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Emenda 1
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni hija impenjata li tibni 
Unjoni tal-Enerġija b'politika progressiva 
dwar il-klima. L-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil 
hija element kruċjali tal-Qafas ta' Politika 
għall-Klima u l-Enerġija għall-2030, u hija 
fundamentali għall-moderazzjoni tad-
domanda tal-enerġija.

(1) L-Unjoni ddikjarat li trid tibni 
Unjoni tal-Enerġija b'politika progressiva 
dwar il-klima. L-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil 
hija element kruċjali tal-Qafas ta' Politika 
għall-Klima u l-Enerġija għall-2030, u hija 
fundamentali għall-moderazzjoni tad-
domanda tal-enerġija.

Or. fr

Emenda 2
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jixraq li r-Regolament (KE) 
Nru 1222/2009 jiġi ssostitwit b'Regolament 
ġdid li jinkorpora emendi li saru fl-2011, u 
li jimmodifika u jtejjeb uħud mid-
dispożizzjonijiet tiegħu sabiex il-kontenut 
jiġi ċċarat u aġġornat, filwaqt li jitqies il-
progress teknoloġiku li sar fl-aħħar snin fil-
qasam tat-tajers.

(3) Jixraq li r-Regolament (KE) 
Nru 1222/2009 jiġi ssostitwit b'Regolament 
ġdid li jinkorpora emendi li saru fl-2011, u 
li jimmodifika u jtejjeb uħud mid-
dispożizzjonijiet tiegħu sabiex il-kontenut 
jiġi ċċarat u aġġornat, b'mod partikolari 
filwaqt li jitqies il-progress teknoloġiku li 
sar fl-aħħar snin fil-qasam tat-tajers.

Or. fr

Emenda 3
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-settur tat-trasport jirrappreżenta 
terz tal-konsum tal-enerġija tal-Unjoni. Fl-
2015, it-trasport bit-triq kien responsabbli 
għal madwar 22 % tal-emissjonijiet totali 
tal-gassijiet serra tal-UE. It-tajers, l-aktar 
minħabba r-reżistenza għad-dawrien 
tagħhom, jirrappreżentaw bejn 5 % u 10 % 
tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi. 
Għaldaqstant, tnaqqis fir-reżistenza għad-
dawrien tat-tajers jista' jikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti għall-effiċjenza fl-użu 
tal-fjuwil tat-trasport bit-triq, u b'hekk 
ukoll għat-tnaqqis fl-emissjonijiet.

(4) Is-settur tat-trasport jirrappreżenta 
terz tal-konsum tal-enerġija tal-Unjoni, 
b'possibbiltà qawwija li dan il-perċentwal 
se jiżdied hekk kif l-Unjoni tiffirma 
dejjem aktar ftehimiet kummerċjali 
ewlenin u dan inevitabbilment se jinvolvi 
trasport bit-triq addizzjonali. Fl-2015, it-
trasport bit-triq kien responsabbli għal 
madwar 22 % tal-emissjonijiet totali tal-
gassijiet serra tal-UE. It-tajers, l-aktar 
minħabba r-reżistenza għad-dawrien 
tagħhom, jirrappreżentaw bejn 5 % u 10 % 
tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi. 
Għaldaqstant, tnaqqis fir-reżistenza għad-
dawrien tat-tajers jista' jikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti għall-effiċjenza fl-użu 
tal-fjuwil tat-trasport bit-triq, u b'hekk 
ukoll għat-tnaqqis fl-emissjonijiet.

Or. en

Emenda 4
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-settur tat-trasport jirrappreżenta 
terz tal-konsum tal-enerġija tal-Unjoni. Fl-
2015, it-trasport bit-triq kien responsabbli 
għal madwar 22 % tal-emissjonijiet totali 
tal-gassijiet serra tal-UE. It-tajers, l-aktar 
minħabba r-reżistenza għad-dawrien 
tagħhom, jirrappreżentaw bejn 5 % u 10 % 
tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi. 
Għaldaqstant, tnaqqis fir-reżistenza għad-
dawrien tat-tajers jista' jikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti għall-effiċjenza fl-użu 
tal-fjuwil tat-trasport bit-triq, u b'hekk 
ukoll għat-tnaqqis fl-emissjonijiet.

(4) Is-settur tat-trasport jirrappreżenta 
terz tal-konsum tal-enerġija tal-Unjoni. Fl-
2015, it-trasport bit-triq kien responsabbli 
għal madwar 22 % tal-emissjonijiet totali 
tal-gassijiet serra tal-UE. It-tajers, l-aktar 
minħabba r-reżistenza għad-dawrien 
tagħhom, minkejja l-avvanzi teknoloġiċi, 
għadhom jirrappreżentaw bejn 5 % u 10 % 
tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi. 
Għaldaqstant, tnaqqis fir-reżistenza għad-
dawrien tat-tajers jista' jikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti għall-effiċjenza fl-użu 
tal-fjuwil tat-trasport bit-triq, u b'hekk 
ukoll għat-tnaqqis fl-emissjonijiet.

Or. fr
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Emenda 5
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-tajers huma kkaratterizzati minn 
għadd ta' parametri marbutin ma' xulxin. It-
titjib ta' parametru wieħed bħar-reżistenza 
għad-dawrien jista' jolqot ħażin parametri 
oħra, bħall-qabda fuq l-imxarrab, u bil-
maqlub, it-titjib tal-qabda fuq l-imxarrab 
jista' jolqot ħażin l-istorbju estern tad-
dawrien. Jenħtieġ li l-manifatturi tat-tajers 
jiġu mħeġġa jtejbu l-parametri kollha lil 
hinn mill-istandards diġà miksuba.

(5) It-tajers huma kkaratterizzati minn 
għadd ta' parametri marbutin ma' xulxin. It-
titjib ta' parametru wieħed bħar-reżistenza 
għad-dawrien jista' jolqot ħażin parametri 
oħra, bħall-qabda fuq l-imxarrab, u bil-
maqlub, it-titjib tal-qabda fuq l-imxarrab 
jista' jolqot ħażin l-istorbju estern tad-
dawrien. Jenħtieġ li l-manifatturi tat-tajers 
jiġu mħeġġa jtejbu l-parametri kollha lil 
hinn mill-istandards diġà miksuba, filwaqt 
li jibqgħu konxji wkoll minn kwalunkwe 
impatt ambjentali negattiv li tali bidliet 
ikollhom matul il-proċess ta' manifattura;

Or. en

Emenda 6
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-tajers huma kkaratterizzati minn 
għadd ta' parametri marbutin ma' xulxin. It-
titjib ta' parametru wieħed bħar-reżistenza 
għad-dawrien jista' jolqot ħażin parametri 
oħra, bħall-qabda fuq l-imxarrab, u bil-
maqlub, it-titjib tal-qabda fuq l-imxarrab 
jista' jolqot ħażin l-istorbju estern tad-
dawrien. Jenħtieġ li l-manifatturi tat-tajers 
jiġu mħeġġa jtejbu l-parametri kollha lil 
hinn mill-istandards diġà miksuba.

(5) It-tajers huma kkaratterizzati minn 
għadd ta' parametri marbutin ma' xulxin. It-
titjib ta' parametru wieħed bħar-reżistenza 
għad-dawrien jista' jolqot ħażin parametri 
oħra, bħall-qabda fuq l-imxarrab, u bil-
maqlub, it-titjib tal-qabda fuq l-imxarrab 
jista' jolqot ħażin l-istorbju estern tad-
dawrien. Jenħtieġ li l-manifatturi tat-tajers 
jiġu mħeġġa jtejbu l-parametri kollha lil 
hinn mill-istandards diġà miksuba u jieħdu 
deċiżjonijiet filwaqt li jqisu kemm it-
tnaqqis tar-reżistenza għad-dawrien kif 
ukoll kriterji oħrajn.
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Or. fr

Emenda 7
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-tajers huma kkaratterizzati minn 
għadd ta' parametri marbutin ma' xulxin. 
It-titjib ta' parametru wieħed bħar-
reżistenza għad-dawrien jista' jolqot ħażin 
parametri oħra, bħall-qabda fuq l-imxarrab, 
u bil-maqlub, it-titjib tal-qabda fuq l-
imxarrab jista' jolqot ħażin l-istorbju estern 
tad-dawrien. Jenħtieġ li l-manifatturi tat-
tajers jiġu mħeġġa jtejbu l-parametri kollha 
lil hinn mill-istandards diġà miksuba.

(5) It-tajers huma kkaratterizzati minn 
għadd ta' parametri interrelatati. It-titjib ta' 
parametru wieħed bħar-reżistenza għad-
dawrien jista' jolqot ħażin parametri oħra, 
bħall-qabda fuq l-imxarrab, u bil-maqlub, 
it-titjib tal-qabda fuq l-imxarrab jista' jolqot 
ħażin l-istorbju estern tad-dawrien. 
Jenħtieġ li l-manifatturi tat-tajers jiġu 
mħeġġa jtejbu l-parametri kollha lil hinn 
mill-istandards diġà miksuba.

Or. en

Emenda 8
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) It-tajers li huma effiċjenti fl-użu tal-
fjuwil jistgħu jkunu kosteffettivi, billi l-
iffrankar fuq il-fjuwil imur lil hinn mis-
sempliċi kumpens għaż-żieda fil-prezz tax-
xiri tat-tajers minħabba l-kostijiet ogħla ta' 
produzzjoni tagħhom.

(6) It-tajers li huma effiċjenti fl-użu tal-
fjuwil jistgħu jkunu kosteffettivi, billi l-
iffrankar fuq il-fjuwil jista' jmur lil hinn 
mis-sempliċi kumpens għaż-żieda fil-prezz 
tax-xiri tat-tajers minħabba l-kostijiet ogħla 
ta' produzzjoni tagħhom.

Or. fr

Emenda 9
Mireille D'Ornano
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13

jistabbilixxi rekwiżiti minimi għar-
reżistenza għad-dawrien tat-tajers. L-
iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha possibbli li 
t-telf tal-enerġija jitnaqqas permezz ta' 
reżistenza għad-dawrien tat-tajers li tkun 
ferm lil hinn minn dawk ir-rekwiżiti 
minimi. Għaldaqstant, sabiex jitnaqqas l-
impatt ambjentali tat-trasport bit-triq, 
jixraq li jiġu aġġornati d-dispożizzjonijiet 
għat-tikkettar tat-tajers bil-għan li l-utenti 
aħħarija jkun mħeġġa jixtru tajers iktar 
effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, billi tingħata 
informazzjoni armonizzata u aġġornata fuq 
dan il-parametru.

(7) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13

jistabbilixxi rekwiżiti minimi għar-
reżistenza għad-dawrien tat-tajers. L-
iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha possibbli li 
t-telf tal-enerġija jitnaqqas permezz ta' 
reżistenza għad-dawrien tat-tajers li tkun 
ferm lil hinn minn dawk ir-rekwiżiti 
minimi. Għaldaqstant, sabiex jitnaqqas l-
impatt ambjentali tat-trasport bit-triq, 
jixraq li tissaħħaħ it-trasparenza dwar l-
effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil, u li 
jiġu aġġornati d-dispożizzjonijiet għat-
tikkettar tat-tajers bil-għan li l-utenti 
aħħarija jkun mħeġġa jixtru tajers iktar 
effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, billi tingħata 
informazzjoni armonizzata u aġġornata fuq 
dan il-parametru.

__________________ __________________

13 Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-
approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza 
ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers 
tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-
unitajiet tekniċi separati destinati għalihom 
(ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1).

13 Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-
approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza 
ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers 
tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-
unitajiet tekniċi separati destinati għalihom 
(ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1).

Or. fr

Emenda 10
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13

(7) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13
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jistabbilixxi rekwiżiti minimi għar-
reżistenza għad-dawrien tat-tajers. L-
iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha possibbli li 
t-telf tal-enerġija jitnaqqas permezz ta' 
reżistenza għad-dawrien tat-tajers li tkun 
ferm lil hinn minn dawk ir-rekwiżiti 
minimi. Għaldaqstant, sabiex jitnaqqas l-
impatt ambjentali tat-trasport bit-triq, 
jixraq li jiġu aġġornati d-dispożizzjonijiet 
għat-tikkettar tat-tajers bil-għan li l-utenti 
aħħarija jkunu mħeġġa jixtru tajers iktar 
effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, billi tingħata 
informazzjoni armonizzata u aġġornata fuq 
dan il-parametru.

jistabbilixxi rekwiżiti minimi għar-
reżistenza għad-dawrien tat-tajers. L-
iżviluppi teknoloġiċi jagħmluha possibbli li 
t-telf tal-enerġija jitnaqqas permezz ta' 
reżistenza għad-dawrien tat-tajers li tkun 
ferm lil hinn minn dawk ir-rekwiżiti 
minimi. Għaldaqstant, sabiex jitnaqqas l-
impatt ambjentali tat-trasport bit-triq, it-
tikkettar tat-tajers jenħtieġ li jiġi aġġornat
bil-għan li l-utenti aħħarija jkunu mħeġġa 
jixtru tajers iktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, 
billi tingħata informazzjoni armonizzata u 
aġġornata fuq dan il-parametru.

__________________ __________________

13 Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-
approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza 
ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers 
tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-
unitajiet tekniċi separati destinati għalihom
(ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.).

13 Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-
approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza 
ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers 
tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-
unitajiet tekniċi separati destinati għalihom 
(ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.).

Or. en

Emenda 11
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-istorbju tat-traffiku huwa ta' 
fastidju sinifikanti u għandu effett ta' ħsara 
għas-saħħa. Ir-Regolament (KE) 
Nru 661/2009 jistabbilixxi rekwiżiti 
minimi għall-istorbju estern tad-dawrien 
tat-tajers. L-iżviluppi teknoloġiċi 
jagħmluha possibbli li l-istorbju estern tad-
dawrien jitnaqqas ferm lil hinn minn dawk 
ir-rekwiżiti minimi. Għaldaqstant, sabiex 
jitnaqqas l-istorbju tat-traffiku, jixraq li 
jiġu aġġornati d-dispożizzjonijiet dwar it-
tikkettar tat-tajers bil-għan li l-utenti 
aħħarija jkunu mħeġġa jixtru tajers li 

(8) L-istorbju tat-traffiku huwa ta' 
fastidju sinifikanti u għandu effett ta' ħsara 
għas-saħħa. Ir-Regolament (KE) 
Nru 661/2009 jistabbilixxi rekwiżiti 
minimi għall-istorbju estern tad-dawrien 
tat-tajers. L-iżviluppi teknoloġiċi 
jagħmluha possibbli li l-istorbju estern tad-
dawrien jitnaqqas ferm lil hinn minn dawk 
ir-rekwiżiti minimi. Għaldaqstant, sabiex 
jitnaqqas l-istorbju tat-traffiku, jixraq li 
tissaħħaħ it-trasparenza dwar l-effiċjenza 
tat-tajers f'termini ta' storbju estern tad-
dawrien, u li jiġu aġġornati d-
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jagħmlu inqas storbju estern tad-dawrien, 
billi tingħata informazzjoni armonizzata 
fuq dan il-parametru.

dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar tat-tajers 
bil-għan li l-utenti aħħarija jkunu mħeġġa 
jixtru tajers li jagħmlu inqas storbju estern 
tad-dawrien, billi tingħata informazzjoni 
armonizzata fuq dan il-parametru.

Or. fr

Emenda 12
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-istorbju tat-traffiku huwa ta' 
fastidju sinifikanti u għandu effett ta' ħsara 
għas-saħħa. Ir-Regolament (KE) 
Nru 661/2009 jistabbilixxi rekwiżiti 
minimi għall-istorbju estern tad-dawrien 
tat-tajers. L-iżviluppi teknoloġiċi 
jagħmluha possibbli li l-istorbju estern tad-
dawrien jitnaqqas ferm lil hinn minn dawk 
ir-rekwiżiti minimi. Għaldaqstant, sabiex 
jitnaqqas l-istorbju tat-traffiku, jixraq li 
jiġu aġġornati d-dispożizzjonijiet dwar it-
tikkettar tat-tajers bil-għan li l-utenti 
aħħarija jkunu mħeġġa jixtru tajers li 
jagħmlu inqas storbju estern tad-dawrien, 
billi tingħata informazzjoni armonizzata 
fuq dan il-parametru.

(8) L-istorbju tat-traffiku huwa ta' 
fastidju sinifikanti u għandu effett ta' ħsara 
għas-saħħa. Ir-Regolament (KE) 
Nru 661/2009 jistabbilixxi rekwiżiti 
minimi għall-istorbju estern tad-dawrien 
tat-tajers. L-iżviluppi teknoloġiċi 
jagħmluha possibbli li l-istorbju estern tad-
dawrien jitnaqqas ferm lil hinn minn dawk 
ir-rekwiżiti minimi. Għaldaqstant, sabiex 
jitnaqqas l-istorbju tat-traffiku, it-tikkettar 
tat-tajers jenħtieġ li jiġi aġġornat bil-għan 
li l-utenti aħħarija jkunu mħeġġa jixtru 
tajers li jagħmlu inqas storbju estern tad-
dawrien, billi tingħata informazzjoni 
armonizzata fuq dan il-parametru.

Or. en

Emenda 13
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 
jistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 
jistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-
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prestazzjoni tat-tajers fir-rigward tal-qabda 
tagħhom fuq l-imxarrab. L-iżviluppi 
teknoloġiċi jagħmluha possibbli li l-qabda 
fuq l-imxarrab tittejjeb ferm lil hinn minn 
dawk ir-rekwiżiti minimi, u b'hekk li
jitnaqqsu d-distanzi tal-ibbrejkjar fuq l-
imxarrab. Għaldaqstant, sabiex tittejjeb is-
sikurezza fit-toroq, jixraq li jiġu aġġornati 
d-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar tat-
tajers bil-għan li l-utenti aħħarija jkunu 
mħeġġa jixtru tajers bi prestazzjoni għolja 
fejn tidħol il-qabda fuq l-imxarrab, billi 
tingħata informazzjoni armonizzata dwar 
dan il-parametru.

prestazzjoni tat-tajers fir-rigward tal-qabda 
tagħhom fuq l-imxarrab. L-iżviluppi 
teknoloġiċi jagħmluha possibbli li l-qabda 
fuq l-imxarrab tittejjeb ferm lil hinn minn 
dawk ir-rekwiżiti minimi, u b'hekk li 
jitnaqqsu d-distanzi tal-ibbrejkjar fuq l-
imxarrab. Għaldaqstant, sabiex tittejjeb is-
sikurezza fit-toroq, jixraq li tissaħħaħ it-
trasparenza dwar il-qabda tat-tajers fuq l-
imxarrab, u li jiġu aġġornati d-
dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar tat-tajers 
bil-għan li l-utenti aħħarija jkunu mħeġġa 
jixtru tajers bi prestazzjoni għolja fejn 
tidħol il-qabda fuq l-imxarrab, billi 
tingħata informazzjoni armonizzata dwar 
dan il-parametru.

Or. fr

Emenda 14
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 
jistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-
prestazzjoni tat-tajers fir-rigward tal-qabda 
tagħhom fuq l-imxarrab. L-iżviluppi 
teknoloġiċi jagħmluha possibbli li l-qabda 
fuq l-imxarrab tittejjeb ferm lil hinn minn 
dawk ir-rekwiżiti minimi, u b'hekk li 
jitnaqqsu d-distanzi tal-ibbrejkjar fuq l-
imxarrab. Għaldaqstant, sabiex tittejjeb is-
sikurezza fit-toroq, jixraq li jiġu aġġornati 
d-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar tat-
tajers bil-għan li l-utenti aħħarija jkunu 
mħeġġa jixtru tajers bi prestazzjoni għolja 
fejn tidħol il-qabda fuq l-imxarrab, billi 
tingħata informazzjoni armonizzata dwar 
dan il-parametru.

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 
jistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-
prestazzjoni tat-tajers fir-rigward tal-qabda 
tagħhom fuq l-imxarrab. L-iżviluppi 
teknoloġiċi jagħmluha possibbli li l-qabda 
fuq l-imxarrab tittejjeb ferm lil hinn minn 
dawk ir-rekwiżiti minimi, u b'hekk li 
jitnaqqsu d-distanzi tal-ibbrejkjar fuq l-
imxarrab. Għaldaqstant, sabiex tittejjeb is-
sikurezza fit-toroq, it-tikkettar tat-tajers 
jenħtieġ li jiġi aġġornat bil-għan li l-utenti 
aħħarija jkunu mħeġġa jixtru tajers bi 
prestazzjoni għolja fejn tidħol il-qabda fuq 
l-imxarrab, billi tingħata informazzjoni 
armonizzata dwar dan il-parametru.

Or. en
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Emenda 15
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex l-utenti aħħarija jingħataw 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni tat-
tajers iddisinjati speċifikament għall-
kundizzjonjiet tal-borra u tas-silġ, jixraq li 
jkun hemm l-obbligu li t-tikketta tinkludi 
informazzjoni dwar it-tajers tal-borra u tas-
silġ.

(12) Sabiex l-utenti aħħarija jingħataw 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni tat-
tajers iddisinjati speċifikament għall-
kundizzjonjiet tal-borra u tas-silġ, it-
tikkettar tat-tajers jenħtieġ li jkun
aġġornat biex ikun hemm l-obbligu li t-
tikketta tinkludi informazzjoni dwar it-
tajers tal-borra u tas-silġ.

Or. en

Emenda 16
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-brix tat-tajers matul l-użu huwa 
sors sinifikanti tal-mikroplastiċi, li jagħmlu 
l-ħsara lill-ambjent, u għaldaqstant il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Strateġija Ewropea għall-Plastik 
f'Ekonomija Ċirkolari"16 ssemmi l-bżonn li 
jiġi indirizzat ir-rilaxx mhux intenzjonat 
tal-mikroplastiċi mit-tajers, fost l-oħrajn 
permezz ta' miżuri ta' informazzjoni bħat-
tikkettar u rekwiżiti minimi għat-tajers. 
Madankollu, s'issa ma hemm ebda metodu 
ta' ttestjar xieraq disponibbli biex ikejjel il-
brix tat-tajers. Għalhekk, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqabbad l-iżvilupp ta' tali 
metodu, filwaqt li jitqiesu bis-sħiħ l-
istandards jew ir-regolamenti kollha tal-
aħħar teknoloġija żviluppati jew proposti 
internazzjonalment, bil-għan li jiġi stabbilit 
metodu ta' ttestjar xieraq mill-iktar fis.

(13) Il-brix tat-tajers matul l-użu huwa 
sors sinifikanti tal-mikroplastiċi, li jagħmlu 
l-ħsara lill-ambjent u li llum il-ġurnata 
huma qasam ewlieni ta' tħassib, peress li 
t-tniġġis tal-oċeani bil-mikroplastiċi huwa 
ta' ħsara sinifikanti għall-bijodiversità.
Għaldaqstant il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Strateġija Ewropea għall-
Plastik f'Ekonomija Ċirkolari"16 ssemmi l-
bżonn li jiġi indirizzat ir-rilaxx mhux 
intenzjonat tal-mikroplastiċi mit-tajers, fost 
l-oħrajn permezz ta' miżuri ta' 
informazzjoni bħat-tikkettar u rekwiżiti 
minimi għat-tajers. Madankollu, s'issa ma 
hemm ebda metodu ta' ttestjar xieraq 
disponibbli biex ikejjel il-brix tat-tajers. 
Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tqabbad l-iżvilupp ta' tali metodu, filwaqt li 
jitqiesu bis-sħiħ l-istandards jew ir-
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regolamenti kollha tal-aħħar teknoloġija 
żviluppati jew proposti internazzjonalment, 
bil-għan li jiġi stabbilit metodu ta' ttestjar 
xieraq mill-iktar fis.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. fr

Emenda 17
Keith Taylor

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-brix tat-tajers matul l-użu huwa 
sors sinifikanti tal-mikroplastiċi, li jagħmlu 
l-ħsara lill-ambjent, u għaldaqstant il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Strateġija Ewropea għall-Plastik 
f'Ekonomija Ċirkolari"16 ssemmi l-bżonn li 
jiġi indirizzat ir-rilaxx mhux intenzjonat 
tal-mikroplastiċi mit-tajers, fost l-oħrajn 
permezz ta' miżuri ta' informazzjoni bħat-
tikkettar u rekwiżiti minimi għat-tajers. 
Madankollu, s'issa ma hemm ebda
metodu ta' ttestjar xieraq disponibbli biex 
ikejjel il-brix tat-tajers. Għalhekk, jenħtieġ 
li l-Kummissjoni tqabbad l-iżvilupp ta' tali 
metodu, filwaqt li jitqiesu bis-sħiħ l-
istandards jew ir-regolamenti kollha tal-
aħħar teknoloġija żviluppati jew proposti 
internazzjonalment, bil-għan li jiġi stabbilit 
metodu ta' ttestjar xieraq mill-iktar fis.

(13) Il-brix tat-tajers matul l-użu huwa 
sors sinifikanti tal-mikroplastiċi, li jagħmlu 
l-ħsara lill-ambjent, u għaldaqstant il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Strateġija Ewropea għall-Plastik 
f'Ekonomija Ċirkolari"16 ssemmi l-bżonn li 
jiġi indirizzat ir-rilaxx mhux intenzjonat 
tal-mikroplastiċi mit-tajers, fost l-oħrajn 
permezz ta' miżuri ta' informazzjoni bħat-
tikkettar u rekwiżiti minimi għat-tajers. L-
applikazzjoni tar-rekwiżiti ta' tikkettar fir-
rigward tar-rata ta' brix tat-tajers toħloq 
benefiċċji sostanzjali għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent. Għalhekk, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tintroduċi, malajr 
kemm jista' jkun, metodu ta' ttestjar xieraq 
biex ikejjel il-brix tat-tajers, filwaqt li 
jitqiesu bis-sħiħ l-istandards jew ir-
regolamenti kollha tal-aħħar teknoloġija 
żviluppati jew proposti internazzjonalment, 
bil-għan li jiġu introdotti parametri u 
rekwiżiti ta' informazzjoni rigward il-brix 
tat-tajers qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.
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Or. en

Emenda 18
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-brix tat-tajers matul l-użu huwa 
sors sinifikanti tal-mikroplastiċi, li jagħmlu 
l-ħsara lill-ambjent, u għaldaqstant il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Strateġija Ewropea għall-Plastik 
f'Ekonomija Ċirkolari"16 ssemmi l-bżonn li 
jiġi indirizzat ir-rilaxx mhux intenzjonat 
tal-mikroplastiċi mit-tajers, fost l-oħrajn 
permezz ta' miżuri ta' informazzjoni bħat-
tikkettar u rekwiżiti minimi għat-tajers. 
Madankollu, s'issa ma hemm ebda metodu 
ta' ttestjar xieraq disponibbli biex ikejjel il-
brix tat-tajers. Għalhekk, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqabbad l-iżvilupp ta' tali 
metodu, filwaqt li jitqiesu bis-sħiħ l-
istandards jew ir-regolamenti kollha tal-
aħħar teknoloġija żviluppati jew proposti 
internazzjonalment, bil-għan li jiġi stabbilit 
metodu ta' ttestjar xieraq mill-iktar fis.

(13) Il-brix tat-tajers matul l-użu huwa 
sors sinifikanti tal-mikroplastiċi, li jagħmlu 
l-ħsara lill-ambjent, u għaldaqstant il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Strateġija Ewropea għall-Plastik 
f'Ekonomija Ċirkolari"16 ssemmi l-bżonn li 
jiġi indirizzat ir-rilaxx mhux intenzjonat 
tal-mikroplastiċi mit-tajers, fost l-oħrajn 
permezz ta' miżuri ta' informazzjoni bħat-
tikkettar u rekwiżiti minimi għat-tajers. 
Għalkemm l-industrija bdiet riċerka dwar 
il-brix tat-tajers u dwar l-iżvilupp ta' 
metodu ta' ttestjar, s'issa ma hemm ebda 
metodu ta' ttestjar xieraq disponibbli. 
Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tqabbad l-iżvilupp ta' tali metodu, filwaqt li 
jitqiesu bis-sħiħ il-ħidma tas-settur u l-
istandards jew ir-regolamenti kollha tal-
aħħar teknoloġija żviluppati jew proposti 
internazzjonalment, bil-għan li jiġi stabbilit 
metodu ta' ttestjar xieraq mill-iktar fis.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. en

Emenda 19
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) It-tajers ittredjati mill-ġdid huma 
parti sostanzjali tas-suq għat-tajers tal-

(14) It-tajers ittredjati mill-ġdid huma 
parti sostanzjali tas-suq għat-tajers tal-
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vetturi heavy-duty. L-ittredjar mill-ġdid 
tat-tajers itawwal il-ħajja utli tagħhom u 
jikkontribwixxi lejn għanijiet tal-
ekonomija ċirkolari, fosthom it-tnaqqis tal-
iskart. L-applikazzjoni ta' rekwiżiti ta' 
tikkettar fuq tali tajers mistennija ġġib 
magħha ffrankar sostanzjali tal-enerġija. 
Madankollu, billi s'issa ma hemm ebda 
metodu ta' ttestjar xieraq disponibbli biex 
ikejjel il-prestazzjoni tat-tajers ittredjati 
mill-ġdid, jenħtieġ li dan ir-Regolament 
jipprevedi l-inklużjoni futura ta' tali 
rekwiżiti.

vetturi heavy-duty. L-ittredjar mill-ġdid 
tat-tajers itawwal il-ħajja utli tagħhom u 
jikkontribwixxi lejn għanijiet tal-
ekonomija ċirkolari, fosthom it-tnaqqis tal-
iskart. L-applikazzjoni ta' rekwiżiti ta' 
trasparenza u ta' tikkettar fuq tali tajers 
mistennija ġġib magħha ffrankar 
sostanzjali tal-enerġija. Madankollu, billi 
s'issa ma hemm ebda metodu ta' ttestjar 
xieraq disponibbli biex ikejjel il-
prestazzjoni tat-tajers ittredjati mill-ġdid, 
jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprevedi l-
inklużjoni futura ta' tali rekwiżiti.

Or. fr

Emenda 20
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tikketta tal-enerġija skont ir-
Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill17, li tikklassifika l-
konsum tal-enerġija tal-prodotti fi skala 
minn "A" sa "G", hija rikonoxxuta minn 
aktar minn 85 % tal-konsumaturi tal-
Unjoni, u wriet li hija effettiva fil-
promozzjoni ta' prodotti aktar effiċjenti. 
Jenħtieġ li t-tikketta tat-tajers tkompli tuża 
l-istess disinn sa fejn huwa possibbli, 
filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi 
tal-parametri tat-tajers.

(15) It-tikketta tal-enerġija skont ir-
Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill17, li tikklassifika l-
konsum tal-enerġija tal-prodotti fi skala 
minn "A" sa "G", hija rikonoxxuta minn 
aktar minn 85 % tal-konsumaturi tal-
Unjoni, u wriet li hija effettiva fil-
promozzjoni ta' prodotti aktar effiċjenti. 
Jidher li hija ħaġa loġika li t-tikketta tat-
tajers tkompli tuża l-istess disinn sa fejn 
huwa possibbli, filwaqt li jitqiesu l-
karatteristiċi speċifiċi tal-parametri tat-
tajers.

__________________ __________________

17 Ir-Regolament (UE) 2017/1369 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta' Lulju 2017 li jistabbilixxi qafas għat-
tikkettar tal-enerġija u li jħassar id-
Direttiva 2010/30/UE (ĠU L 198, 
28.7.2017, p. 1).

17 Ir-Regolament (UE) 2017/1369 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta' Lulju 2017 li jistabbilixxi qafas għat-
tikkettar tal-enerġija u li jħassar id-
Direttiva 2010/30/UE (ĠU L 198, 
28.7.2017, p. 1).

Or. fr
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Emenda 21
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għoti ta' informazzjoni 
komparabbli dwar il-parametri tat-tajers 
fil-forma ta' tikketta standard x'aktarx li 
jinfluwenza d-deċiżjonijiet tax-xiri tal-
utenti aħħarija favur tajers aktar sikuri, 
inqas storbjużi u aktar effiċjenti fl-użu tal-
fjuwil. Dan min-naħa tiegħu x'aktarx 
iħeġġeġ lill-manifatturi tat-tajers itejbu 
kemm jistgħu dawk il-parametri, u b'hekk 
iwittu t-triq għal konsum u produzzjoni 
aktar sostenibbli.

(16) L-għoti ta' informazzjoni 
komparabbli dwar il-parametri tat-tajers 
fil-forma ta' tikketta standard x'aktarx li 
jinfluwenza d-deċiżjonijiet tax-xiri tal-
utenti aħħarija favur tajers aktar sikuri, 
inqas storbjużi u aktar effiċjenti fl-użu tal-
fjuwil. Dan min-naħa tiegħu x'aktarx 
iħeġġeġ lill-manifatturi tat-tajers itejbu 
kemm jistgħu dawk il-parametri, u b'hekk 
tista' titwitta t-triq għal konsum u 
produzzjoni aktar sostenibbli.

Or. fr

Emenda 22
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-ħtieġa ta' aktar informazzjoni 
dwar l-effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil 
u parametri oħra hija rilevanti għall-utenti 
aħħarija kollha, inkluż dawk li jixtru t-
tajers ta' rikambju u t-tajers armati fuq 
vetturi ġodda, kif ukoll il-maniġers tal-
flotot u l-intrapriżi tat-trasport, li ma 
jistgħux iqabblu faċilment il-parametri ta' 
marki differenti tat-tajers fin-nuqqas ta' 
skema armonizzata ta' ttestjar u tikkettar. 
Għaldaqstant, jixraq li jkun hemm obbligu 
li t-tajers li jitwasslu mal-vetturi jkunu 
tikkettati fil-każijiet kollha.

(17) Il-ħtieġa ta' aktar informazzjoni 
dwar l-effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil 
u parametri oħra hija rilevanti għall-utenti 
aħħarija kollha, inkluż dawk li jixtru t-
tajers ta' rikambju u t-tajers armati fuq 
vetturi ġodda, kif ukoll il-maniġers tal-
flotot u l-intrapriżi tat-trasport, li ma 
jistgħux iqabblu faċilment il-parametri ta' 
marki differenti tat-tajers fin-nuqqas ta' 
skema armonizzata ta' ttestjar u tikkettar. 
Għaldaqstant, jenħtieġ li t-tikkettar tat-
tajers b'riflessjoni ta' dan kollu ta' hawn 
fuq ikun obbligatorju għat-tajers li 
jitwasslu mal-vetturi fil-każijiet kollha.
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Or. en

Emenda 23
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Ħafna utenti aħħarija jieħdu 
deċiżjonijiet dwar ix-xiri tat-tajers 
mingħajr ma jaraw it-tajer stess, u b'hekk 
ma jarawx it-tikketta mwaħħla miegħu. 
Fis-sitwazzjonijiet kollha, jenħtieġ li t-
tikketta tintwera lill-utent aħħari qabel ma 
jikkonferma d-deċiżjoni tiegħu li jixtri. 
Jenħtieġ li l-wiri ta' tikketta fuq it-tajers fil-
post tal-bejgħ, kif ukoll fil-materjal 
promozzjonali tekniku, jiżgura li d-
distributuri u l-utenti aħħarija potenzjali 
jirċievu informazzjoni armonizzata dwar il-
parametri rilevanti tat-tajers fil-waqt u fil-
post tad-deċiżjoni dwar ix-xiri.

(20) Ħafna utenti aħħarija jieħdu 
deċiżjonijiet dwar ix-xiri tat-tajers 
mingħajr ma jaraw it-tajer stess, u b'hekk 
ma jarawx it-tikketta mwaħħla miegħu. 
Fis-sitwazzjonijiet kollha, jenħtieġ li t-
tikketta tintwera lill-utent aħħari qabel ma 
jikkonferma d-deċiżjoni tiegħu li jixtri u 
jrid ikun jista' jibbenefika minn 
spjegazzjonijiet li jippermettulu jifhem l-
informazzjoni li tidher fuq din it-tikketta. 
Jenħtieġ li l-wiri ta' tikketta fuq it-tajers fil-
post tal-bejgħ, kif ukoll fil-materjal 
promozzjonali tekniku, jiżgura li d-
distributuri u l-utenti aħħarija potenzjali 
jirċievu informazzjoni armonizzata dwar il-
parametri rilevanti tat-tajers fil-waqt u fil-
post tad-deċiżjoni dwar ix-xiri.

Or. fr

Emenda 24
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Xi utenti aħħarija jagħżlu t-tajers 
qabel ma jaslu fil-post tal-bejgħ, jew 
jixtruhom bil-posta jew bl-internet. Sabiex 
jiġi żgurat li dawn l-utenti finali wkoll 
ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata 
abbażi ta' informazzjoni armonizzata dwar 
l-effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil, il-
prestazzjoni fir-rigward tal-qabda tagħhom 
fuq l-imxarrab u l-istorbju estern tad-

(21) Xi utenti aħħarija jagħżlu t-tajers 
qabel ma jaslu fil-post tal-bejgħ, jew 
jixtruhom bil-posta jew bl-internet. Sabiex 
jiġi żgurat li dawn l-utenti aħħarija wkoll 
ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata 
abbażi ta' informazzjoni armonizzata dwar 
l-effiċjenza tat-tajers fl-użu tal-fjuwil, il-
prestazzjoni fir-rigward tal-qabda tagħhom 
fuq l-imxarrab u l-istorbju estern tad-
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dawrien, fost parametri oħra, jenħtieġ li t-
tikketti jintwerew fil-materjal 
promozzjonali tekniku kollu, inkluż fejn
tali materjal ikun disponibbli fuq l-internet.

dawrien, fost parametri oħra, jenħtieġ li t-
tikketti jintwerew fil-materjal 
promozzjonali tekniku kollu, inkluż meta
tali materjal ikun disponibbli fuq l-internet, 
u jenħtieġ li tingħata l-informazzjoni 
kollha neċessarja għall-fehim xieraq 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 25
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Jenħtieġ li l-effiċjenza fl-użu tal-
fjuwil, il-qabda fuq l-imxarrab, l-istorbju 
estern u parametri oħra dwar it-tajers 
jitkejlu b'metodi affidabbli, preċiżi u 
riproduċibbli, li jqisu l-qisien u l-metodi ta' 
kalkolu tal-iktar teknoloġiji riċenti 
ġeneralment rikonoxxuti. Sa fejn huwa 
possibbli, jenħtieġ li tali metodi jirriflettu l-
imġiba tal-konsumatur medju, u li jkunu 
b'saħħithom sabiex jiskoraġġixxu l-ksur 
intenzjonali jew mhux intenzjonali. 
Jenħtieġ li t-tikketti tat-tajers jirriflettu l-
prestazzjoni komparattiva tat-tajers fl-użu 
reali, fi ħdan il-limiti dderivati mill-bżonn 
ta' ttestjar fil-laboratorju li jkun affidabbli, 
preċiż u riproduċibbli, sabiex l-utenti 
aħħarija jkunu jistgħu jqabblu tajers 
differenti u sabiex jiġu limitati l-kostijiet 
tal-ittestjar għall-manifatturi.

(23) Jenħtieġ li l-effiċjenza fl-użu tal-
fjuwil, il-qabda fuq l-imxarrab, l-istorbju 
estern u parametri oħra dwar it-tajers 
jitkejlu b'metodi affidabbli, preċiżi u 
riproduċibbli, li jqisu l-qisien u l-metodi ta' 
kalkolu tal-iktar teknoloġiji riċenti 
ġeneralment rikonoxxuti. Sa fejn huwa 
possibbli, jenħtieġ li tali metodi jirriflettu l-
imġiba tal-konsumatur medju, u li jkunu 
b'saħħithom sabiex jiskoraġġixxu l-ksur 
intenzjonali jew mhux intenzjonali. Sa fejn 
ikun possibbli, jenħtieġ li t-tikketti tat-
tajers jirriflettu l-prestazzjoni komparattiva 
tat-tajers fl-użu reali, fi ħdan il-limiti 
dderivati mill-bżonn ta' ttestjar fil-
laboratorju li jkun affidabbli, preċiż u 
riproduċibbli, sabiex l-utenti aħħarija jkunu 
jistgħu jqabblu tajers differenti u sabiex 
jiġu limitati l-kostijiet tal-ittestjar għall-
manifatturi.

Or. fr

Emenda 26
Mireille D'Ornano
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Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex jippromwovu l-effiċjenza 
enerġetika, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-protezzjoni tal-ambjent, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu joħolqu 
inċentivi għall-użu ta' prodotti effiċjenti fl-
użu tal-enerġija. L-Istati Membri huma 
liberi li jiddeċiedu dwar in-natura ta' dawn 
l-inċentivi. Jenħtieġ li dawn l-inċentivi 
jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat, u jenħtieġ li ma 
joħolqux xkiel mhux ġustifikat għas-suq.
Dan ir-Regolament ma jippreġudika l-eżitu 
ta' ebda proċedura futura marbuta mal-
għajnuna mill-Istat li tista' ssir skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
fir-rigward ta' tali inċentivi.

(29) Biex jippromwovu l-effiċjenza 
enerġetika, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-protezzjoni tal-ambjent, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu joħolqu 
inċentivi għall-użu ta' prodotti effiċjenti fl-
użu tal-enerġija. L-Istati Membri huma 
liberi li jiddeċiedu dwar in-natura ta' dawn 
l-inċentivi. Dan ir-Regolament ma 
jippreġudika l-eżitu ta' ebda proċedura 
futura marbuta mal-għajnuna mill-Istat li 
tista' ssir skont l-Artikoli 107 u 108 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) fir-rigward ta' tali 
inċentivi.

Or. fr

Emenda 27
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Biex jiġu emendati l-kontenut u l-
format tat-tikketta, biex jiddaħħlu 
rekwiżiti dwar it-tajers ittredjati mill-ġdid, 
il-brix u l-kilometraġġ, u biex l-Annessi 
jiġu adattati għall-progress tekniku, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Hu ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 
anki fil-livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 

(30) Biex jiddaħħlu rekwiżiti dwar it-
tajers ittredjati mill-ġdid u biex l-Annessi 
jiġu adattati għall-progress tekniku, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Hu ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 
anki fil-livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
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mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 201621. B'mod 
partikolari, biex tkun żgurata l-
parteċipazzjoni ndaqs waqt it-tħejjija tal-
atti delegati, jenħtieġ li l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti 
tal-Istati Membri, u jenħtieġ li l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

Liġijiet tat-13 ta' April 201621. B'mod 
partikolari, biex tkun żgurata l-
parteċipazzjoni ndaqs waqt it-tħejjija tal-
atti delegati, jenħtieġ li l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti 
tal-Istati Membri, u jenħtieġ li l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

__________________ __________________

21 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 21 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Emenda 28
Keith Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ta' dan ir-Regolament huwa 
li jiżdiedu s-sikurezza, il-ħarsien tas-saħħa, 
u l-effiċjenza ekonomika u ambjentali tat-
trasport bit-triq, permezz tal-promozzjoni 
ta' tajers effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u tajers 
sikuri b'emissjonijiet ta' storbju baxxi.

1. L-għan ta' dan ir-Regolament huwa 
li jiżdiedu s-sikurezza, il-ħarsien tas-saħħa, 
u l-effiċjenza ekonomika u ambjentali tat-
trasport bit-triq, permezz tal-promozzjoni 
ta' tajers effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u tajers 
sikuri b'emissjonijiet ta' storbju baxxi u 
b'impatt minimu fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 29
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal kull tajer individwali, minn 
tikketta konformi mal-Anness II fil-forma 
ta' stiker, li tindika l-informazzjoni u l-
klassi għal kull wieħed mill-parametri 
stabbiliti fl-Anness I, kif ukoll minn skeda 
ta' informazzjoni dwar il-prodott kif 
stabbilit fl-Anness IV;

(a) għal kull tajer C1 u C2 individwali, 
minn tikketta konformi mal-Anness II fil-
forma ta' stiker, li tindika l-informazzjoni u 
l-klassi għal kull wieħed mill-parametri 
stabbiliti fl-Anness I, kif ukoll minn skeda 
ta' informazzjoni dwar il-prodott kif 
stabbilit fl-Anness IV;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tajers tat-trakkijiet rarament ikunu esposti. Fir-rigward tat-tajers tat-trakkijiet, l-istiker fuq 
kull tajer individwali ma toħloqx benefiċċji addizzjonali.

Emenda 30
Jean-François Jalkh
f'isem il-Grupp ENF

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal kull lott ta' tajers identiċi 
(wieħed jew aktar), minn tikketta konformi 
mal-Anness II f'forma stampata li tindika l-
informazzjoni u l-klassi għal kull wieħed 
mill-parametri stabbiliti fl-Anness I, kif 
ukoll minn skeda ta' informazzjoni dwar il-
prodott kif stabbilit fl-Anness IV.

(b) għal kull lott ta' tajers identiċi 
(wieħed jew aktar), minn numru tal-lot, 
minn numru tas-serje, minn tikketta 
konformi mal-Anness II f'forma stampata li 
tindika l-informazzjoni u l-klassi għal kull 
wieħed mill-parametri stabbiliti fl-
Anness I, kif ukoll minn skeda ta' 
informazzjoni dwar il-prodott kif stabbilit 
fl-Anness IV.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' tajer individwali b'anomalija jew li jkun is-soġġett ta' sejħa lura mill-fornitur, 
importanti li wieħed ikun jista' jidentifika t-tajers l-oħrajn mill-istess serje ta' produzzjoni li 
jikkostitwixxu l-lott li minnu joriġina t-tajer difettuż, sabiex jekk ikun meħtieġ tkun tista' ssir 
sejħa lura ta' dawn it-tajers.
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Emenda 31
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri għandhom jiżguraw li l-
valuri, il-klassijiet relatati u kull 
informazzjoni addizzjonali oħra dwar il-
prestazzjoni li jiddikjaraw fuq it-tikketta 
għall-parametri essenzjali stabbiliti fl-
Anness I ikunu ġew soġġetti għall-proċess 
ta' approvazzjoni tat-tip skont ir-
Regolament (KE) Nru 661/2009.

5. Il-fornituri għandhom jiżguraw li l-
valuri, il-klassijiet relatati, l-identifikatur 
tal-mudell u kull informazzjoni 
addizzjonali oħra dwar il-prestazzjoni li 
jiddikjaraw fuq it-tikketta għall-parametri 
essenzjali stabbiliti fl-Anness I, u li l-
parametri ta' dokumentazzjoni teknika 
stabbiliti fl-Anness 3 ikunu ġew ipprovduti 
lill-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip 
qabel ma jqiegħdu tajer fis-suq. L-
awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip 
għandha tirrikonoxxi li rċeviet id-
dokumentazzjoni mingħand il-fornitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prinċipju, il-proċess tal-approvazzjoni tat-tip u l-proċess tat-tikkettar huma proċeduri 
indipendenti. Madankollu, ir-rappurtar lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip jista' jkollu 
valur miżjud fir-rigward tal-kontrolli u l-implimentazzjoni korretta. Jekk jirċievu l-
informazzjoni kollha meħtieġa, qabel ma t-tajers jitqiegħdu fis-suq, ikunu jistgħu jwettqu 
testijiet fuq il-preċiżjoni tal-kejl tat-tikketta, jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan.

Emenda 32
Jean-François Jalkh
f'isem il-Grupp ENF

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'effett mill-1 ta' Jannar 2020, 
qabel ma jqiegħdu tajer fis-suq, il-fornituri 
għandhom idaħħlu fil-bażi tad-data tal-
prodotti l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness I tar-Regolament (UE) 2017/1369 

1. B'effett mill-1 ta' Jannar 2020, 
qabel ma jqiegħdu tajer fis-suq, il-fornituri 
għandhom idaħħlu fil-bażi tad-data tal-
prodotti l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness I tar-Regolament (UE) 2017/1369 
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fir-rigward ta' dawk it-tajers. fir-rigward ta' dawk it-tajers. Peress li din 
il-bażi tad-data se tkun aċċessibbli għall-
pubbliku, l-utenti aħħarija se jkunu 
jistgħu jqisu din l-informazzjoni meta 
jaslu biex iqabblu u jagħżlu t-tajers.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li l-iskeda teknika tat-tajer tiġi kkonsultata f'bażi tad-data online tiddetermina l-
imġiba tal-utenti aħħarija fir-rigward tax-xiri.

Emenda 33
Jean-François Jalkh
f'isem il-Grupp ENF

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) qabel il-bejgħ ta' tajer li huwa parti 
minn lott ta' tajers identiċi (wieħed jew 
aktar), it-tikketta msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 4(1) tintwera lill-utent aħħari u 
tidher b'mod ċar qrib ħafna tat-tajer fil-
post tal-bejgħ.

(b) qabel il-bejgħ ta' tajer li huwa parti 
minn lott ta' tajers identiċi (wieħed jew 
aktar), it-tikketta msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 4(1) tintwera lill-utent aħħari u 
tidher b'mod ċar qrib ħafna ta' kull tajer li 
huwa parti minn lott ta' tajers identiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'lott ta' bosta tajers identiċi, kull tajer għandu jkun ittikkettat b'tali mod li jiġi żgurat li l-
utent aħħari jkollu viżibilità ċara tal-informazzjoni fuq it-tikketta, irrispettivament mill-
kompożizzjoni tal-lott li jagħżel li jixtri; un seul pneumatique ou plus.

Emenda 34
Keith Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

Il-kilometraġġ u l-brix tat-tajers

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2020, 
atti delegati b'konformità mal-Artikolu 13 
sabiex tissupplementa dan ir-Regolament 
billi tintroduċi parametri u rekwiżiti ta’ 
informazzjoni għall-kilometraġġ u l-brix 
tat-tajers.

2. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 13 sabiex tintroduċi 
metodu ta' ttestjar xieraq għall-kejl tal-
brix tat-tajers.

Or. en

Emenda 35
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iddaħħal bidliet fil-kontenut u fil-
format tat-tikketta;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut u l-format tat-tikketta huma elementi fundamentali tar-regolament u għandhom 
ikunu soġġetti għal kodeċiżjoni.

Emenda 36
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iddaħħal parametri jew rekwiżiti 
ta' informazzjoni fl-Anness, b'mod 
partikulari għall-kilometraġġ u l-brix, 
dejjem jekk ikunu disponibbli metodi ta' 
ttestjar xierqa;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parametri u l-informazzjoni dwar il-brix u l-kilometraġġ huma elementi fundamentali tar-
regolament u għandhom ikunu soġġetti għal kodeċiżjoni.

Emenda 37
Keith Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iddaħħal parametri jew rekwiżiti 
ta' informazzjoni fl-Anness, b'mod 
partikulari għall-kilometraġġ u l-brix, 
dejjem jekk ikunu disponibbli metodi ta' 
ttestjar xierqa;

imħassar

Or. en

Emenda 38
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tintroduċi rekwiżiti ta' 
informazzjoni ġodda għall-Annessi għat-
tajers li jingħatalhom wiċċ ġdid tat-
trakkijiet dment li jkun hemm disponibbli 
metodu tal-ittestjar xieraq u tkun twettqet 
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valutazzjoni xierqa tal-fattibbiltà;

Or. en

Emenda 39
Keith Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-1 ta' Ġunju 2026, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-
Regolament, u tressaq rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Sal-1 ta' Ġunju 2022, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-
Regolament, u tressaq rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Or. en

Emenda 40
Keith Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a

Emenda tar-Regolament (KE) 
Nru 661/2009

Fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 661/2009, jiddaħħal il-punt (na) li 
ġej:

"(na) rata ta' brix tat-tajers".

Or. en

Emenda 41
Ivo Belet
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Proposta għal regolament
Anness I – parti A – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Tajers C1 Tajers C2 Tajers C3

RRC f'kg/t Effiċje
nza 
enerġet
ika

klassi

RRC 
f'kg/t

Effiċjenz
a 
enerġetik
a

klassi

RRC 
f'kg/t

Effiċjenz
a 
enerġetik
a

klassi

RRC ≤ 5,4 A RRC ≤ 
4,4

A RRC ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
RRC ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
RRC ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ RRC 
≤ 7,7

C 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

C 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

C

7,8 ≤ RRC 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ RRC 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

E

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 
9,3

F RRC ≥ 
7,1

F

Emenda

Tajers C1 Tajers C2 Tajers C3

RRC 
f'kg/t

Effiċjenz
a 
enerġetik
a

klassi

RRC 
f'kg/t

Effiċjenz
a 
enerġetik
a

klassi

RRC 
f'kg/t

Effiċjenz
a 
enerġetik
a

klassi

RRC ≤ 
6,5

A RRC ≤ 
5,5

A RRC ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
RRC ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

B

7,8 ≤ 
RRC ≤ 

C 6,8 ≤ 
RRC ≤ 

C 5,1 ≤ 
RRC ≤ 

C
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9,0 8,0 6,0

Vojt D Vojt D 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

D

9,1 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

E

10,6 ≤ 
RRC ≤ 
12,0

F 9,3 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

F RRC ≥ 
8,1

F

RRC ≥ 
12,1

Fa RRC ≥ 
10,6

Fa Vojt Fa

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-regolament qafas 2017/1369 huwa previst li l-iskala għandha tiġi rieżaminata meta l-
ogħla klassi tkun laħqet 30 % tal-prodotti fis-suq. Dan mhux il-każ għat-tajers. Skont il-
valutazzjoni tal-impatt, is-sehem mis-suq tat-tajers bl-aqwa prestazzjoni b'rabta mal-
effiċjenza fl-użu tal-fjuwil tal-klassi A għadu baxx (inqas minn 1 % tat-tajers mibjugħa). 
Għalhekk, jenħtieġ li tinżamm l-iskla attwali.

Emenda 42
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti B – punt 2 – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Tajers C1 Tajers C2 Tajers C3

G Klassi 
tal-Qabda 
fuq l-
Imxarrab

G Klassi 
tal-Qabda 
fuq l-
Imxarrab

G Klassi 
tal-Qabda 
fuq l-
Imxarrab

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B
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1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

C 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

D 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

D 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

F

Vojt G Vojt G RRC ≤ 0,
64

G

Emenda

Tajers C1 Tajers C2 Tajers C3

G Klassi 
tal-Qabda 
fuq l-
Imxarrab

G Klassi 
tal-Qabda 
fuq l-
Imxarrab

G Klassi tal-
Qabda 
fuq l-
Imxarrab

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

B

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

C

Vojt D Vojt D 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

Vojt G Vojt G Vojt G

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-regolament qafas 2017/1369 huwa previst li l-iskala għandha tiġi rieżaminata meta l-
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ogħla klassi tkun laħqet 30 % tal-prodotti fis-suq. Dan mhux il-każ għat-tajers. Skont il-
valutazzjoni tal-impatt, is-sehem mis-suq tat-tajers bl-aqwa qbid fuq l-imxarrab bħalissa 
jinsab fil-livell ta' 26 %.  Peress li jrid jinstab bilanċ fost il-parametri u peress li s-sehem mis-
suq tar-reżistenza għad-dawrien tat-tajers A għadu baxx ħafna (inqas minn 1 % tat-tajers 
mibjugħa), jenħtieġ li tinżamm l-iskla attwali.

Emenda 43
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness 1- parti C

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

N f'dB N f'dB

Klassi tal-istorbju estern tad-dawrien Klassi tal-istorbju estern tad-dawrien

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-regolament qafas 2017/1369 huwa previst li l-iskala għandha tiġi rieżaminata meta l-
ogħla klassi tkun laħqet 30 % tal-prodotti fis-suq. Dan mhux il-każ għat-tajers. Skont il-
valutazzjoni tal-impatt, is-sehem mis-suq tat-tajers bl-aqwa prestazzjoni b'rabta mal-istorbju 
bħalissa jinsab fil-livell ta' 18 %.  Peress li jrid jinstab bilanċ fost il-parametri u peress li s-
sehem mis-suq tar-reżistenza għad-dawrien tat-tajers A għadu baxx ħafna (inqas minn 1 % 
tat-tajers mibjugħa), jenħtieġ li tinżamm l-iskla attwali.
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