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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva riveduta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija u li 
ma jniġġsux
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta riveduta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill (COM(2007)0817),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0008/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-
0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-
ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Politika dwar l-enerġija għall-
Ewropa”proponiet li jittieħed impenn min-
naħa ta’ l-UE biex sa l-2020 tikseb tnaqqis 
ta’ mill-inqas 20% mill-gassijiet b’effett 
tas-serra kif imqabbel ma’ l-1990. Ġew 
proposti wkoll miri li jorbtu, għal titjib ta’ 
20% fl-effiċjenza ta’ l-użu ta’ l-enerġija, 
livell ta’ 20% ta’ l-enerġija li tiġġedded u 

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Politika dwar l-enerġija għall-
Ewropa”proponiet li jittieħed impenn min-
naħa ta’ l-UE biex sa l-2020 tikseb tnaqqis 
ta’ mill-inqas 20% mill-gassijiet b’effett 
tas-serra kif imqabbel ma’ l-1990. Ġew 
proposti wkoll miri li jorbtu, għal titjib ta’ 
20% fl-effiċjenza ta’ l-użu ta’ l-enerġija, 
livell ta’ 20% ta’ l-enerġija li tiġġedded u 
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sehem ta’ 10% tal-bijofjuwils fis-suq tal-
fjuwils tal-magni fil-Komunità sa l-2020, 
fost l-oħrajn biex tittejjeb is-sigurtà tal-
provvista ta’ l-enerġija billi jiġu 
ddiversifikati t-taħlitiet tal-fjuwil.

sehem ta’ 10% tal-bijofjuwils prodotti 
b'mod sostenibbli u ċċertifikati fis-suq tal-
fjuwils tal-magni fil-Komunità sa l-2020, 
fost l-oħrajn biex tittejjeb is-sigurtà tal-
provvista ta’ l-enerġija billi jiġu 
ddiversifikati t-taħlitiet tal-fjuwil.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-applikazzjoni usa' ta' ċerti 
teknoloġiji, bħal vetturi li jaħdmu bl-
idroġenu, bl-LPG (gass ta’ żejt mhux 
raffinat fi stat likwidu) jew bis-CNG (Gass 
Naturali Kkumpressat), taf teħtieġ spejjeż 
ta' investiment inizjali għoljin relatati 
inter alia ma' l-infrastruttura, u għalhekk 
il-Kummissjoni għandha tikkunsdra kif 
jistgħu jiġu stabbiliti u miżmuma regoli 
trasparenti u nondiskriminatorji għall-
provvediment ta' għajnuna nazzjonali u 
Komunitarja għal dawn l-investimenti 
għall-benefiċċju ta' l-ambjent.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Skond l-evalwazzjoni ta' l-impatt 
imħejjija mill-Kummisjoni, 50% tal-
vetturi li jinxtraw se jikkorrispondu għall-
aqwa alternattiva tas-suq f'termini ta' l-
ispejjeż ġenerali tat-tħaddim tal-vetturi tul 
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ħajjithom, inklużi l-ispejjeż esterni, meta 
din id-Direttiva tidħol fis-seħħ.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-bliet differenti li jixtiequ 
jippromwovu ruħhom bħala b'kuxjenza 
ambjentali għandhom jitħeġġu biex 
jagħmlu dan u għandhom jingħataw 
opportunitajiet għal dan il-għan permezz 
ta' żvelar trasparenti u sistematiku fuq l-
Internet ta' informazzjoni, 
kalkulazzjonijiet, deċiżjonijiet u livelli
minimi dwar l-akkwist pubbliku skond din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett Suġġett u għanijiet
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, 

Din id-Direttiva tipprova tippromwovi u 
tmexxi s-suq lejn vetturi li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent u li jkunu effiċjenti fl-
użu ta’ l-enerġija, permezz ta' l-użu ta' 
akkwist pubbliku bbażat fuq spejjeż reali 
tat-tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom, 
inklużi l-ispejjeż ambjentali, bħala għodda 
attiva. Id-Direttiva teħtieġ l-inklużjoni ta’ 
l-ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi tul 
ħajjithom relatati mal-konsum ta’ enerġija, 
ma' l-emissjonijiet ta’ CO2, u ma' l-
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permess jew awtorizzazzjoni mogħtija 
minn awtoritajiet pubbliċi, sabiex 
tippromwovi l-vetturi effiċjenti fl-użu ta' l-
enerġija u li ma jniġġsux.

emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu bħala 
kriterji fix-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.

L-objettiv ta' din id-Direttiva huwa li tiġi 
żgurata domanda għal vetturi tat-trasport 
tat-triq li jkunu effiċjenti fl-użu ta’ l-
enerġija u li ma jniġġsux, li tkun 
sostanzjali biżżejjed biex tħeġġeġ lill-
manifatturi u lill-industrija biex jinvestu 
f'vetturi u jiżviluppaw iktar dawn il-vetturi 
bi spejjeż baxxi fir-rigward tal-konsum ta' 
l-enerġija, l-emmissjonijiet ta' CO2, u l-
emmissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu.

Or. en

Emenda 6

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 2010, 
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.

Or. en
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Emenda 7

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 2010, 
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.

Or. en

Emenda 8

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 
50% 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
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt a - inċiżt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 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;

- il-konsum ta’ fjuwil għal kull kilometru 
minn vettura skond il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu għandu jitkejjel f'unitajiet ta' 
konsum ta' enerġija għal kull kilometru 
indipendentement minn jekk dan 
jingħatax b'mod dirett kif huwa l-każ 
pereżempju għall-karozzi li jaħdmu bl-
elettriku, jew le. Fejn il-konsum tal-fjuwil 
jingħata f'unitajiet differenti, dan 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;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
It-trasparenza

Sabiex jitħeġġu dibattitu pubbliku u 
deliberazzjoni politika dwar l-ispejjeż tat-
tħaddim ta’ vetturi tul ħajjithom relatati 
ma' xiri pubbliku, u bla ħsara għal 
kwalunkwe rekwiżit stipulat fid-Direttivi 
2004/17/KE u 2004/18/KE, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet 
kollha msemmija fl-Artikolu 2 jagħmlu l-
informazzjoni dwar l-ispejjeż ambjentali u 
l-enerġija msemmija fl-Artikolu 3 
disponibbli għall-pubbliku fuq l-Internet 
fir-rigward ta' kull offerta li tasal.
Sabiex jiġi stimulat aktar id-dibattitu 
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politiku pubbliku, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi tabella ta' 
valutazzjoni skond l-Artikolu 6 li għandha 
tkun disponibbli fuq l-Internet, u li 
permezz tagħha l-bliet u r-reġjoni 
relattivament simili jkunu jistgħu 
jitqabblu u jiġu kkumparati skond ix-xiri 
bla ħsara għall-ambjent li jagħmlu.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull sentejn, b’effett mid-data 
msemmija fl-Artikolu 8, il-Kummissjoni se 
tħejji rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva u dwar l-azzjonijiet li jittieħdu 
individwalment minn Stati Membri biex 
jippromwovu x-xiri ta' vetturi tat-trasport 
tat-triq effiċjenti fl-użu ta' l-enerġija u li 
ma jniġġsux.

Kull sena, b’effett mid-data msemmija fl-
Artikolu 8, l-Istati Membri għandhom 
jikkompilaw, għas-sena kalendarja 
kkonċernata, statistiċi dwar l-għadd ta' 
vetturi mixtrija mill-partijiet imsemmija 
fl-Artikolu 2, li jkunu maqsuma f'erba' 
kategotiji:

- karrozzi tal-passiġġieri,
- vetturi kummerċjali ħfif,
- karozzi tal-linja u kowċis,u
- vetturi tqal oħra.
Kull sena, l-Istati Membri għandhom 
jgħaddu din l-informazzjoni, sa mhux 
aktar tard mit-30 ta' Ottubru, lill-
Kummissjoni, flimkien ma' stima dwar kif 
il-kriterji fl-Artikolu 3 affettwaw is-suq.

2. Ir-rapport għandu jevalwa l-effetti tad-
Direttiva u l-ħtieġa ta’ aktar azzjoni, u 
jinkludi proposti skond ma jkun xieraq.

2. Sa mhux aktar tard minn tliet snin mid-
data msemmija fl-Artikolu 8, u kull 
sentejn minn hemm 'il quddiem, il-
Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar 
l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
inkluża l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, u dwar l-azzjonijiet meħuda 
mill-Istati Membri b'mod individwali biex 
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jippromwovu x-xiri ta' vetturi tat-trasport 
tat-triq effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija u li 
ma jniġġsux. Ir-rapport għandu jevalwa l-
effetti ta' din id-Direttiva inklużi 
indikaturi kwantitattivi għall-evalwazzjoni 
tal-benefiċċji ambjentali, ir-rappurtar 
mill-Istati Membri u l-ħtieġa ta’ aktar 
azzjoni, u jinkludi proposti skond ma jkun 
xieraq

Il-Kummissjoni għandha tirrelata ċ-ċifri 
nominali u relattivi tal-vetturi mixtrija li 
jkunu jikkorrispondu għall-aqwa 
alternattiva tas-suq f'termini ta' l-ispejjeż 
ġenerali tat-tħaddim tal-vetturi tul 
ħajjithom, inklużi l-ispejjeż esterni, f'kull 
waħda mill-erba' kategoriji msemmija fil-
paragrafu 1 għas-suq ġenerali għal dawn 
il-vetturi u stima ta' kif il-kriterji fl-
Artikolu 3 affettwaw is-suq.
2a. Il-Kummissjoni għandha b'mod 
partikulari tevalwa jekk l-effett mistenni 
ta' 50% tal-vetturi mixtrija, li jkunu 
jikkorrispondu għall-aqwa alternattiva 
tas-suq f'termini ta' l-ispejjeż ġenerali tat-
tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom, inklużi 
l-ispejjeż esterni,ikunx immaterjalizza 
ruħu sa l-2012. Jekk dan ma jkunx il-każ, 
għandha tiġi ppreżentata proposta sa 
mhux aktar tard mill-2014 biex jiżdied is-
sehem ta' vetturi effiċjenti fl-użu ta’ l-
enerġija u li ma jniġġsux u biex jiġi 
żgurat l-effett mistenni u mixtieq fuq is-
suq u fuq l-ambjent, jekk ikun neċessarju 
permezz ta' l-inklużjoni ta' kriterji ta' l-
għażla obbligatorji.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta attwali tinkorpora r-rakkomandazzjonijiet preċedenti li għamel il-Kumitat 
għall-Ambjent 

Il-proposta attwali tissostitwixxi proposta preċedenti (COM (2005), 634 finali) u, f'oqsma 
ewlenin - b'riżultat ta' eżami fil-Kumitat għall-Ambjent - tinkorpora rakkomandazzjonijiet 
prattiċi mir-rapporteur tagħkom u minn Membri Parlamentari oħra.

Uħud mill-elementi l-aktar importanti huma li:
 l-vetturi kollha huma koperti mid-Direttiva,
 l-emmissjonijiet ta' CO2 huma inklużi,
 l-mudell huwa newtrali rigward it-teknoloġija u flessibbli (iktar milli standard statiku),
 ix-xiri pubbliku huwa miżmum bħala strument għall-promozzjoni ta' vetturi li ma 

jagħmlux ħsara lill-ambjent,
 jistgħu jitqiesu kunsiderazzjonijiet lokali speċifiċi sabiex jitħares il-prinċipju ta' 

sussidjarjetà.

Il-kalulazzjoni tat-tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom

Id-Direttiva tirrikjedi li x-xerrejja pubbliċi kollha - jew il-partijiet li jkunu qed jaġixxu f'isem 
settur pubbliku jew b'liċenzja mis-settur pubbliku - jikkalkulaw mhux biss il-prezz tax-xiri 
iżda wkoll l-ispejjeż tat-tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom għall-fjuwil, l-emmissjonijiet ta' CO2
u t-tniġġis ta' l-arja, u li jużawhom bħala kriterju għax-xiri.

Ix-xiri pubbliku bħala katalizzatur tas-suq

Ir-rapporteur tagħkom jappoġġja bis-sħiħ l-idea li jintuża x-xiri pubbliku bħala katalizzatur 
tas-suq għal vetturi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u, għalhekk, adatta l-Artikolu 1, filwaqt 
li enfasizza dan l-aspett bħala objettiv sinifikanti tad-direttiva.

Fuq il-livell Ewropew, ix-xiri pubbliku jirrapreżenta sehem sinifikanti tas-suq u jekk l-
awtoritajiet pubbliċi jieħdu rwol ewlieni permezz ta' l-użu u l-kalkulazzjoni ta' 'l-ispejjeż tat-
tħaddim tal-vetturi tul ħajjithom' bħala bażi għax-xiri, jiġi żgurat li l-industrija tal-karozzi 
titħajjar tiżviluppa u tinvesti f'vetturi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u b'emmissjonijiet 
aktar baxxi ta' CO2 u ta' sustanzi li jniġġsu.

Trasparenza u dibattitu pubbliku
Jekk id-deċiżjonijiet lokali rigward ix-xiri ta' vetturi għandhom jiġu sostitwiti 
b'kunsiderazzjonijiet ambjentali, huwa ta' importanza kbira li l-NGOs, iċ-ċittadini u l-politiċi 
lokali jkollhom aċċess għall-iformazzjoni dwar dan ix-xiri.

Għalhekk, ir-rapporteur tagħkom emenda d-Direttiva f'għadd ta' oqsma bil-għan li tissaħħaħ 
it-trasparenza u l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni, u jitjieb l-ambitu għat-tqabbil. 

Dawn l-emendi jinkludu:
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 li l-awtoritajiet lokali jpoġġu fuq l-Internet l-informazzjoni kollha rigward l-ispejjeż 
tat-tħaddim ta’ vettura tul ħajjitha fir-rigward tad-deċiżjonijiet ta' xiri,

 li l-Kummissjoni tistabbilixxi tabella ta' valutazzjoni li tagħmilha possibbli li jiġi 
kkumparat kemm l-awtoritajiet lokali qed ikunu tajbin fix-xiri ta' vetturi li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent,

 l-introduzzjoni ta' 'tikketta li turi xiri li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent' u li tista' tintuża 
mill-awtoritajiet lokali u reġjonali li jkunu pijunieri tax-xiri ta' vetturi li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent.

Reviżjoni u evalwazzjoni ta' l-impatt tad-Direttiva

Huwa importanti li jiġi evalwat sa liema punt id-Direttiva fil-forma attwali tagħha għandha l-
effett mixtieq. Għalhekk, ir-rapporteur tagħkom ippropona numru ta' emendi biex jiġu żgurati 
segwitu speċifiku u evalwazzjoni ta' l-impatt fuq is-suq u fuq l-ambjent.

Għalhekk, il-Kummissjoni hija meħtieġa:

 li tirrapporta kull sentejn dwar l-implimentazzjoni u l-impatt tad-Direttiva fuq is-suq 
fil-kategoriji varji ta' vetturi u fuq l-ambjent

 li tevalwa sa liema punt ikun inkiseb l-impatt mixtieq u mistenni ta' 50% ta' xiri 
pubbliku sa l-2012 u, jekk dan ma jkunx il-każ, tevalwa kif id-Direttiva tista' tiġi 
emendata sabiex jinkiseb dan l-objettiv.

Implimentazzjoni

Ir-rapporteur tagħkom iqis li għandu jkun possibbli li jiġi introdott u użat metodu għall-
kalkulazzjoni ta' l-ispejjeż tat-tħaddim ta’ vettura tul ħajjitha saħansitra sa mill-2010 u, 
għalhekk, jipproponi li d-data tkun waħda iktar bikrija sabiex l-effetti ambjentali u fuq is-suq 
ikunu jistgħu jidħlu fis-seħħ malajr kemm jista' jkun.
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