikkonċerna l-gwida 
tapplika għat-test kollu. L-adozzjoni ta' l-
emenda se tirrikjedi bidliet korrispondenti 
fit-test kollu. Il-kliem 'kriterji ta' l-għoti', 
jew 'kriterji' meta użati biex ifissru kriterji 
ta' l-għoti, għandhom ikunu sostitwiti bil-
kelma 'gwida'. )

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tagħmel it-terminoloġija użata fid-direrttivi dwar ix-xiri iktar adegwata, iżda 
tmur kontra l-prinċipji bażiċi tal-liġi ta' l-UE dwar ix-xiri.  Fil-prattika, dan se jispiċċa biex 
jgħawweġ it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar ix-xiri. Bil-ħsieb li tiġi stabbiliti distinzjoni ċara 
bejn il-kliem tal-proposta li qed tiġi kkunsidrata u t-terminoloġija tal-liġi dwar ix-xiri, 
għandha tintuża l-kelma 'gwida'. F'ħafna oqsma, l-awtoritajiet lokali m'għandhom l-ebda 
għażla ħlief li jixtru vetturi użati.
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Emenda31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:
- 'vettura għat-trasport tat-triq' tfisser 
vettura koperta mill-kategoriji ta' vetturi 
elenkati fit-Tabella 3 ta' l-Anness;
- 'operaturi' kif imsemmija fl-ewwel 
paragrafu huma operaturi li japprovaw 
obbligi ta' servizz pubbliku taħt kuntratt 
ta' servizz pubbliku fi ħdan it-tifsira tar-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 
ta' Ottubru 2007 dwar servizzi pubbliċi 
tat-trasport tal-passiġġiera bil-ferrovija u 
bit-triq1.
1 ĠU L 315, 3.12.2007, p. 1.

Or. en

Emenda 32
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Dawn it-tipi ta' vetturi li ġejjin għandhom 
ikunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva:
- vetturi li jipprovdu servizzi ta' 
emerġenza vitali bħall-ambulanzi, il-
vetturi għat-trapjant ta' l-organi jew 
għall-provvista tad-demm, il-vetturi għas-
servizzi ta tifi tan-nar u ta' salvataġġ u l-
vetturi għal emerġenzi ċivili;
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- vetturi ferm speċjalizzati prodotti fi 
kwantitajiet żgħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun iċċarat il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. Il-vetturi ta' l-emerġenza u 
vetturi ferm speċjalizzati oħra jiswew ħafna flus u jiġu prodotti f'ammonti żgħar u dan ifisser 
li m'humiex muturi effettivi tas-suq.

Emenda 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva
Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Dawn il-vetturi tat-trasport tat-triq li 
ġejjin huma esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva:
- vetturi speċjalizzati għall-appoġġ 
operazzjonali u għall-manutenzjoni ta' l-
infrastruttura użati fis-settur tat-trasport 
pubbliku,
- vetturi speċjalizzati għat-tifi tan-nar, 
għat-tindif tat-toroq u għat-tindif tas-
sistemi tad-drenaġġ.

Or. en

Justification

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.
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Emenda 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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 l-Artikolu 1a jużaw il-
metodoloġija definita fl-Artikoli 2a u 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 ġodda.

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

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 ġodda 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 
ta’ kuntratti, skond il-metodoloġija definita 
fl-Artikoli 2a u 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, 

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 ġodda bħala 
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skond il-metodoloġija definita fl-
Artikolu 3.

kriterji, skond il-metodoloġija definita fl-
Artikoli 2a u 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'ħafna oqsma, l-awtoritajiet lokali m'għandhom l-ebda għażla ħlief li jixtru vetturi użati.

Emenda 35
Holger Krahmer

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, jew 
mudelli korrispondenti li huma jqisu 
adattati, 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta' l-aqwa prattiki billi tippermetti lill-awtoritajiet u 
lill-operaturi fis-settur tat-trasport pubbliku lokali biex iħaddmu jew il-mudelli tagħhom stess 
jew il-metodoloġija proposta fid-direttiva. B'dan il-mod, jistgħu jintużaw mudelli li jużaw l-
approċċ mill-produzzjoni sa l-utilizzazzjoni.
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Emenda 36
Martin Callanan

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, jew 
kwalunkwe mudell ekwivalenti li huma 
jqisu xieraq, 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 ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta' din id-direttiva għandu jkun li l-konsiderazzjonijiet ambjentali jsiru parti 
integrali mill-proċess ta' xiri. Ċerti awtoritajiet kontraenti diġà jagħmlu dan permezz ta' 
mudelli sofistikati. Id-direttiva għandha tippermetti l-iżvilupp kontinwu ta' l-aqwa prattika 
billi tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti biex jużaw mudell ekwivalenti tagħhom stess jew 
biex jużaw il-metodoloġija tad-direttiva. Dan jipprovdi l-benefiċċji addizzjonali li jippermettu 
lil awtorità kontraenti li tuża mudell għall-kalkulazzjoni ta' l-emmissjonijiet mill-produzzjoni 
sa l-utilizzazzjoni. Attwalment dan m'huwiex possibbli fil-metodoloġija eżistenti fl-Artikolu 3.

Emenda 37
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 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 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012, 
ix-xiri pubbliku kollu ta’ vetturi tat-trasport 
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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 
ta’ kuntratti, skond il-metodoloġija definita 
fl-Artikolu 3.

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 
ta’ kuntratti, skond il-metodoloġija definita 
fl-Artikolu 3 jew mudelli korrispondenti li 
huma jqisu adattati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta' l-aqwa prattiki billi tippermetti lill-awtoritajiet u 
lill-operaturi fis-settur tat-trasport pubbliku lokali biex iħaddmu jew il-mudelli tagħhom stess 
jew il-metodoloġija proposta fid-direttiva. B'dan il-mod, jistgħu jintużaw mudelli li jutilizzaw 
l-approċċ mill-produzzjoni sa l-utilizzazzjoni.

Emenda 38
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 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 
ta’ kuntratti, skond il-metodoloġija definita 
fl-Artikolu 3.

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 ġodda 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 
ta’ kuntratti, skond il-metodoloġija definita 
fl-Artikolu 3 jew mudelli korrispondenti li 
huma jqisu xierqa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bosta operaturi żgħar u organizzazzjonijiet tat-trasport ibbażati fil-Komunità jużaw vetturi 
diġà użati u mhux soltu li jużaw sejħiet għal offerti formali; ir-rekwiżiti ta' din id-direttiva 
jpoġġu piż sproporzjonat fuq dawn l-organizzazzjonjiet. Id-direttiva għandha teskludi l-vetturi 
diġà użati. L-objettiv ta' din id-direttiva għandu jkun li l-konsiderazzjonijiet ambjentali jsiru 
parti integrali mill-proċess ta' xiri. Ċerti awtoritajiet kontraenti diġà jagħmlu dan permezz ta' 
mudelli sofistikati.

Emenda 39
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 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, 
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 
jew mudelli korrispondenti li huma jqisu 
adattati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tiffaċilita l-iżvilupp ta' l-aqwa prattiki billi tippermetti lill-awtoritajiet u 
lill-operaturi fis-settur tat-trasport pubbliku lokali biex iħaddmu jew il-mudelli tagħhom stess 
jew il-metodoloġija proposta fid-direttiva. B'dan il-mod, jistgħu jintużaw mudelli li jużaw l-
approċċ mill-produzzjoni sa l-utilizzazzjoni.
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Emenda 40
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 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, 
ix-xiri kollu ta’ vetturi tat-trasport tat-triq 
ġodda 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 jew mudelli 
korrispondenti li huma jqisu bħala xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta operaturi żgħar u organizzazzjonijiet tat-trasport ibbażati fil-Komunità jużaw vetturi 
diġà użati; ir-rekwiżiti ta' din id-direttiva jpoġġu piż sproporzjonat fuq dawn l-
organizzazzjonjiet. Id-direttiva għandha teskludi l-vetturi diġà użati. L-objettiv ta' din id-
direttiva għandu jkun li l-konsiderazzjonijiet ambjentali jsiru parti integrali mill-proċess ta' 
xiri. Ċerti xerrejja diġà jagħmlu dan permezz ta' mudelli sofistikati. Id-direttiva għandha 
tippermetti l-iżvilupp kontinwu ta' l-aqwa prattika billi tippermetti lix-xerrejja biex jużaw il-
mudelli ekwivalenti tagħhom stess jew biex jużaw il-metodoloġija tad-direttiva.

Emenda 41
Margrete Auken

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtoritajiet, reġjonali jew nazzjonali 
li jixtru vetturi effiċjenti fl-użu ta’ l-
enerġija u li ma jniġġsux għal mill-inqas 
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75% ta' l-akkwist speċifiku annwali 
tagħhom, jistgħu jużaw it-tikketta 
'trasport urban tat-triq effiċjenti fl-użu ta’ 
l-enerġija u li ma jniġġisx'. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi disinn 
uniformi għal din it-tikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tibni fuq l-emenda tar-Rapporteur, iżda tissuġġerixxi li t-tikkettar ikun limitat 
għall-dawk l-awtoritajiet pubbliċi li jixtru l-maġġoranza ovvja tal-vetturi skond il-bażi tar-
rendiment ambjentali ta' dawn il-vetturi.

Emenda 42
Martin Callanan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-manifatturi tal-vetturi tat-trasport 
tat-triq koperti minn din id-Direttiva 
għandhom jipprovdu dejta indikattiva tal-
konsum ta’ enerġija għat-tħaddim, għall-
emmissjonijiet ta' CO2 u għall-
emmissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu ta' 
dawn il-vetturi tul-ħajjithom kollha meta 
jkunu offruti għall-bejgħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi qegħdin fl-aqwa pożizzjoni fiċ-ċiklu ta' l-akkwist/tax-xiri ta' vetturi għat-
trasport tat-triq biex jipprovdu dejta indikattiva tal-konsum ta’ enerġija għat-tħaddim, għall-
emmissjonijiet ta' CO2 u għall-emmissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu ta' dawn il-vetturi tul-
ħajjithom kollha meta jkunu offruti għall-bejgħ. Dan il-preċedent għall-'eko-tikkettar' diġà ġie 
stabbilit fil-leġiżlazzjonijiet ta' l-UE.

Adlib Express Watermark



AM\726332MT.doc 25/43 PE407.696v01-00

MT

Emenda 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva
Paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Il-possibilitajiet fl-applikazzjoni ta' l-

Artikoli 1 u 2
Ir-rekwiżiti ta' l-Artikoli 1 u 2 għandhom 
ikunu ssodisfati skond dawn il-
possibilitajiet li ġejjin:
(a) l-iffissar ta' speċifikazzjonijiet tekniċi 
għar-rendiment ta' l-enerġija u 
ambjentali fid-dokumentazzjoni għax-xiri 
ta' vetturi għat-trasport tat-triq dwar kull 
wieħed mill-impatti kkunsidrati, u kif 
ukoll dwar kwalunkwe impatt ambjentali 
addizzjonali; jew
(b) il-kusiderazzjoni ta' l-impatti ta' l-
enerġija u dawk ambjenti fid-deċiżjoni ta' 
xiri fejn:
- fil-każijiet fejn tkun applikata proċedura 
ta' akkwist, dan għandu jsir billi jintużaw 
dawn l-impatti bħala kriterji ta' l-għoti; u
- fil-każijiet fejn dawn l-impatti jiġu stmati 
fi flus biex jiġu inklużi fid-deċiżjoni ta' 
xiri, għandha tintuża l-metodoloġija 
stipulata fl-Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni toffri iktar flessibilità lill-Istati Membri meta jkunu qed jiddeċiedu kif 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti fl-Artikoli 1 u 2. Hija tqis dak li l-Istati Membri diġà 
wettqu permezz ta' dispożizzjonijiet nazzjonali u l-istandards varji.
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Emenda 44
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Artikolu 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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta operaturi żgħar u organizzazzjonijiet tat-trasport ibbażati fil-Komunità jużaw vetturi 
diġà użati; ir-rekwiżiti ta' din id-direttiva jpoġġu piż sproporzjonat fuq dawn l-
organizzazzjonjiet. Id-direttiva għandha teskludi l-vetturi diġà użati.

Emenda 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – paragrafu introduttorju

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. Għall-fini ta’ l-Artikolu 2a(b), 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 ġodda li jkunu se jinxtraw 
għandhom jiġu stmati fi flus u kkalkulati 
skond il-metodoloġija stabbilita fil-
punti (a), (b) u (c).

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'ħafna oqsma, l-awtoritajiet lokali m'għandhom l-ebda għażla ħlief li jixtru vetturi użati.
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Emenda 46
Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (a) – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 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 
tal-petrol jew diżil meta użat bħala fjuwil 
għat-trasport;

- għandu jintuża valur monetarju uniku 
għal kull unità ta’ enerġija. Dan il-valur 
uniku għandu jkun anqas mill-prezz 
inkluża t-taxxa għal kull unità ta’ enerġija 
tal-petrol jew diżil meta użat bħala fjuwil 
għat-trasport;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira ta' l-awtoritajiet pubbliċi jħallsu t-taxxi fuq il-fjuwil bħal kwalunkwe 
konsumatur ieħor u huma parti mill-ispejjeż tal-fjuwil fuq iċ-ċiklu tal-ħajja tal-vettura.

Emenda 47
Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(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, jew bi prezz ogħla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk minħabba raġunijiet ta' impenji għal miri relatati ma' gass b'effett ta' serra, l-
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awtoritajiet pubbliċi jkunu jixtiequ li jagħtu valur lill-emmissjonijiet ta' CO2 ogħla miċ-ċfiri 
fit-tabella, dan għandu jkun possibbli li jsir.

Emenda 48
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(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 mid-dejta 
indikattiva pprovduta mill-manifattur tal-
vettura għat-trasport tat-triq jew minn 
kwalunkwe mudell ekwivalenti li x-xerrej 
iqis xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta' din id-direttiva għandu jkun li l-konsiderazzjonijiet ambjentali jsiru parti 
integrali mill-proċess ta' xiri ta' vetturi. Ċerti xerrejja diġà jagħmlu dan permezz ta' mudelli 
sofistikati. Id-direttiva għandha tippermetti li din l-aqwa prattika tibqa' sseħħ billi tagħti lix-
xerrejja l-għażla li jew jużaw il-mudelli ekwivalenti tagħhom stess - filwaqt li titqies id-dejta 
indikattiva pprovduta mill-manifatturi tal-vetturi għat-trasport tat-triq li qegħdin fl-aqwa 
pożizzjoni fiċ-ċiklu ta' l-akkwist/tax-xiri ta' vetturi għat-trasport tat-triq biex jipprovdu din id-
dejta - jew il-metodoloġija tad-direttiva.
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Emenda 49
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(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, jew permezz ta' 
mudell korrispondenti li x-xerrej iqis 
adattat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tiffaċilita l-iżvilupp kontinwu ta' l-aqwa prattiki billi tippermetti lill-
awtoritajiet u lill-operaturi fis-settur tat-trasport pubbliku biex jużaw il-mudelli tagħhom 
stess - li f'ħafna każijiet diġà ġew żviluppati - fid-dawl tad-dejta pprovduta mill-manifatturi 
tal-vetturi jew li jużaw il-metodoloġija proposta fid-direttiva.

Emenda 50
Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 (non-methane hydrocarbons -
NMHC) u ta’ materjal ta’ partikuli separati. 

(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 (non-methane hydrocarbons -
NMHC) u ta’ materjal ta’ partikuli separati. 
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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.

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, li għandu 
jittieħed jew mill-valuri medji ta' l-UE kif 
jidher fit-Tabella 2 fl-Anness I jew mill-
valuri ddifferenzjati fl-Anness Ia, jew 
minn valuri ogħla fejn dan ikun 
iġġustifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jintużaw valuri iktar preċiżi għall-ispiża tas-sustanzi li jniġġsu l-arja 
li jirriflettu l-kundizzjonijiet lokali meta dawn il-valuri jkunu disponibbli.

Emenda 51
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 (non-methane hydrocarbons -
NMHC) 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 

(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 (non-methane hydrocarbons -
NMHC) u ta’ materjal ta’ partikuli separati. 
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 
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kif deskritt fil-paragrafu 2, u bil-prezz 
rispettiv għal kull gramma kif jidher fit-
Tabella 2 ta’ l-Anness.

bil-prezz għal kull kilogramm jew mid-
dejta indikattiva pprovduta mill-
manifattur tal-vettura għat-trasport tat-
triq jew minn kwalunkwe mudell 
ekwivalenti li x-xerrej iqis xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta' din id-direttiva għandu jkun li l-konsiderazzjonijiet ambjentali jsiru parti 
integrali mill-proċess ta' xiri ta' vetturi. Ċerti xerrejja diġà jagħmlu dan permezz ta' mudelli 
sofistikati. Id-direttiva għandha tippermetti li din l-aqwa prattika tibqa' sseħħ billi tagħti lix-
xerrejja l-għażla li jew jużaw il-mudelli ekwivalenti tagħhom stess - filwaqt li titqies id-dejta 
indikattiva pprovduta mill-manifatturi tal-vetturi għat-trasport tat-triq li qegħdin fl-aqwa 
pożizzjoni fiċ-ċiklu ta' l-akkwist/tax-xiri ta' vetturi għat-trasport tat-triq biex jipprovdu din id-
dejta - jew il-metodoloġija tad-direttiva. 

Emenda 52
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għandu jiġi rikonoxxut mertu 
partikulari tal-vetturi mingħajr 
emmissjonijiet f'kategorija waħda jew 
iżjed. Dan il-mertu għandu jiġi kkalkulat 
b'mod kompost, billi ċ-ċifra totali ta' l-
ispejjeż tinqasam min-nofs għal kull valur 
ta' żero li jidher fil-kolonni tat-Tabella 2 
ta' l-Anness.

Or. en
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Emenda 53
Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Eżenzjoni f'każ ta' metodi alternattivi 

eżistenti
Fuq it-taba ta' l-awtoritajiet lokali jew 
reġjonali li żviluppaw metodi għall-
kalkulazzjoni ta' l-ispejjeż tul il-ħajja ta' 
vettura, inklużi l-ispejjeż ta' l-effetti 
ambjentali, speċifikament imfassla biex 
jiġu ssodisfati l-bżonnijiet u l-
kundizzjonijiet lokali, il-Kummissjoni 
tista' teżenta lill-dawn il-gvernijiet lokali 
mill-provvediment ta' kolkulazzjonijiet 
skond l-Artikolu 3, jekk jiġi kkunsidrat li 
l-metodi applikati għandhom effett 
pożittiv ugwali fuq l-ambjent u kif ukoll 
fuq il-promozzjoni ta' vetturi li ma 
jniġġsux u effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija.

Or. en

Emenda 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Proposta għal direttiva
Paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Trasparenza

Minkejja d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
2004/17/KE u 2004/18/KE, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li, 
f'konformità ma'l-Artikolu 3, il-partijiet 
kollha elenkati fl-Artikolu 2 għandhom 
jagħmlu disponibbli, fuq talba, l-
informazzjoni dwar l-ispejjeż relatati ma' 
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l-enerġija u l-ispejjeż ambjentali għal kull 
offerta li tiġi ppreżentata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiżdied it-trasparenza, l-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet kontraenti għandhom 
jagħmlu disponibbli, fuq talba, l-informazzjoni dwar l-ispejjeż relatati ma' l-enerġija u l-
ispejjeż ambjentali.

Emenda 55
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Il-faċilitajiet

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, sa l-
1 ta' Jannar 2012, li l-faċilitajiet 
neċessarji jkunu fis-seħħ għall-forniment 
ta' kull tip ta' fjuwil speċifikat fl-Anness.

Or. es

Emenda 56
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Appoġġ addizzjonali għas-settur pubbliku
1.  L-Istati Membri għandhom jimpenjaw 
ruħhom biex jinfurmaw lill-impjegati fis-
settur pubbliku dwar il-merti tal-vetturi li 
jaħdmu bi fjuwil alternattiv, inkluż tagħrif 
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dwar il-lokalità tal-faċilitajiet għar-
riforniment tal-fjuwil u għall-
manutenzjoni, dwar il-firxa u l-
kapaċitajiet ta' rendiment ta' vetturi li 
jaħdmu bi fjuwil alternattiv, u l-
programmi ta' inċentiv nazzjonali u 
Ewropej eżistenti.
2.  L-Istati Membri għandhom iħeġġu u 
jinċentivaw lill-fornituri ta' fjuwils 
alternattivi biex jagħmlu l-fjuwils 
alternattivi disponibbli b'mod wiesa' 
għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi jeħtieġu appoġġ, finanzjament u inċentivi oħra addizzjonali biex 
jimplimentaw l-għażliet ippreferuti favur l-ambjent. Għandha tingħata gwida dwar id-
direzzjoni 'l quddiem sabiex l-uffiċċjali responsabbli għall-akkwist ikollhom għarfien iktar 
komplut tar-rendiment, l-effiċjenza, id-disponibilità u l-faċilità ta' l-użu, tal-fjuwils differenti.

Emenda 57
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
L-ispejjeż relatati ma’ l-enerġija u l-

ispejjeż ambjentali bħala kriterji ta’ l-
għoti ta’ kuntratti fix-xiri ta’ vetturi

Iċ-ċifri speċifikati fit-Tabella 2 għall-
kolkulazzjoni ta' l-ispejjeż ta' l-
emmissjonijiet għandhom jitqiesu bħala l-
valuri minimi. Meta l-awtoritajiet jagħżlu 
li jqisu l-impatti ambjentali billi 
jistmawhom fi flus u jinkluduhom fl-
evalwazzjoni ta' l-ispiża ġenerali kif 
stipulat fl-Artikolu 3, huma jistgħu jużaw 
ċifri ikbar biex jikkalkulaw l-ispejjeż ta' l-
impatti esterni ta' l-enerġija u l-ambjent.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet għandhom ikunu liberi li jużaw ċifri ogħla għall-kalkulazzjoni ta' l-
emmissjonijiet minn dawk speċifikati mill-Kummissjoni, fejn huma jiddeċiedu li jagħmlu dan. 
Kwalunkwe ċifra maqbula biex l-emmissjonijiet jiġu kkalkulati fi flus għandha tkun iċ-ċifra 
minima, u m'għandhiex twaqqaf lill-awtoritajiet li jixtiequ jpoġġu valur ikbar fuq il-ħarsien 
ta' l-ambjent, milli jagħmlu dan.

Emenda 58
Glenis Willmott

Proposta għal direttiva
Paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Kriterji u metodoloġiji ta' għoti oħrajn

L-applikazzjoni obbligatorja ta’ kriterji 
għax-xiri ta’ vetturi li ma jniġġsux u 
effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija ma teskludix 
il-prijoritizzazzjoni tal-kriterji ta' l-għoti 
jew l-inklużjoni ta’ metodoloġiji jew 
kriterji rilevanti oħra għall-għoti tal-
kuntratt. L-anqas ma timpedixxi l-għażla 
ta’ vetturi li jiġu mmodifikati wara għal 
rendiment ambjentali aħjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li jistgħu jintużaw kriterji u metodoloġiji oħra flimkien mal-kriterji 
speċifikati f'din id-Direttiva.
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Emenda 59
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-istrumenti ta' finanzjament

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa Fond 
Ewropew għall-Protezzjoni tal-Klima, li 
għandu jintuża, inter alia, biex jitħeġġeġ 
ix-xiri ta' vetturi għat-trasport tat-triq li 
ma jniġġsux u li jkunu effiċjenti fl-użu ta' 
l-enerġija minn awtoritajiet u operaturi fi 
ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 1.
L-awtoritajiet baġitarji kompetenti 
għandhom jallokaw riżorsi xierqa mil-
baġit ta' l-UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fond Ewropew għall-Protezzjoni tal-Klima jirrappreżenta mezz b'saħħtu biex titħaffef l-
introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. B'mod partikulari fil-
qasam tal-vetturi tat-trasport tat-triq li ma jniġġsux u effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija, l-
introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda se titħeġġeġ b'mod effettiv ħafna permezz tal-provvisita ta' 
riżorsi pubbliċi 'ring-fenced'.

Emenda 60
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Użu ta' strumenti finanzjarji Komunitarji

Biex jiġi żgurat li jiġu stabbiliti l-
infrastrutturi neċessarji għall-forniment 
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ta' kull tip ta' fjuwil imsemmi fl-Anness, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
iqisu l-possibbiltà li jirrikorru, fost sorsi 
oħrajn, għal finanzjament mit-TEN-E.

Or. es

Emenda 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta għal direttiva
Paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-istrumenti ta' finanzjament

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa Fond 
Ewropew għall-Protezzjoni tal-Klima, li 
għandu jintuża, inter alia, biex jitħeġġeġ 
ix-xiri ta' vetturi għat-trasport tat-triq li 
ma jniġġsux u effiċjenti fl-użu ta' l-
enerġija minn awtoritajiet u operaturi fi 
ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 1.
L-awtoritajiet baġitarji kompetenti 
għandhom jallokaw riżorsi xierqa fil-baġit 
ta' l-UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fond Ewropew għall-Protezzjoni tal-Klima jirrappreżenta mezz b'saħħtu biex titħaffef l-
introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. B'mod partikulari fil-
qasam tal-vetturi tat-trasport tat-triq li ma jniġġsux u effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija, l-
introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda se titħeġġeġ b'mod effettiv ħafna permezz tal-provvista ta' 
riżorsi pubbliċi 'ring-fenced'.
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Emenda 62
Hanne Dahl

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk ir-reviżjoni turi li ma jkun sar l-
ebda progress, l-Istati Membri għandhom 
iħeġġu l-introduzzjoni ta' taxxa relatata 
mad-CO2 fuq il-magni li jaħdmu 
b'kumbustjoni interna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-klima tant hija importanti li jeħtieġ li nieħdu azzjonijiet serji fil-promozzjoni ta' 
vetturi tat-trasport tat-triq iktar effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija u li jniġġsu inqas.

Emenda 63
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Anness – Tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tabella 1: Il-kontenut ta’ enerġija ta’ 
fjuwils tal-magni

Tabella 1: Il-kontenut ta’ enerġija ta’ 
fjuwils tal-magni

Fjuwil                         Kontenut ta' Enerġija Fjuwil                         Kontenut ta' Enerġija
Diżil                                             36 
MJ/litru

Diżil                                             36 
MJ/litru

Petrol                                              32 
MJ/litru

Petrol                                              32 
MJ/litru

Gass naturali                                     38 
MJ/Nm3

Gass naturali                                     33 
MJ/Nm3

LPG (gass ta’ żejt mhux raffinat fi stat 
likwidu)      24 MJ/litru

LPG (gass ta’ żejt mhux raffinat fi stat 
likwidu)      24 MJ/litru

Etanol                                           21 
MJ/litru

Etanol                                           21 
MJ/litru

Bijodiżil                                        33 
MJ/litru

Bijodiżil                                        33 
MJ/litru

Emulsjoni ta' fjuwils                                 Emulsjoni ta' fjuwils                                 
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32 MJ/litru 32 MJ/litru
Idroġenu                                       11 
MJ/Nm3

Idroġenu                                       11 
MJ/Nm3

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bil-proċeduri ta' approvazzjoni skond it-tip, il-konsum irregolat għall-karozzi tal-passiġġieri 
jieħu kont tal-fatt li l-gass naturali jista' jkollu kontenut ta' enerġija baxx. Sabiex tiġi żgurata 
konsistenza mal-konsumi rregolati għal vetturi eżistenti, għandu jintuża valur ta' 33 MJ, li 
jirreferi għal prodott tat-tip metan imħallat minflok dak ta' 38 MJ. Jekk jinżammu l-valuri 
suġġeriti mill-Kummissjoni, jinqalgħu problemi rigward in-nuqqas ta' konsistenza bejn il-
parametri stabbiliti fil-proposta preżenti u l-parametri għall-approvazzjoni tat-tip rikonoxxuti 
bħala uffiċjali u bħala referenza.

Emenda 64
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Anness – Tabella 2

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 2: Spejjeż dovuti għall-emissjonijiet minn trasport tat-triq (prezzijiet tas-sena 2007):

CO2 NOx NMHC Materjal ta’ partikuli 
separati

2 Euro 
ċenteżmi/kg

0.44 Euro 
ċenteżmi/kg

0.1 Euro 
ċenteżmi/kg

8.7 Euro 
ċenteżmi/kg

Emenda

Tabella 2: Spejjeż dovuti għall-emissjonijiet minn trasport tat-triq (prezzijiet tas-sena 2007):

CO2 NOx NMHC Materjal ta’ 
partikuli separati

2 Euro 
ċenteżmi/k
g

għad irid jiġi 
stabbilit

għad irid jiġi 
stabbilit

għad irid jiġi 
stabbilit

Or. it
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Ġustifikazzjoni

The CO2 value appears to be in line with the values set for sectors regulated by the ETS, but 
is vastly disproportionate to the values for polluting emissions shown in the table proposed by 
the Commission. Unless there is a further evaluation, the paradoxical situation will arise of 
the potential demonstrated by vehicles emitting very low levels of pollutants being 
disregarded, when they are ideal for improving air quality in urban areas, which is the main 
objective of this legislation. The values relating to polluting emissions must therefore be 
reassessed with that in mind. One alternative might be to establish an index of priorities to be 
assigned to the various types of emission shown in the table, so as to enable public 
administrations to establish which vehicles are best suited to the purpose, on the basis of their 
own emissions reduction strategies and specific local conditions.

Emenda 65
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Anness – Tabella 2

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 2: Spejjeż dovuti għall-emissjonijiet minn trasport tat-triq (prezzijiet tas-sena 2007):

CO2 NOx NMHC Materjal ta’ 
partikuli separati

2 Euro 
ċenteżmi/kg

0.44 Euro 
ċenteżmi/g

0.1 Euro 
ċenteżmi/g

8.7 Euro ċenteżmi/g

Emenda

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bliet u r-reġjuni ta' l-Ewropa u / jew l-awtoritajiet kontraenti għandu jkollhom il-libertà li 
jipprezzaw is-sustanzi li jniġġsu b'modijiet differenti, skond iċ-ċirkustanzi lokali. Jafu jkunu 
jridu jindirizzaw sustanza li tniġġes partikulari jekk, pereżempju, jkunu qed jiksru xi valuri ta' 
limitu ta' l-UE bħall-NO2 jew il-PM10. F'dawn iċ-ċirkustanzi jafu jkunu jridu jpoġġu 'valur' 
ogħla fuq sustanza li tniġġes waħda minn oħra. Għalkemm fil-prinċipju d-direttiva tidher 
newtrali fir-rigward tat-teknoloġija, fil-prattika l-ipprezzar strett tas-sustanzi li jniġġsu fil-
metodoloġija għandu t-tendenza li jiffavorixxi ċerti teknoloġiji fuq oħrajn.
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Emenda 66
Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Anness – Tabella 2, kolonna 1, ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 Euro ċenteżmi/kg 3 Euro ċenteżmi/kg jew il-prezz tas-suq ta' 
l-ETS, l-ogħla wieħed minnhom

Or. en

Ġustifikazzjoni

30€ / tunnellata xaktarx jirrappreżenta prezz tal-karbonju preċiż tul il-ħajja tal-vetturi 
mixtrija wara l-2010.

Emenda 67
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Anness – Tabella 3

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 3: Għadd ta’ mili li l-vettura tat-trasport tat-triq tagħmel tul ħajjitha

Kategorija tal-vettura Għadd ta’ mili li l-
vettura tagħmel tul 
ħajjitha

(il-kategoriji M u N categories kif definiti fid-
Direttiva 2007/46/KE)
Karozzi tal-passiġġieri (M1) 200,000 km

Vetturi kummerċjali ħfief (N1) 250,000 km

Vetturi kummerċjali tqal (N2, N3) 1,000,000 km

Karozzi tal-linja (M2, M3) 800,000 km

Emenda

Tabella 3: Għadd ta’ mili li l-vettura tat-trasport tat-triq tagħmel tul ħajjitha
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tat-tabella ġie emendat biex jirrifletti l-kamp ta' applikazzjoni limitat għall-vetturi 
N1, N2 u M3.

Emenda 68
Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Anness 1 a (ġdid)

Emenda

Spejjeż marbuta mat-tniġġis ta' l-arja f'€/tonnellata għat-toroq, il-ferroviji u l-passaġġi ta' 
l-ilma interni

Spejjeż fatturali f'€, prezzijiet tas-sena 2000, Unità: € 2,000/t ta’ sustanza li tniġġes
Sustanza li 
tniġġes

NOx NMVOC SO2 PM2.5 (exhaust) PM10 (non-exhaust)

Sors CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO trasferime
nt ta' UBA 
għal 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA 
(għas-
settur 
marittimu
)

HEATCO trasferime
nt ta' UBA 
għal 
HEATCO

HEATCO

sensibilità 
CAFÉ CBA

il-valur 
medjan 
ta' VOLY 
(PM/03)

valur 
medjan 
ta' VOLY 
(PM/03)

valur 
medjan 
ta' VOLY 
(PM/03)

Unità € 2000 
(emissjoni
jiet 2010)

€ 2000 
(emissjoni
jiet 2010)

€ 2000 
(emissjoni
jiet 2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Ambjent lokali Urban 
Metropolitan

Urban Barra 
żoni 
mibnija

Urban 
metropolitan

Urban Barra 
żoni 
mibnija

L-Awstrija 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Il-Belġju 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Il-Bulgarija 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Ċipru 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Ir-Repubblika 7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Kategorija tal-vettura Għadd ta’ mili li 
l-vettura tagħmel 
tul ħajjitha 

(il-kategoriji M u N categories kif definiti fid-
Direttiva 2007/46/KE)
Vetturi kummerċjali tqal (N2, N3) 1,000,000 km

Karozzi tal-linja (M3) 800,000 km
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Ċeka
Id-Danimarka 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
L-Estonja 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Il-Finlandja 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Franza 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Il-Ġermanja 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Il-Greċja 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
L-Ungerija 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
L-Irlanda 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
L-Italja 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Il-Latvja 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Il-Litwanja 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Il-
Lussemburgu

8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300

Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
L-Olanda 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
In-Norveġja 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Il-Polonja 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Il-Portugall 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Ir-Rumanija 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Is-Slovakkja 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Is-Slovenja 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Spanja 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
L-Isvezja 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
L-Iżvizzera 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Ir-Renju Unit 3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300
UE-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Il-Baħar 
Baltiku

2,600 500 3,700 12,000

Il-Baħar 
Mediterran

500 300 2,000 5,600

Il-Grigal ta' l-
Atlantiku

1,600 400 2,200 4,800

Il-baħar tat-
Tramuntana

5,100 1,900 6,900 28,000

Urban metropolitan: bliet b'iktar minn 0.5miljuni ta' abitanti
Urban: bliet iżgħar jew ta' daqs medju b'sa 0.5miljuni ta' abitanti

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali għandhom ikunu jistgħu jużaw valuri ta' spejjeż aktar rilevanti meta 
dawn ikunu disponibbli. Tabella kif ippreżentata fid-dokument ta' ħidma tal-Kunsill.
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