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Emenda 19
Matthias Groote

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra

Proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha tinvolvi bidliet fit-test 
kollu).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Loġikament, l-istrument magħżul għandu jkun regolament. L-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi 
bil-mutur fir-rigward tas-sikurezza, li tindirizza n-naħa tal-produzzjoni permezz ta’ rekwiżiti 
minimi, għandha ssir, skont il-memorandum spjegattiv tal-Kummissjoni, permezz ta’ din il-
proposta li hija diretta lejn in-naħa tad-domanda. Dan għandu jiżgura livell standard għall-
kwalita tat-tajers. Regolament jiżgura li d-dispożizzjonijiet li jirreferu għall-obbligi tat-
tikkettar japplikaw b’mod dirett, minħabba li ma jkun hemm bżonn l-ebda traspożizzjoni fil-
liġi nazzjonali.

Emenda 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha tinvolvi bidliet fit-test 
kollu).
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Dil-proposta tal-Kummissjoni kienet ippreċeduta mir-regolament rigward ir-rekwiżiti tal-
approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur (COM(2008)0316).
Ladarba hemm rabta bejn iż-żewġ testi, il-proposta tal-Kummissjoni għandha tinbidel 
f’regolament sabiex ikun żgurat li jkun hemm applikazzjoni uniformi fil-Komunità kollha.

Emenda 21
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha tinvolvi bidliet fit-test 
kollu).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Loġikament, l-istrument magħżul għandu jkun regolament. L-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi 
bil-mutur fir-rigward tas-sikurezza, COM(2008)0316, li tindirizza n-naħa tal-produzzjoni 
permezz ta’ rekwiżiti minimi, għandha ssir, skont il-memorandum spjegattiv tal-Kummissjoni, 
permezz ta’ din il-proposta li hija diretta lejn in-naħa tad-domanda. Dan għandu jiżgura 
livell standard għall-kwalita tat-tajers. Regolament jiżgura li d-dispożizzjonijiet li jirreferu 
għall-obbligi tat-tikkettar japplikaw b’mod dirett, minħabba li ma jkun hemm bżonn l-ebda 
traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali.
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Emenda 22
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha tinvolvi bidliet fit-test 
kollu).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regolament jiżgura b’mod aħjar minn Direttiva li jkun hemm kundizzjonijiet ugwali għall-
manifatturi tat-tajers u sistema iżjed trasparenti ta' regolamentazzjoni għall-konsumaturi.

Emenda 23
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u parametri essenzjali oħra

Proposta għal direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-
tajers fir-rigward tal-qbid fuq l-imxarrab, 
l-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u l-livelli tal-
istorbju tat-tidwir

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva tirregola t-tikkettar ta’ tliet parametri li huma ddefiniti b’mod preċiż. L-
ewwel kunsiderazzjoni għandha tkun is-sikurezza, u għalhekk il-qbid fuq l-imxarrab għandu 
jissemma qabel l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u l-livelli tal-istorbju tat-tidwir. ‘Parametri 
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essenzjali oħra’ hija vaga wisq biex tkun xierqa għat-titolu ta’ direttiva.

Emenda 24
Matthias Groote

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tajers huma karatterizzati minn għadd 
ta’ parametri marbutin ma’ xulxin. It-titjib 
ta’ parametru wieħed bħar-reżistenza għat-
tidwir jista' jkollu impatt avvers fuq 
parametri oħra, bħall-qbid fuq l-imxarrab, 
filwaqt li jekk jittejjeb il-qbid fuq l-
imxarrab, jista' jkun hemm effett avvers 
fuq il-ħoss estern tat-tidwir. Il-manifatturi 
tat-tajers bgħandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-
parametri kollha.

(4) It-tajers huma karatterizzati minn għadd 
ta’ parametri marbutin ma’ xulxin. It-titjib 
ta’ parametru wieħed bħar-reżistenza għat-
tidwir jista' jkollu impatt avvers fuq 
parametri oħra, bħall-qbid fuq l-imxarrab, 
filwaqt li jekk jittejjeb il-qbid fuq l-
imxarrab, jista' jkun hemm effett avvers 
fuq il-ħoss estern tat-tidwir. Il-manifatturi 
tat-tajers bgħandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-
parametri kollha. Bl-istess mod, it-tniġġis 
tal-partikoli jista’ jiżdied minħabba żieda 
fl-abrażjoni tat-tajers li tkun konnessa 
ma’ bidla fil-parametri. Il-manifatturi tat-
tajers għandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-
parametri kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-trasport bit-triq huwa wieħed mill-kawżi prinċipali tal-emissjonijiet CO2. L-emissjonijiet 
tal-partikoli annwali kkaġunati mill-abrażjoni tat-tajers ilaħħqu s-6.5 kt. Pass ulterjuri fir-
regoli li jirregolaw l-emissjonijiet tal-partikoli għandu jidħol fis-seħħ bejn issa u l-2010. Jekk 
il-parametri bħar-reżistenza għat-tidwir jinbidlu, għandhom dejjem jitqiesu l-implikazzjonijiet 
fuq it-tniġġis ikkaġunat mill-abrażjoni tat-tajers u mill-partikoli.
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Emenda 25
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tajers huma karatterizzati minn għadd 
ta’ parametri marbutin ma’ xulxin. It-titjib 
ta’ parametru wieħed bħar-reżistenza għat-
tidwir jista' jkollu impatt avvers fuq 
parametri oħra, bħall-qbid fuq l-imxarrab, 
filwaqt li jekk jittejjeb il-qbid fuq l-
imxarrab, jista' jkun hemm effett avvers 
fuq il-ħoss estern tat-tidwir. Il-manifatturi 
tat-tajers bgħandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-
parametri kollha. 

(4) It-tajers huma karatterizzati minn għadd 
ta’ parametri marbutin ma’ xulxin. It-titjib 
ta’ parametru wieħed bħar-reżistenza għat-
tidwir jista' jkollu impatt avvers fuq 
parametri oħra, bħall-qbid fuq l-imxarrab, 
filwaqt li jekk jittejjeb il-qbid fuq l-
imxarrab, jista' jkun hemm effett avvers 
fuq il-ħoss estern tat-tidwir. Il-manifatturi 
tat-tajers għandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-
parametri kollha, bla ma jnaqqsu l-
istandards tas-sikurezza li diġà ntlaħqu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun ċara li s-sikurezza qiegħda tingħata l-ewwel prijorità.

Emenda 26
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tajers huma karatterizzati minn għadd 
ta’ parametri marbutin ma’ xulxin. It-titjib 
ta’ parametru wieħed bħar-reżistenza għat-
tidwir jista' jkollu impatt avvers fuq 
parametri oħra, bħall-qbid fuq l-imxarrab, 
filwaqt li jekk jittejjeb il-qbid fuq l-
imxarrab, jista' jkun hemm effett avvers 
fuq il-ħoss estern tat-tidwir. Il-manifatturi 
tat-tajers bgħandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-
parametri kollha. 

(4) It-tajers huma karatterizzati minn għadd 
ta’ parametri marbutin ma’ xulxin. It-titjib 
ta’ parametru wieħed bħar-reżistenza għat-
tidwir jista' jkollu impatt avvers fuq 
parametri oħra, bħall-qbid fuq l-imxarrab, 
filwaqt li jekk jittejjeb il-qbid fuq l-
imxarrab, jista' jkun hemm effett avvers 
fuq il-ħoss estern tat-tidwir. Il-manifatturi 
tat-tajers għandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-
parametri kollha. Fir-rigward tal-metodi 
ta’ ttestjar, għandha tingħata prijorità lis-
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sigurtà fit-toroq.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tingħata prijorità lis-sikurezza fit-toroq fir-rigward tal-metodi ta’ ttestjar 
użati.

Emenda 27
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex jiżdiedu l-fehim u l-kuxjenza 
dwar ir-reżistenza għat-tidwir, kalkolatur 
tal-iffrankar ta' fjuwil, bħal dak li diġà 
jintuża għat-tajers C3, għandu jservi 
bħala għodda sinifikanti biex jintwera l-
iffrankar potenzjali ta' fjuwil, ta’ flus u 
tas-CO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema ta’ tikkettar għat-tajers fuq il-livell tal-UE għandha l-għan li twieġeb għat-
trasformazzjoni subottimali tas-suq lejn tajers li jkunu iżjed effiċjenti fl-użu tal-fjuwils li ġejja 
minn nuqqas ta' informazzjoni. Il-kalkolatur tal-iffrankar ta' fjuwil għandu jippermetti lill-
konsumaturi jagħmlu għażla iżjed informata.

Emenda 28
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Parametri oħra tat-tajers, bħall- (10) Parametri oħra tat-tajers, bħall-
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aquaplaning jew iż-żamma fid-dawriet, 
jaffettaw ukoll is-sikuerzza fit-toroq. 
Madankollu, f’dan l-istadju, għad mhemmx 
disponibbli metodi arrmonizzati tat-ttestjar 
fir-rigward ta’ dawn il-parametri. Huwa 
għalhekk xieraq li jiġi pprovdut għall-
possibbiltà, fi stadju aktar tard u jekk 
meħtieg, għall-iffisar ta’ dispożizzjonijiet 
dwar l-informazzjoni armonizzata lill-
utenti aħħarin dwar dawn il-parametri 
tat-tajers.

aquaplaning jew iż-żamma fid-dawriet, 
jaffettaw ukoll is-sikuerzza fit-toroq. 
Madankollu, f’dan l-istadju, għad mhemmx 
disponibbli metodi arrmonizzati tat-ttestjar 
fir-rigward ta’ dawn il-parametri. 
Għaldaqstant, għalissa m’għandhom jiġu 
stabbiliti l-ebda regoli dwar dawn il-
parametri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk għandu lanqas biss hemm metodi ta’ ttestjar armonizzati, f’dan l-istadju l-Istati Membri 
m’għandhomx jintalbu jaġixxu. Dan joħloq biss burokrazija bla bżonn.

Emenda 29
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-manifatturi, il-fornituri u d-
distributuri tat-tajers għandhom jitħeġġu 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva sa qabel l-2012 sabiex 
jitħaffef ir-rikonoxximent tal-iskema u t-
twettiq tal-benefiċċji tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-iskema tat-tikkettar kemm jista' jkun malajr, għall-bidu permezz ta' 
konformità volontarja, għandha tippromwovi r-rikonoxximent tal-iskema mill-konsumatur u 
ġġib magħha tnaqqis aktar kmieni fil-konsum ta' fjuwil, fl-emissjoniiet ta' CO2 u fl-istorbju 
tat-traffiku fit-toroq.
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Emenda 30
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-koeffiċjent imkejjel ta' reżistenza 
għat-tidwir (RRC, muri permezz ta' kg/t) 
għandu jiġi inkluż fuq it-tikketta sabiex 
jiġu żgurati t-trasparenza u l-fehim tal-
iskema, b'mod partikulari għax-xerrejja 
professjonisti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' koeffiċjent imkejjel ta' reżistenza għat-tidwir (RRC, muri permezz ta' kg/t) 
huwa xieraq għat-trasparenza tal-iskema, b'mod partikulari għal xerrejja professjonisti u 
utenti aħħarin, inklużi xerrejja ta' flotot ta' vetturi, kumpaniji ta' trasport bit-triq u uffiċjali 
tal-akkiwst pubbliku li jenfasizzaw li t-tikketta m'għandhiex tkun issimplifikata żżejjed billi 
titħalla barra informazzjoni siewja.

Emenda 31
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 15 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Skema ta' kuluri bħal tas-sinjali tat-
traffiku għandha tiġi applikata għall-
element ta' storbju muri fuq it-tikketta, 
biex tqiegħed il-livell imkejjel f'deċibel fil-
kuntest ta' firxa ta' emissjonijiet ta' 
storbju għall-informazzjoni tal-
konsumaturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa ċar li l-konsumaturi huma inkwetati bl-emissjonijiet tal-istorbju imma ġeneralment 
mhumiex familjari mal-iskala deċibel rigward storbju tat-tajers u jeħtieġu aktar 
informazzjoni. Indikatur sempliċi bil-kulur (aħmar/isfar/aħdar) juri r-rendiment ta' kull 
mudell fil-kuntest ta' firxa ta' valuri ta' emissjoni ta' storbju apparagun ma' mudelli oħra fl-
istess kategorija.

Emenda 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Dak li jkun hemm muri fuq it-tikketta 
ta’ fuq it-tajers fil-ħanut, kif ukoll fil-
letteratura promozzjonali teknika, għandu 
jiżgura li sew il-bejjiegħa sew l-utenti 
potenzjali u aħħarin jiriċevu informazzjoni 
armonizzata dwar l-effiċjenza tat-tajers 
għall-użu tal-fjuwil, il-prestazzjoni tal-qbid 
fuq l-imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir.

(16) Dak li jkun hemm muri fuq it-tikketta 
ta’ fuq it-tajers fil-ħanut għandu jiżgura li 
sew il-bejjiegħa sew l-utenti potenzjali u 
aħħarin jiriċevu informazzjoni armonizzata 
dwar l-effiċjenza tat-tajers għall-użu tal-
fjuwil, il-prestazzjoni tal-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tkompli mill-emenda għall-Artikolu 6 tal-proposta għal direttiva.

Emenda 33
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Ix-xerrejja potenzjali għandhom 
jingħataw informazzjoni supplimentari 
standardizzata li tispjega kull element tat-
tikketta - l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-
qbid fuq l-imxarrab u l-emissjoni tal-
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istorbju - u r-rilevanza tagħhom, u li 
tinkludi kalkolatur tal-iffrakar tal-fjuwil li 
juri l-medja tal-iffrankar medju tal-fjuwil, 
tas-CO2 u tal-ispejjeż. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata fuq il-websajt tal-EU 
dwar it-tikkettar tat-tajers u fuq fuljetti 
spjeggattivi u posters fil-postijiet kollha 
tal-bejgħ. L-indirizz tal-websajt għandu 
jkun indikat b'mod ċar fuq it-tikketta u 
fuq kull letteratura teknika promozzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sors ta’ informazzjoni li jkun ċentrali, indipendenti u awtoritarju huwa essenzjali biex ikun 
hemm it-trasparenza u biex l-iskema tat-tikkettar tkun aċċettata mill-pubbliku. Il-websajt 
għandha tipprovdi spjegazzjonijiet sempliċi u qosra ta' kull pittogramma. Il-websajt għandha 
tispjega r-raġuni tal-iskema u l-benefiċċji għas-sewwieqa u għal dawk li jġorru l-merkanzija, 
kif ukoll il-kontribut ġenerali favur it-tnaqqis fl-emissjonijiet CO2 u fl-istorbju fit-toroq. Din 
il-websajt għandha titfassal u tinżamm mill-Kummissjoni Ewropea, bħala l-awtorità għall-
iskema tat-tikkettar, sabiex jiġi żgurat li tingħata l-istess informazzjoni lill-konsumaturi 
kollha fl-UE.

Emenda 34
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Ix-xerrejja potenzjali għandhom 
jingħataw informazzjoni supplimentari 
standardizzata li tispjega kull element tat-
tikketta - l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-
qbid fuq l-imxarrab u l-emissjoni tal-
istorbju - u r-rilevanza tagħhom, u li 
tinkludi kalkolatur tal-iffrakar tal-fjuwil li 
juri l-medja tal-iffrankar medju tal-fjuwil, 
tas-CO2 u tal-ispejjeż. Din l-informazzjoni 
għanhda tingħata f’fuljetti spjeggattivi u 
posters fil-postijiet kollha tal-bejgħ, u fuq 
il-websajt tal-UE dwar it-tikkettar tat-
tajers. L-indirizz tal-websajt għandu jkun 
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indikat b'mod ċar fuq it-tikketta u fuq kull 
letteratura teknika promozzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi stabbilit sors ċentrali ta' informazzjoni biex jispjega b'mod ċar ir-raġunijiet għall-
iskema tat-tikkettar, il-benefiċċji għall-konsumatur f'termini ta' ffrankar ta' fjuwil u spejjeż, kif 
ukoll is-sehem mogħti għat-tnaqqis ta' CO2 u storbju tat-traffiku.

Emenda 35
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-konformità mad-dispożizzjonijiet 
dwar it-tikkettar mill-manifatturi, il-
fornituri u d-distributuri hija essenzjali 
għall-ilħqi tal-għanijiet ta' dawn id-
dispożizzjonijiet. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk jimmonitorjaw din il-
konformità permezz tas-sorveljanza tas-suq 
u kontrolli ex-post regolari. 

(20) Il-konformità mad-dispożizzjonijiet 
dwar it-tikkettar mill-manifatturi, il-
fornituri u d-distributuri hija essenzjali biex 
jintlaħqu l-għanijiet ta' dawn id-
dispożizzjonijiet u biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ugwali fil-kompetizzjoni 
fis-suq intern. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jimmonitorjaw din il-konformità 
permezz ta’ miżuri effettivi għas-
sorveljanza tas-suq, kontrolli ex-post 
regolari u sistema ta’ sanzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu żgurati kondizzjonijiet ta’ kompetizzjoni uniformi fis-suq intern Ewropew u biex 
jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-manifatturi Ewropej u mhux Ewropej, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet jiġu infurzati b’mod konsistenti.
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Emenda 36
Lena Ek

Proposta għal direttiva
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom jirsistu, 
fl-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
rilevanti ta’ din id-Direttiva, biex iwaqqfu 
kull miżura li timponi obbligi burokratiċi, 
mhux iġġustifikati u mhux prattiki fuq l-
SMEs, u, meta jkun fattibbli, għandhom 
iqisu l-ħtiġijiet speċjali u l-limiti 
finanzjarji u amministrattivi tal-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs m’għandhomx l-istess riżorsi finanzjarji u amministrattivi bħall-kontrapartijiet il-
kbar tagħhom. Barra minn dan, l-SMEs huma sensittivi b’mod speċjali għas-sistemi 
burokratiċi u mhux prattiċi. Għalhekk huwa importanti li ssir enfasi fuq l-importanza li l-
Istati Membri jqisu s-sitwazzjoni vulnerabbli tal-SMEs meta jiġu biex jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet stipulati f’din id-Direttiva.

Emenda 37
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-
direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel evalwazzjoni tal-impatt biex 
tiżgura li l-konsumaturi qed jifhmu t-
tikkettar tat-tajers li pproponiet f’din id-
direttiva u li qed jibdlu mġibthom abbażi 
ta' dan il-fehim, u għandha, fejn ikun 
meħtieġ, tagħmel proposti adegwati għall-
emendar ta’ din id-direttiva.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar tat-tajers li qed tippromwovi l-Kummissjoni tista’ twassal għal nuqqas ta’ fehim u 
jista' jkun ukoll li l-konsumaturi ma jifhmuhiex. Biex dan jiġi evitat, għandha ssir 
evalwazzjoni tal-impatt fuq il-konsumatur.

Emenda 38
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 20 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20b) Qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-
direttiva, il-Kummissjoni għadna tagħmel 
ukoll evalwazzjoni tal-impatt dwar it-
tikkettar tal-istorbju tat-tajer, u jekk ikun 
meħtieġ, għandha tagħmel proposti 
adegwati għall-emendat ta’ din id-
direttiva. It-tikkettar tal-istorbju tat-tajer 
jista’ jqarraq bil-konsumaturi, għax l-
istorbju estern imsemmi m’għandu l-ebda 
rabta mal-istorbju intern suġġettiv li 
jinstema’ waqt is-sewqan, u għax ma tqisx 
biżżejjed il-wiċċ tal-art, li huwa s-sors 
prinċipali tal-istorbju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar tal-istorbju tat-tajer li qed tipproponi l-Kummissjoni jista’ jqarraq jew iħawwad 
lill-konsumatur, għax l-istorbju estern imsemmi m’għandu l-ebda rabta mal-istorbju intern 
suġġettiv li jinstema’ waqt is-sewqan. Barra minn dan, il-kawża prinċipali tal-istorbju tas-
sewqan mhix it-tajers iżda wiċċ it-triq. Barra minn hekk, tajer li ma jagħmilx storbju fuq wiċċ 
il-art A mhux bilfors ma jagħmilx storbju fuq wiċċ il-art B. Sabiex tiġi evitata l-konfużjoni, 
għandha ssir evalwazzjoni tal-impatt dwar dan il-punt.



PE421.196v01-00 16/92 AM\771285MT.doc

MT

Emenda 39
Matthias Groote

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) B’mod partikolari, għandh tingħata s-
setgħa lill-Kummissjoni li tintroduċi 
rekwiżti fir-rigward tal-klassifikar tal-qbid 
fuq l-imxarrab għall-klassijiet tat-tajers C2 
u C3, tintrodċui rekwiżiti fir-rigward ta' 
parametri essenzjali tat-atjers għajr l-
effiċejenza tal-użu tal-fjuwil, il-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir, u 
tadattat l-Annessi għall-progress tekniku. 
Ladarba dawk il-miżuri huma ta' ambitu 
ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, huma għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

(22) B’mod partikolari, għandha tingħata 
s-setgħa lill-Kummissjoni li tintroduċi 
rekwiżti fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-
qbid fuq l-imxarrab għall-klassijiet tat-
tajers C2 u C3, tintroduċi rekwiżiti fir-
rigward ta' parametri essenzjali tat-tajers
għajr l-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u l-
istorbju estern tat-tidwir, u tadattata l-
Annessi għall-progress tekniku, billi jitqies 
ukoll it-tniġġis partikolari kkawżat mill-
abrażjoni tat-tajer. Ladarba dawk il-miżuri 
huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva, huma 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Diġà saret riferenza għall-parametru tal-‘qbid fuq l-imxarrab’ fil-proposta tal-Kummissjoni.
It-trasport bit-triq huwa wieħed mill-kawżi prinċipali tal-emissjonijiet CO2. L-emissjonijiet 
tal-partikoli annwali kkaġunati mill-abrażjoni tat-tajers ilaħħqu s-6.5 kt. Pass ulterjuri fir-
regoli li jirregolaw l-emissjonijiet tal-partikoli għandu jidħol fis-seħħ bejn issa u l-2010. Jekk 
il-parametri bħar-reżistenza għat-tidwir jinbidlu, għandhom dejjem jitqiesu l-implikazzjonijiet 
fuq it-tniġġis ikkaġunat mill-abrażjoni tat-tajers u mill-partikoli.

Emenda 40
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) B’mod partikolari, għandh tingħata s- (22) B’mod partikolari, għandha tingħata 
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setgħa lill-Kummissjoni li tintroduċi
rekwiżti fir-rigward tal-klassifikar tal-qbid 
fuq l-imxarrab għall-klassijiet tat-tajers C2 
u C3, tintrodċui rekwiżiti fir-rigward ta' 
parametri essenzjali tat-atjers għajr l-
effiċejenza tal-użu tal-fjuwil, il-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir, u 
tadattat l-Annessi għall-progress tekniku. 
Ladarba dawk il-miżuri huma ta' ambitu 
ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, huma għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

s-setgħa lill-Kummissjoni li tintroduċi 
rekwiżti rigward il-klassifikazzjoni tal-
klassijiet tat-tajers C2 u C3 fir-rigward tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir, u 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku. 
Ladarba dawk il-miżuri huma ta' ambitu 
ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, huma għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva tirregola tliet parametri speċifiċi, u mhux ‘parametri oħrajn’ li s’issa m’humiex 
speċifikati. Kull ħaġa oħra hija legalment vaga żżejjed u għalhekk inammissibbli.

Emenda 41
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li 
titkabbar l-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil tat-
trasport tat-triq permezz tal-promozzjoni 
ta’ tajers li jwasslu għal użu effċijenti tal-
fjuwil.
Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
għoti ta’ informazzjoni dwar il-parametri 
tat-tajers permezz tat-tikkettar.

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li joħloq 
qafas għall-għoti ta' informazzjoni dwar 
il-parametri tat-tajers permezz ta' sistema 
ta' tikkettar li tippermetti lill-konsumaturi 
li jagħżlu t-tajers tagħhom b'mod 
trasparenti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-għan prinċipali tad-direttiva huwa li jagħti l-informazzjoni lill-konsumatur dwar tliet 
parametri ċentrali. Jekk il-konsumatur, kif qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni, jagħżilx it-tajer 
bl-inqas reżistenza għat-tidwir jew jekk jagħżilx dawk bl-aqwa qabda fuq l-imxarrab tibqa’ 
deċiżjoni libera tal-konsumatur.

Emenda 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – l-ewwel paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li 
titkabbar l-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil tat-
trasport tat-triq permezz tal-promozzjoni 
ta’ tajers li jwasslu għal użu effċijenti tal-
fjuwil.

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li 
titkabbar l-effiċjenza ekonomika u 
ambjentali, kif ukoll is-sikurezza tat-
trasport tat-triq permezz tal-promozzjoni 
ta’ tajers li jkunu iżjed effiċjenti fl-użu tal-
fjuwil.

Or. pl

Justification

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Emenda 43
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li 
titkabbar l-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil tat-

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li 
titkabbar l-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u s-
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trasport tat-triq permezz tal-promozzjoni 
ta’ tajers li jwasslu għal użu effċijenti tal-
fjuwil.

sikurezza tat-trasport tat-triq permezz tal-
promozzjoni ta’ tajers li jkunu iżjed 
effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u li jkollhom l-
aqwa qabda fuq l-imxarrab.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir enfasi mhux (biss) fuq l-aspetti ambjentali iżda wkoll fuq il-parametri tas-
sikurezza. Il-fatturi kruċjali għall-konsumaturi huma: il-prezz, l-abrażjoni, is-sikurezza u l-
prestazzjoni ambjentali.

Emenda 44
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
għoti ta’ informazzjoni dwar il-parametri 
tat-tajers permezz tat-tikkettar.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
għoti ta’ informazzjoni armonizzata dwar 
il-parametri tat-tajers permezz tat-tikkettar.

Or. en

Emenda 45
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "tajer professjonali off-road" ifisser 
tajer maħsub għal użu varju kemm fit-
toroq jew le u kemm le għal użu speċjali 
ieħor, u li jkollu l-karatteristiċi li ġejjin:
(a) għal tajers ta' kategorija C1 u C2:
i) fond ta' wiċċ (tread) ta' talanqas 11mm,
ii) proporzjon tal-parti li trid timtela (a 
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void to fill ratio) ta' talanqas 35%
iii) rata massima ta' veloċità ta' 100 km/h 
(simbolu J)
iv) marka li turi użu fit-tajn u s-silġ.
(b) għal tajers ta' kategorija C3:
i) fond ta' wiċċ (tread) ta' talanqas 16 
mm,
ii) proporzjon tal-parti li trid timtela (a 
void to fill ratio) ta' talanqas 35%
iii) rata massima ta' veloċità ta' 110 km/h 
(simbolu K)
iv) marka li turi użu fit-tajn u s-silġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta tkopri tajers li jkollhom dawn il-karatteristiċi huma maħsuba biex 
jintużaw fuq toroq mhux asfaltati jew fuq art imħattba, pereżempju vetturi tal-emerġenza, 
vetturi użati għall-qtugħ tas-siġar,, manutenzjoni ta' linji tal-elettriku, eċċ. Tajers maħsuba 
għall-użu fuq karozzi għall-utilità tal-isport (SUV) jirrapreżentaw settur tas-suq li dejjem qed 
jikber f'dawn l-aħħar snin. B'mod ġenerali tajers għal dawn il-vetturi huma anqas effiċjenti fl-
użu ta' fjuwl meta mqabbla ma' mudelli oħrajn. Ikun għalhekk xieraq li dawn il-mudelli jkunu 
suġġetti għar-rekwiżiti ta' tikkettar sabiex tiġi żgurata informazzjoni aktar effettiva .għall-
konsumatur.

Emenda 46
Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "tajer għas-silġ" ifisser tajer, li d-
disinn ta' l-irfis, il-kompożizzjoni jew l-
istruttura tiegħu jkunu primarjament 
iddisinjati biex iwettqu f'kundizzjonijiet 
ta' silġ prestazzjoni aħjar minn dik ta' 
tajer normali f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-bidu jew iż-żamma tas-sewqan tal-
vettura;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet ta’ din il-proposta għandhom ikunu konformi mat-test li sar ftehim dwar 
m’ilux dwar ir-regolamenti propost rigward l-approvazzjoni tat-tajer għas-sikurezza ġenerali 
tal-karozzi.

Emenda 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘letteratura promozzjonali teknika’ 
tfisser kull materjal stampat u elettroniku 
użat fil-marketing tat-tajers jew tal-vetturi 
mmirat lejn l-utenti aħħarin jew id-
distributuri , li jiddeskrivi l-parametri 
speċifiċi ta' tajer, inkluż manwali tekniċi, 
brochures, marketing fuq l-Internet, 
fuljetti u katalgi;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tkompli mill-emendi għall-Artikolu 6 tal-proposta għal direttiva.

Emenda 48
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘letteratura promozzjonali teknika’ 
tfisser kull materjal stampat u elettroniku
użat fil-marketing tat-tajers jew tal-vetturi 
mmirat lejn l-utenti aħħarin jew id-

(4) ‘letteratura promozzjonali teknika’ 
tfisser manwali tekniċi, brochures, 
marketing fuq l-Internet, fuljetti u katalgi 
f’forma stampata jew elettronika użati fil-
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distributuri , li jiddeskrivi l-parametri 
speċifiċi ta' tajer, inkluż manwali tekniċi, 
brochures, marketing fuq l-Internet, 
fuljetti u katalgi;

marketing tat-tajers jew tal-vetturi mmirati
lejn l-utenti aħħarin jew id-distributuri li 
jiddeskrivu l-parametri speċifiċi ta' tajer;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emendi jiċċaraw in-natura tal-letteratura teknika f’forma stampata jew elettronika (bħall-
Internet) (li hija differenti min dik tar-reklamar bil-mezzi tax-xandir, bħall-ġurnali, l-Internet, 
it-televiżjoni etċ.)

Emenda 49
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘letteratura promozzjonali teknika’ 
tfisser kull materjal stampat u elettroniku 
użat fil-marketing tat-tajers jew tal-vetturi 
mmirat lejn l-utenti aħħarin jew id-
distributuri , li jiddeskrivi l-parametri 
speċifiċi ta' tajer, inkluż manwali tekniċi, 
brochures, marketing fuq l-Internet, fuljetti 
u katalgi;

(4) ‘letteratura promozzjonali teknika’ 
tfisser kull materjal stampat u elettroniku 
użat fil-marketing tat-tajers jew tal-vetturi 
mmirat lejn l-utenti aħħarin jew id-
distributuri, li jiddeskrivi l-parametri 
speċifiċi ta' tajer jew li jindika l-prezz tal-
bejgħ, inkluż manwali tekniċi, brochures, 
listi tal-istokk, marketing fuq l-Internet, 
fuljetti u katalgi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li x-xerrejja potenzjali li ma jarawx it-tajers qabel ma jitwaħħlu 
(pereżempju, ordnijiet online, kuntratti għall-imaniġġjar ta' flotot) huwa essenzjali li tingħata 
informzzjoni ta' tikkettar f'sorsi oħrajn ta' materjal promozzjonali. L-informazzjoni tat-
tikkettar trid tingħata kulfejn jinwterew il-prezzijiet tal-bejgħ.
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Emenda 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘dokumentazzjoni teknika’ tfisser 
informazzjoni dwar it-tajers, inkluż il-
manifattur u l-marka tat-tajer; deskrizzjoni 
tat-tip tat-tajer jew il-grupp tat-tajers 
iddeterminat għad-dikjarazzjoni tal-klassi 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab u l-valur imkejjal
tal-istorbju estern tat-tidwir; rapport tat-
testijiet u preċiżjoni tat-testijiet.

(5) ‘dokumentazzjoni teknika’ tfisser kull 
dokument li jkun fih informazzjoni dwar 
it-tajers, inkluż il-manifattur u l-marka tat-
tajer; deskrizzjoni tat-tip tat-tajer jew il-
grupp tat-tajers iddeterminat għad-
dikjarazzjoni tal-klassi tal-effiċjenza tal-
użu tal-fjuwil, il-klassi tal-qbid fuq l-
imxarrab u l-valur imkejjel tal-istorbju 
estern tat-tidwir; rapport tat-testijiet u 
preċiżjoni tat-testijiet.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet proposti jipprovaw jiżguraw li d-dispożizzjonijiet tad-direttiva jkunu ċara u mhux 
ambigwi. Id-dokumentazzjoni tirreferi għad-dokumenti u mhux għall-informazzjoni.

Emenda 51
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) ‘Websajt tal-EU dwar it-tikkettar tat-
tajers’ ifisser sors ċentrali online ta' 
informazzjoni spjegattiva u supplimentari 
dwar kull element individwali tat-tikketta 
tat-tajer u li tinkludi kalkolatur tal-
iffarankar fl-użu ta' fjuwil, amministrata 
mill-Kummissjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sors ta’ informazzjoni li jkun ċentrali, indipendenti u awtoritarju huwa essenzjali biex ikun 
hemm it-trasparenza u biex l-iskema tat-tikkettar tkun aċċettata mill-pubbliku. Il-websajt 
għandha tipprovdi spjegazzjonijiet sempliċi u qosra ta' kull pittogramma. Il-websajt għandha 
tispjega r-raġuni tal-iskema u l-benefiċċji għas-sewwieqa u għal dawk li jġorru l-merkanzija, 
kif ukoll il-kontribut ġenerali favur it-tnaqqis fl-emissjonijiet CO2 u fl-istorbju fit-toroq. Din 
il-websajt għandha titfassal u tinżamm mill-Kummissjoni Ewropea, bħala l-awtorità għall-
iskema tat-tikkettar, sabiex jiġi żgurat li tingħata l-istess informazzjoni lill-konsumaturi 
kollha fl-UE.

Emenda 52
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) ‘Websajt tal-EU dwar it-tikkettar tat-
tajers’ ifisser sors ċentrali online ta' 
informazzjoni spjegattiva u supplimentari 
dwar kull element individwali tat-tikketta 
tat-tajer u li tinkludi kalkolatur tal-
iffarankar fl-użu ta' fjuwil, amministrata 
mill-Kummissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta' informazzjoni aċċessibbli li tispjega lill-konsumaturi b’mod ċar ir-raġuni u l-
benefiċċji tal-iskema, huwa improbabbli li jintlaħqu l-objettivi ta’ żieda fis-sikurezza tat-triq, 
tal-iffrankar tal-fjuwil u tat-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 u tal-istorbju. Il-livell Komunitarju 
huwa adegwat biex tinħoloq websajt li tispjega u tappoġġja l-iskema, sabiex jiġi żgurat li l-
informazzjoni pprovduta tkun armonizzata u ma twassalx messaġġi kontradittorji jew konfużi 
u, b’mod partikulari, metodi differenti tal-kalkolu tal-iffrankar tal-użu fl-fjuwil bejn l-Istati 
Membri.
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Emenda 53
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) ‘kalkolatur tal-iffarankar fl-użu ta' 
fjuwil’ tfisser għodda li tipprovdi l-websajt 
tal-UE dwar it-tikkettar tat-tajers u 
permezz ta' fuljetti u posters spjegattivi 
sabiex jintwera l-iffrankar medju 
potenzjali fi fjuwil (bħala persentaġġ, litri 
u euros) u t-tnaqqis ta' CO2, għal tajers 
tat-tip C1, C2 u C3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitkattar l-għarfien tat-tikketti u l-interess fihom u sabiex jintwerew il-benefiċċji diretti 
għas-sewwieqa, għal dawk li jġorru l-merkanzija u għal xerrejja oħrajn f'termini ta' konsum 
ta' fjuwil u flus minfuqa, kif ukoll tal-benefiċċji ambjentali.

Emenda 54
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) ‘kalkolatur tal-iffarankar fl-użu ta' 
fjuwil’ tfisser għodda li tipprovdi l-websajt 
tal-UE dwar it-tikkettar tat-tajers u 
permezz ta' fuljetti u posters spjegattivi 
sabiex jintwera l-iffrankar medju 
potenzjali fi fjuwil (bħala persentaġġ, litri 
u euros) u t-tnaqqis ta' CO2, għal tajers 
tat-tip C1, C2 u C3;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jitkattar l-għarfien tat-tikketti u l-interess fihom u sabiex jintwerew il-benefiċċji diretti 
għall-konsumatur f'termini ta' konsum ta' fjuwil u flus minfuqa, kif ukoll tal-benefiċċji 
ambjentali.

Emenda 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘parametru essenzjali’ tfisser 
parametru ta’ tajer bħar-reżistenza għat-
tidwir, il-qbid fuq l-imxarrab jew l-istorbju 
estern tat-tidwir li jkollu impatt sinifikanti 
fuq l-ambjent, is-sikurezza fit-triq jew is-
saħħa waqt l-użu.

(12) ‘parametru essenzjali’ tfisser 
karatteristika espressa b’mod numeriku 
ta’ tajer bħar-reżistenza għat-tidwir, il-qbid 
fuq l-imxarrab jew l-istorbju estern tat-
tidwir li jkollu impatt sinifikanti fuq l-
ambjent, l-ispejjeż tal-użu, is-sikurezza fit-
triq jew is-saħħa waqt l-użu.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

1. Ir-reżistenza għat-tidwir, il-qabda u l-istorbju m'humiex parametri. Il-kelma Pollakka 
‘parametr’ (traduzzjoni diretta mill-kelma Ingliża ‘parameter’) fil-Pollakk tekniku tfisser xi 
ħaġa oħra.

2. ‘L-ispejjeż tal-użu’ ddaħħlet għax il-promozzjoni ta’ tajers li jkunu iżjed effiċjenti fl-użu 
tal-fjuwil għandu jkollha impatt sinifikanti fuq dawn l-ispejjeż ukoll.

Emenda 56
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Responsabbiltajiet tal-Kummissjoni
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1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
tamministra, mhux aktar tard minn 
Settembru 2010, ‘il-websajt tal-UE għat-
tikkettar tat-tajers’ bħala sors ċentrali ta' 
informazzjoni għal kull element tat-
tikketta.
Fuljetti spjegattivi u posters bl-istess 
kontenut essenzjali tal-websajt għandhom 
jitqassmu fil-punti tal-bejgħ tat-tajers u 
tal-vetturi.
Il-fuljetti u l-posters għandhom jingħataw 
fil-lingwi adegwati fil-punt tal-bejgħ.
Il-websajt, il-fuljetti u l-posters għandhom 
jinkludi:
(i) spjegazzjoni tal-pittogrammi stampati 
fuq it-tikketta;
(ii) kalkolatur tal-iffrankar tal-fjuwil li 
juri l-iffrankar potenzjali tal-fjuwil, tal-
flus u tas-CO2 meta jiġu mmuntati tajers 
b'reżistenza baxxa għat-tidwir għall-
klassijiet C1, C2 u C3.
(iii) stqarrija li tisħaq dwar il-fatt li l-
iffrankar attwali tal-fjuwil u s-sikurezza 
fit-toroq jiddependu bil-kbir mill-imġiba 
tas-sewwieqa, b’mod partikolari minn dan 
li ġej: 
– l-ekosewqan, li jista' jnaqqas il-konsum 
tal-fjuwil b'mod sinifikanti;
– il-pressjoni tat-tajers, li trid tiġi 
ċċekkjata regolarment għal karatteristiċi 
ogħla tal-qbid fuq l-imxarrab u l-
effiċjenza fl-użu tal-fjuwil;
– id-distanzi tal-waqfien, li għandhom 
jiġu osservati b'mod strett.
2. Sabiex jiġu kkomunikati lill-
konsumatur il-konsegwenzi tal-għażla tat-
tajers fuq il-kontijiet tal-fjuwil tal-ġejjieni, 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi għal 
kull klassi ta’ tajers (C1. C2, C3) formula 
li tippermetti l-kalkolu tal-konsum żejjed 
ta’ fjuwil jew tal-iffrankar ta’ fjuwil matul 
il-ħajja ta’ sett sħiħ ta’ dawn it-tajers 
apparagun ma’ tajer tal-klassi C tal-istess 
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kategorija. Dawn il-formuli għandhom 
jużaw il-valuri li ġejjin:
– stima tat-tul tal-ħajja fl-UE, f'km, tal-
klassi tat-tajers;
– stima tal-medja tal-UE tal-konsum reali 
ta’ fjuwil għal kull km misjuq minn 
vettura mgħammra bil-klassi ta’ tajers 
inkwistjoni;
– stima tal-persentaġġ tal-iffrankar tal-
fjuwil miksub għal kull kg/tunellata ta’ 
tnaqqis fir-reżistenza għat-tidwir għal 
vettura mgħammra bil-klassi ta’ tajers 
inkwistjoni.
Il-formuli u r-riżultati f’termini ta’ 
konsum tal-fjuwil, spejjeż monetarji u 
emissjonijiet tas-CO2  għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku ġenerali 
permezz tal-websajt għat-tikkettar tat-
tajers’ u jistgħu jiġu ppubblikati fuq il-
websajts tal-manifatturi tat-tajers, tad-
distributuri u tal-bejjiegħa.
3. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi linji 
gwida għall-manifatturi, il-fornituri u d-
distributuri dwar kif l-informazzjoni 
rilevanti tat-tikketta għandha tkun 
ippreżentata fil-letteratura promozzjonali 
u teknika, inklużi, jekk ikun xieraq, 
rakkomandazzjonijiet għad-disinn 
grafiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu l-ġdid jagħmel enfasi fuq ir-responsabilitajiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-
websajt, il-kalkolu u l-komunikazzjoni fuq kalkolatur tal-iffrankar fl-użu tal-fjuwil, u linji 
gwida fuq l-informazzjoni tat-tikketta.
Il-formuli komuni li skonthom l-iffrankar tal-ġejjieni, jew l-ispiża addizzjonali tal-fjuwil, 
għandhom ikunu kkalkolati u ppreżentati, għandhom ikunu ddefiniti fuq il-livell tal-UE.
L-informazzjoni ppreżentata fil-materjal tekniku u promozzjonali varju għandu jkollha 
identità viżiva li tingħaraf malajr u li tkun iddefinita fuq il-livell tal-UE, u għandha tkun 
ippreżentata lix-xerrejja potenzjali f'pożizzjoni prominenti.
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Emenda 57
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Responsabbiltajiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tistabbilixxi u tamministra, mhux aktar 
tard minn Settembru 2010, il-websajt tal-
UE għat-tikkettar tat-tajers bħala sors 
ċentrali ta' informazzjoni għal kull 
element tat-tikketta.
Fuljetti spjegattivi u posters bl-istess 
kontenut essenzjali tal-websajt għandhom 
jitqassmu lid-distributuri tat-tajers u tal-
vetturi.
Il-websajt u l-fuljetti għandhom ikunu fil-
lingwi kollha tal-Komunità.
Il-websajt, il-fuljetti u l-posters għandhom 
jinkludi:
(i) spjegazzjoni tal-pittogrammi stampati 
fuq it-tikketta;
(ii) kalkolatur tal-iffrankar tal-fjuwil li 
juri l-iffrankar potenzjali tal-fjuwil, tal-
flus u tas-CO2 meta jiġu mmuntati tajers 
b'reżistenza baxxa għat-tidwir għall-
klassijiet C1, C2 u C3.
(iii) stqarrija li tisħaq dwar il-fatt li l-
iffrankar attwali tal-fjuwil u s-sikurezza 
fit-toroq jiddependu bil-kbir mill-imġiba 
tas-sewwieqa, b’mod partikolari minn dan 
li ġej: 
– l-ekosewqan, li jista' jnaqqas il-konsum 
tal-fjuwil b'mod sinifikanti; 
– il-pressjoni tat-tajers, li trid tiġi 
ċċekkjata regolarment għal karatteristiċi 
ogħla tal-qbid fuq l-imxarrab u l-
effiċjenza fl-użu tal-fjuwil;
– id-distanzi tal-waqfien, li għandhom 
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jiġu osservati b'mod strett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitkattar l-għarfien tal-pubbliku tat-tikketti u jiġi stimulat l-interess fihom u billi 
jintwerew il-benefiċċji diretti għall-konsumatur f'termini ta' konsum ta' fjuwil u flus minfuqa, 
kif ukoll tal-benefiċċji ambjentali.

Emenda 58
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-Artikolu 3b
Responsabbiltajiet tad-distributuri tat-

tajers
Il-manifatturi tat-tajers għandhom juru l-
valuri tal-koeffiċjenza tar-reżistenza tat-
tidwir (espressa f'kg/t), tal-indiċi tal-irbit 
fiż-żliq (espressa bħala indiċi ta' 
rendiment, G, imqabbel mat-tajer ta' 
referenza standard) u tal-emissjonijiet tal-
ħsejjes (murija f'dB(A)), kif imkejla mit-
test tal-approvazzjoni tat-tipi, ingastati 
kemm ġewwa kif ukoll f'kull ġenb għal 
kull mudell ta' tajer u jippreżentaw dawk 
il-valuri f'bażi tad-dejta aċċessibbli 
pubblikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' informazzjoni attwali dwar il-karatteristiċi tar-rendiment tat-tajer hi meqjusa 
bħala nuqqas tas-suq. It-trasparenza fid-dejta tat-test tal-approvazzjoni tat-tipi differenti hija 
partikolarment importanti fejn huwa previst ittestjar awtonomu jew dikjarazzjoni awtonoma 
sabiex jiġi żġurat li l-valuri mkejla u l-applikazzjoni ġusta tal-iskema tat-tikkettar ikun jistgħu 
jiġu verifikati. Ingastar fil-ġenb tat-tajer huwa xieraq sabiex tkun faċilitata s-sorveljanza tat-
tqegħid kif suppost tat-tikketti, il-klassifikazzjoni ġusta, u għall-verifika indipendenti tal-
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valuri mkejla bi prezz minimu għal kull unità ta' prodott.

Emenda 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw, fir-
rigward tat-tajers li ħarġu wara d-data ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-leġiżlazzjoni tapplika biss għat-tajers mid-"data ta' produzzjoni tat-tajers" 'il quddiem, 
u wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni. Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà 
tqassmu fil-katina ta' forniment ikun loġistikament impossibbli.

Emenda 60
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw, fir-
rigward tat-tajers li ħarġu wara d-data ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-leġiżlazzjoni tapplika biss għat-tajers mid-"data ta' produzzjoni tat-tajers" 'il quddiem, 
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u wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni.  Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà 
tqassmu fil-katina ta' forniment ikun loġistikament impossibbli.

Emenda 61
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw, fir-
rigward tat-tajers li ħarġu mid-data ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-leġiżlazzjoni tapplika biss għat-tajers mid-"data ta' produzzjoni tat-tajers" 'il quddiem, 
u wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni. Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà 
tqassmu fil-katina ta' forniment ikun loġistikament impossibbli.

Emenda 62
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw, fir-
rigward tat-tajers li ħarġu wara d-data ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-leġiżlazzjoni tapplika biss għat-tajers mid-"data ta' produzzjoni tat-tajers" 'il quddiem, 
u wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni.  Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà 
tqassmu fil-katina ta' forniment ikun loġistikament impossibbli.

Emenda 63
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw, fir-
rigward tat-tajers li ħarġu wara d-data ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-leġiżlazzjoni tapplika biss għat-tajers mid-"data ta' produzzjoni tat-tajers" 'il quddiem, 
u wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni. Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà 
tqassmu fil-katina ta' forniment ikun loġistikament impossibbli.

Emenda 64
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw, fir-
rigward tat-tajers li ħarġu wara d-data ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-leġiżlazzjoni tapplika biss għat-tajers mid-"data ta' produzzjoni tat-tajers" 'il quddiem, 
u wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni. Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà 
tqassmu fil-katina ta' forniment ikun loġistikament impossibbli.

Emenda 65
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti 
tat-tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata 
fl-Anness I, Parti B; 

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, ikkunsinjati lill-punti tal-
bejgħ ikollhom tikketta, imwaħħla b'xi 
mezz jew permezz ta' sticker fuq wiċċ it-
tajer, li tindika l-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u informazzjoni dwar il-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulat fl-Anness I, Partijiet A, B u C 
rispettivament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ġdid propost jikkjarifika l-informazzjoni li tingħata fil-punti tal-bejgħ, u jiżgura li 
jintuża l-mezz l-aktar xieraq u effettiv sabiex il-konsumaturi jkunu infurmati; ir-referenza 
għal "punt tal-bejgħ" hija konformi mal-kliem ġdid użat fl-Artikolu 3(3).

Emenda 66
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, ikkunsinjati lill-punti tal-
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distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti 
tat-tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata 
fl-Anness I, Parti B; 

bejgħ ikollhom tikketta, imwaħħla b'xi 
mezz jew permezz ta' sticker fuq wiċċ it-
tajer, li tindika l-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u informazzjoni dwar il-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulat fl-Anness I, Partijiet A, B u C 
rispettivament;

Or. en

Emenda 67
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti 
tat-tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata 
fl-Anness I, Parti B; 

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, ikkunsinjati lill-punti tal-
bejgħ ikollhom tikketta, imwaħħla b'xi 
mezz jew permezz ta' sticker fuq wiċċ it-
tajer, li tindika l-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u informazzjoni dwar il-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulat fl-Anness I, Partijiet A, B u C 
rispettivament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ġdid propost jikkjarifika l-informazzjoni li tingħata fil-punti tal-bejgħ, u jiżgura li 
jintuża l-mezz l-aktar xieraq u effettiv sabiex il-konsumaturi jkunu infurmati; ir-referenza 
għal "punt tal-bejgħ" hija konformi mal-kliem ġdid użat fl-Artikolu 3(3).
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Emenda 68
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti 
tat-tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata 
fl-Anness I, Parti B;

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lill-punti 
tal-bejgħ ikollhom tikketta, imwaħħla b'xi 
mezz jew permezz ta' sticker fuq wiċċ it-
tajer, li tindika l-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u informazzjoni dwar il-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulat fl-Anness I, Partijiet A, B u C 
rispettivament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ġdid propost jikkjarifika l-informazzjoni li tingħata fil-punti tal-bejgħ, u jiżgura li 
jintuża l-mezz l-aktar xieraq u effettiv sabiex il-konsumaturi jkunu infurmati; ir-referenza 
għal "punt tal-bejgħ" hija konformi mal-kliem ġdid użat fl-Artikolu 3(3).

Emenda 69
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti 
tat-tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata 

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, ikkunsinjati lill-punti tal-
bejgħ ikollhom tikketta, imwaħħla b'xi 
mezz jew permezz ta' sticker fuq wiċċ it-
tajer, li tindika l-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil u informazzjoni dwar il-qbid fuq l-
imxarrab u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulat fl-Anness I, Partijiet A, B u C 
rispettivament;



AM\771285MT.doc 37/92 PE421.196v01-00

MT

fl-Anness I, Parti B; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ġdid propost jikkjarifika l-informazzjoni li tingħata fil-punti tal-bejgħ, u jiżgura li 
jintuża l-mezz l-aktar xieraq u effettiv sabiex il-konsumaturi jkunu infurmati; ir-referenza 
għal "punt tal-bejgħ" hija konformi mal-kliem ġdid użat fl-Artikolu 3(3).

Emenda 70
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti tat-
tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata
fl-Anness I, Parti B;

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra b'tikketta, imwaħħla b'xi mezz 
jew permezz ta' sticker fuq wiċċ it-tajer, li 
tindika l-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil kif stipulat fl-Anness I, Parti A, u l-
istorbju estern tat-tidiwir kif stipulat fl-
Anness I, Parti C; It-tikketti tat-tajers C1 
għandhom ukoll jindikaw il-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab kif stipulat fl-Anness I, 
Parti B;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ġdid propost jispeċifika l-mezzi li jistgħu jintużaw biex l-informazzjoni tingħata lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin. Xi mezzi huma aktar xierqa u aktar effettivi sabiex l-
informazzjoni tingħata lill-konsumaturi. Meta jixtru t-tajers, il-konsumaturi rarament jaraw 
it-tajers huma stess u għalhekk ma jarawx it-tikketta. L-iskema proposta ta' tikkettar tiżgura li 
l-konsumaturi jkunu infurmati aħjar (l-istickers jistgħu jkunu soluzzjoni xierqa f'xi każijiet).
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Emenda 71
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti tat-
tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata 
fl-Anness I, Parti B; 

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil u tal-koeffiċjent imkejjel 
tar-reżistenza għat-tidwir kif stipulat fl-
Anness I, Parti A, u l-istorbju estern tat-
tidiwir u l-kodiċi bil-kuluri kif stipulat fl-
Anness I, Parti C; It-tikketti tat-tajers C1 
għandhom ukoll jindikaw il-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab kif stipulat fl-Anness I, 
Parti B;
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha tinvolvi bidliet fit-test 
kollu).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-koeffiċjent ta' reżistenza għat-tidwir (RRC f'kg/t) hija partikolarment 
importanti għall-professjonijsti li jixtru u għall-utenti aħħarin inklużi min jixtri l-flotot, il-
kumpaniji tat-trasport fit-toroq u l-uffiċjali tal-akkwist pubbliku. Il-konsumaturi mhumiex 
midħla mal-iskala tad-decibels fir-rigward tal-istorbju mit-tajers, għalhekk l-inklużjoni ta' 
kodiċi sempliċi bil-kuluri (aħmar/isfar/aħdar) tkun aktar informattiva.

Emenda 72
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1, C2 u C3, li jiġu kkunsinjati lid-
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distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti tat-
tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata
fl-Anness I, Parti B; 

distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra b'tikketta ta' informazzjoni li 
teħel fuq wiċċ it-tajer li turi tikketta li 
tindika l-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil kif stipulat fl-Anness I, Parti A, u l-
istorbju estern tat-tidiwir kif stipulat fl-
Anness I, Parti C; It-tikketti tat-tajers C1 
għandhom ukoll jindikaw il-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab kif stipulat fl-Anness I, 
Parti B; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2 tat-test tal-Kummissjoni jinkludi t-tajers tal-klassi C3, filwaqt li l-Artikolu 4 ma 
jinkludihomx. Din l-emenda hija mfassla sabiex jinstab tarf ta' din l-inkonsistenza. Barra 
minn hekk, il-kelma 'sticker' hija ambigwa wisq fir-rigward ta' kif għandha tkun il-forma tat-
tikketta. 'Tikketta ta' informazzjoni li teħel' hija aktar deskrittiva.

Emenda 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq wiċċ it-tajer li 
turi tikketta li tindika l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, 
Parti A, u l-istorbju estern tat-tidiwir kif 
stipulata fl-Anness I, Parti C; It-tikketti tat-
tajers C1 għandhom ukoll jindikaw il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulata 
fl-Anness I, Parti B;

(1) il-fornituri għandhom jiżguraw li t-
tajers C1 u C2, li jiġu kkunsinjati lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin, ikunu 
mgħammra bi sticker fuq in-naħa ta' fuq 
tat-tajer li turi tikketta li tindika l-klassi 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil kif stipulat 
fl-Anness I, Parti A, u l-istorbju estern tat-
tidiwir kif stipulat fl-Anness I, Parti C; It-
tikketti tat-tajers C1 għandhom ukoll 
jindikaw il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
kif stipulat fl-Anness I, Parti B;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tikkjarifika fejn għandha titwaħħal l-isticker. Fuq il-bażi tal-kliem 
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attwali, l-isticker, skont l-informazzjoni teknika, tidher ukoll fil-ġenb tat-tajer, li jinkludi parti 
mit-tread rubber. Għaldaqstant, jekk il-ħsieb kien li l-isticker titwaħħal fuq in-naħa ta' fuq 
tat-tajer, il-bidla proposta għandha titqies.

Emenda 74
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-format tal-isticker imsemmija fil-
paragrafu 1 għandu ukun kif preskritt fl-
Anness II;

(2) il-format tat-tikketta ta' informazzjoni 
li teħel imsemmija fil-punt 1 għandu jkun
kif preskritt fl-Anness II;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2 tat-test tal-Kummissjoni jinkludi t-tajers tal-klassi C3, filwaqt li l-Artikolu 4 ma 
jinkludihomx. Din l-emenda hija mfassla sabiex jinstab tarf ta' din l-inkonsistenza. Barra 
minn hekk, il-kelma 'sticker' hija ambigwa wisq fir-rigward ta' kif għandha tkun il-forma tat-
tikketta. 'Tikketta ta' informazzjoni li teħel' hija aktar deskrittiva.

Emenda 75
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-format tal-isticker imsemmija fil-
paragrafu 1 għandu ukun kif preskritt fl-
Anness II;

(2) il-format tat-tikketta u tal-isticker
imsemmija fil-punt 1 għandu jkun kif 
preskritt fl-Anness II; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta ssaħħaħ l-użu ta' tikketta, b'mod koerenti.
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Emenda 76
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-format tal-isticker imsemmija fil-
paragrafu 1 għandu ukun kif preskritt fl-
Anness II;

(2) il-format tat-tikketta u tal-isticker
imsemmija fil-punt 1 għandu jkun kif 
preskritt fl-Anness II;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta ssaħħaħ l-użu ta' tikketta, b'mod koerenti.

Emenda 77
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-format tal-isticker imsemmija fil-
paragrafu 1 għandu ukun kif preskritt fl-
Anness II;

(2) il-format tat-tikketta u tal-isticker
imsemmija fil-punt 1 għandu jkun kif 
preskritt fl-Anness II;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta ssaħħaħ l-użu ta' tikketta, b'mod koerenti.
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Emenda 78
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-format tal-isticker imsemmija fil-
paragrafu 1 għandu ukun kif preskritt fl-
Anness II;

(2) il-format tat-tikketta msemmija fil-
paragrafu 1 għandu jkun kif preskritt fl-
Anness II;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ġdid propost jispeċifika l-mezzi li jistgħu jintużaw biex l-informazzjoni tingħata lid-
distributuri jew lill-utenti aħħarin. Xi mezzi huma aktar xierqa u aktar effettivi sabiex l-
informazzjoni tingħata lill-konsumaturi. Meta jixtru t-tajers, il-konsumaturi rarament jaraw 
it-tajers huma stess u għalhekk ma jarawx it-tikketta. L-iskema proposta ta' tikkettar tiżgura li 
l-konsumaturi jkunu infurmati aħjar (l-istickers jistgħu jkunu soluzzjoni xierqa f'xi każijiet).

  

Emenda 79
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-fornituri għandhom jiddikjaraw il-
klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab u l-valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir fuq il-
letteratura teknika promozzjonali kif 
stipulata fl-Anness I fl-ordni speċifikat fl-
Anness III; 

(3) il-fornituri għandhom jiddikjaraw il-
klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab u l-valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir fuq il-
letteratura teknika promozzjonali kollha 
kif stipulat fl-Anness I fl-ordni speċifikat 
fl-Anness III; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt ta' kjarifika sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni tat-tikketti tkun ipprovduta fil-materjal 
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tekniku promozzjonali kollu.

Emenda 80
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) il-manifatturi tat-tajers għandhom 
jippreżentaw il-valuri mkejla mill-
approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-
koeffiċjenza tar-reżistenza għat-tidwir 
(f'kg/t), tal-indiċi tal-qbid fuq l-imxarrab 
(bħala indiċi ta' rendiment, G, imqabbel 
mat-tajer ta' referenza standard) u tal-
emissjonijiet ta' storbju (f'dB(A)), f'bażi 
ta' dejta aċċessibbli pubblikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infurzar xieraq tal-iskema ta' tikkettar tat-tajers mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti jkun 
essenzjali għall-kredibilità u s-suċċess ta' din l-iskema. Sabiex tkun iffaċilitata proċedura 
effettiva u armonizzata ta' verifika u l-applikazzjoni xierqa tal-iskema ta' tikkettar, huwa 
importanti li l-valuri mkejla għar-reżistenza għat-tidwir, għall-qbid fuq l-imxarrab u għall-
istorbju, ikunu disponibbli pubblikament. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-
pubbliku kollu, iżda b'mod partikulari għandha tkun ta' użu għall-awtoritajiet għal skopijiet 
ta' monitoraġġ u nfurzar. Din għandha tkun disponibbli permezz tal-websajts tal-manifatturi.

Emenda 81
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) il-materjal tekniku promozzjonali 
kollu għandu jinkludi ħolqa ċara għall-
websajt tal-UE dwar it-tikkettar tat-tajers.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titqajjem kuxjenza u fehim aħjar tal-iskema, il-konsumaturi għandhom ikunu mgħarrfa 
dwar il-websajt tal-UE bħala sors ċentrali li tispjega u tagħti informazzjoni supplimentari.

Emenda 82
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) il-manifatturi tat-tajers għandhom 
jippreżentaw il-valuri mkejla mill-
approvazzjoni tat-tip f'kull ġenb jew fuq 
kull ġenb għal kull mudell fir-rigward tal-
koeffiċjenza tar-reżistenza għat-tidwir 
(f'kg/t), tal-indiċi tal-qbid fuq l-imxarrab 
(bħala indiċi ta' rendiment, G, imqabbel 
mat-tajer ta' referenza standard) u tal-
emissjonijiet ta' storbju (f'dB(A)).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni tal-valuri mkejla mit-test tal-approvazzjoni tat-tip mal-ġenb tat-tajer tiffaċilita 
l-infurzar xieraq tal-iskema ta' tikkettar tat-tajers. L-indikazzjonijiet mal-ġnub ikunu utli 
għall-awtoritajiet, id-distributuri u l-bejjiegħa biex jimmoniterjaw it-tqegħid korrett tat-
tikketti u tad-dokumentazjzoni, biex jivverifikaw il-klassifikazzjoni ddikjarata u meta jerġgħu 
jittestjaw it-tajer, biex jivverifikaw il-valuri mkejla ddikjarati.
L-ispiża għal kull tajer tal-indikazzjoni mal-ġnub hija negliġibbli (13-il ewro kull waħda, 
skont l-Evalwazzjoni tal-Impatt, li huma mqassma mal-katina ta' produzzjoni li tuża l-
indikazzjoni).
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Emenda 83
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
distributuri tat-tajers jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet lie ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tat-tajers jikkonformaw, fir-
rigward tat-tajers li ħarġu wara d-data ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà tqassmu fil-katina ta' forniment ma jkunx jista' jsir.
Il-kelma 'sticker' hija ambigwa wisq fir-rigward ta' kif għandha tkun il-forma tat-tikketta.
'Tikketta ta' informazzjoni li teħel' hija aktar deskrittiva. L-Artikolu 2 tat-test tal-Kummissjoni 
jinkludi t-tajers tal-klassi C2, filwaqt li l-Artikolu 4 ma jinkludihomx. Din l-emenda hija 
mfassla sabiex jinstab tarf ta' din l-inkonsistenza. Il-koeffiċjent tar-reżistenza għat-tidwir 
(RRC f'kg/t) għandu jkun inkluż fit-tikketta sabiex tintwera r-rabta bejn l-RRC mkejjel u l-
klassifikazzjoni.

Emenda 84
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-
isticker ipprovdut mill-fornituri skond l-
Artikolu 4(1) f’pożizzjoni ċarament 
viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tikketta ta' informazzjoni pprovduta mill-
fornituri skond l-Artikolu 4(1) tkun 
disponibbli u tidher b'mod ċar fil-punt tal-
bejgħ; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li jkun żgurat li l-informazzjoni fuq it-tikketta tidher b'mod aktar ċar 
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għall-konsumaturi.

Emenda 85
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-isticker 
ipprovdut mill-fornituri skond l-Artikolu 
4(1) f’pożizzjoni ċarament viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-isticker 
ipprovdut mill-fornituri skond l-Artikolu 
4(1) jew verżjoni spjegattiva aktar 
dettaljata tat-tikketta kif stipulat fl-Anness 
II, parti 2a qrib ħafna tagħha f’pożizzjoni 
ċarament viżibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-bejjiegħa jagħżlu li jagħtu informazzjoni addizzjonali fil-ħanut, pereżempju ħdejn l-
ixkafef, għandhom jagħtu informazzjoni komplementari li ttenni l-informazzjoni mit-tikketta, u 
li barra minn hekk, tagħti spjega konċiża ta' kull karatteristika tar-rendiment bil-lingwa 
rilevanti (ara l-Emenda għall-Anness II, parti 2a(ġdida)).

Emenda 86
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-isticker 
ipprovdut mill-fornituri skond l-Artikolu 
4(1) f’pożizzjoni ċarament viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-isticker 
ipprovdut mill-fornituri skond l-Artikolu 
4(1) jew verżjoni aktar dettaljata tat-
tikketta li tinkludi informazzjoni dwar l-
iffrankar tal-fjuwil qrib ħafna tagħha 
f’pożizzjoni ċarament viżibbli; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-isticker u l-poster ħdejn it-tajer huma sorsi komplementari ta' informazzjoni għall-
konsumatur, u jekk jista' jkun għandhom jintużaw flimkien. Meta l-bejjiegħa jagħżlu poster 
fil-punt tal-bejgħ (jew waħdu jew minbarra l-isticker), l-informazzjoni li jkun fih għandha 
tkun aktar dettaljata minn dik tal-isticker. L-għoti ta' informazzjoni fil-punt tal-bejgħ għandu 
jintuża bħala opportunità biex tingħata informazzjoni komplementari u spjegattiva rigward it-
tikketta, u jagħti stima tal-iffrankar ta' fjuwil mill-użu ta' tajers b'reżistanza għat-tidwir baxxa 
meta mqabbla ma' mudell tal-klassi C.

Emenda 87
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-
isticker ipprovdut mill-fornituri skond l-
Artikolu 4(1) f’pożizzjoni ċarament 
viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tikketta ta' informazzjoni pprovduta mill-
fornituri skond l-Artikolu 4(1) f'pożizzjoni 
ċarament viżibbli tkun disponibbli fil-punt 
tal-bejgħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttejjeb il-kliem użat fir-rigward tat-tisħiħ tal-użu tat-tikketta ta' informazzjoni 
b'mod konsistenti.

Emenda 88
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-
isticker ipprovdut mill-fornituri skond l-
Artikolu 4(1) f’pożizzjoni ċarament 
viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tikketta ta' informazzjoni pprovduta mill-
fornituri skond l-Artikolu 4(1) f'pożizzjoni 
ċarament viżibbli tkun disponibbli fil-punt 
tal-bejgħ;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttejjeb il-kliem użat fir-rigward tat-tisħiħ tal-użu tat-tikketta ta' informazzjoni 
b'mod konsistenti.

Emenda 89
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-
isticker ipprovdut mill-fornituri skond l-
Artikolu 4(1) f’pożizzjoni ċarament 
viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tikketta ta' informazzjoni pprovduta mill-
fornituri skond l-Artikolu 4(1) f'pożizzjoni 
ċarament viżibbli tkun disponibbli fil-punt 
tal-bejgħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttejjeb il-kliem użat fir-rigward tat-tisħiħ tal-użu tat-tikketta ta' informazzjoni 
b'mod konsistenti.

Emenda 90
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-
isticker ipprovdut mill-fornituri skond l-
Artikolu 4(1) f’pożizzjoni ċarament 
viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tikketta ta' informazzjoni pprovduta mill-
fornituri skond l-Artikolu 4(1) f'pożizzjoni 
ċarament viżibbli tkun disponibbli fil-punt 
tal-bejgħ;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttejjeb il-kliem użat fir-rigward tat-tisħiħ tal-użu tat-tikketta ta' informazzjoni 
b'mod konsistenti.

Emenda 91
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-
isticker ipprovdut mill-fornituri skond l-
Artikolu 4(1) f’pożizzjoni ċarament 
viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tikketta ta' informazzjoni pprovduta mill-
fornituri skond l-Artikolu 4(1) f'pożizzjoni 
ċarament viżibbli tkun disponibbli fil-punt 
tal-bejgħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttejjeb il-kliem użat fir-rigward tat-tisħiħ tal-użu tat-tikketta ta' informazzjoni 
b'mod konsistenti.

Emenda 92
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom l-isticker 
ipprovdut mill-fornituri skond l-Artikolu 
4(1) f’pożizzjoni ċarament viżibbli; 

(1) id-distributuri għandhom jiżguraw li t-
tajers, fil-punt tal-bejgħ, ikollhom it-
tikketta ta' informazzjoni li teħel
ipprovduta mill-fornituri skond l-Artikolu 
4(1) f’pożizzjoni ċarament viżibbli; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà tqassmu fil-katina ta' forniment ma jkunx jista' jsir.
Il-kelma 'sticker' hija ambigwa wisq fir-rigward ta' kif għandha tkun il-forma tat-tikketta.
'Tikketta ta' informazzjoni li teħel' hija aktar deskrittiva. L-Artikolu 2 tat-test tal-Kummissjoni 
jinkludi t-tajers tal-klassi C2, filwaqt li l-Artikolu 4 ma jinkludihomx. Din l-emenda hija 
mfassla sabiex jinstab tarf ta' din l-inkonsistenza. Il-koeffiċjent tar-reżistenza għat-tidwir 
(RRC f'kg/t) għandu jkun inkluż fit-tikketta sabiex tintwera r-rabta bejn l-RRC mkejjel u l-
klassifikazzjoni.

Emenda 93
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) meta t-tajers offruti għall-bejgħ ma 
jkunux viżibbli għall-utent aħħari, id-
distributuri għandhom jipprovdu lill-utent 
aħħari b'informazzjoni dwar il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-
qbid fuq l-imxarrab u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir għal dawk it-
tajers;

(2) meta t-tajers offruti għall-bejgħ ma 
jkunux viżibbli għall-utent aħħari, id-
distributuri għandhom jipprovdu lill-utent 
aħħari b'informazzjoni dwar il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-koeffiċjent 
imkejjel tar-reżistenza għat-tidwir, il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab u l-valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir għal 
dawk it-tajers;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà tqassmu fil-katina ta' forniment ma jkunx jista' jsir.
Il-kelma 'sticker' hija ambigwa wisq fir-rigward ta' kif għandha tkun il-forma tat-tikketta.
'Tikketta ta' informazzjoni li teħel' hija aktar deskrittiva. L-Artikolu 2 tat-test tal-Kummissjoni 
jinkludi t-tajers tal-klassi C2, filwaqt li l-Artikolu 4 ma jinkludihomx. Din l-emenda hija 
mfassla sabiex jinstab tarf ta' din l-inkonsistenza. Il-koeffiċjent tar-reżistenza għat-tidwir 
(RRC f'kg/t) għandu jkun inkluż fit-tikketta sabiex tintwera r-rabta bejn l-RRC mkejjel u l-
klassifikazzjoni.
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Emenda 94
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern mal-kont mogħti lil-utent 
aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C!, 
tsita’ wkol tiġi pprovduta l-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab. 

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li dawn il-parametri jidhru fil-kont tal-konsumatur ma jinfluwenzax id-deċiżjoni tal-
konsumatur dwar x'għandu jixtri u għalhekk għandhom jitħallew barra sabiex jitnaqqsu l-
isforz u l-ispiża.

Emenda 95
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern mal-kont mogħti lil-utent
aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C!, 
tsita’ wkol tiġi pprovduta l-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab. 

(3) għat-tajers C1, C2 u C3, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-verżjoni spjegattiva 
tat-tikketta kif stipulat fl-Anness II, parti 
2a jew parti 2b fil-kontijiet jew mal-
kontijiet mogħtija lill-utent aħħari meta 
jixtri t-tajers. Għat-tajers C1, tsita’ tiġi 
pprovduta wkoll il-klassi tal-qbid fuq l-
imxarrab.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-isticker teħtieġ aktar spjegazzjoni fil-forma ta’ test spjegattiv għal kull pittogramm. Din 
għandha tingħata f'informazzjoni oħra mogħtija lix-xerrej – jew fil-fattura jew magħha, billi 
x'aktarx li l-fattura tinqara b'attenzjoni u tista' tinżamm bħala rekord għar-referenza fil-futur.
Il-preżenza ta’ informazzjoni aktar dettaljata fuq il-fattura żżid il-probabilità li l-konsumatur 
fil-futur jagħmel mistoqsijiet ibbażati fuq l-iskema ta’ tikkettar (ara l-Emenda għall-Anness II, 
parti 2a/2b (ġdida)).

Emenda 96
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern mal-kont mogħti lil-utent
aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C!, 
tsita’ wkol tiġi pprovduta l-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab.

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-effiċjenza tal-użu 
tal-fjuwil u l-klassijiet tal-qbid fuq l-
imxarrab u l-valur imkejjel tal-istorbju 
estern mal-kont mogħti lill-utent aħħari 
meta jixtri t-tajers.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll il-klassijiet ta' tajers ta' qbid fuq l-imxarrab.

Emenda 97
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern mal-kont mogħti lil-utent
aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C!, 

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-effiċjenza tal-użu 
tal-fjuwil u l-klassijiet tal-qbid fuq l-
imxarrab u l-valur imkejjel tal-istorbju 
estern mal-kont mogħti lill-utent aħħari 
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tsita’ wkol tiġi pprovduta l-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab.

meta jixtri t-tajers.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll il-klassijiet ta' tajers ta' qbid fuq l-imxarrab.

Emenda 98
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern mal-kont mogħti lil-utent
aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C!, 
tsita’ wkol tiġi pprovduta l-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab.

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-effiċjenza tal-użu 
tal-fjuwil u l-klassijiet tal-qbid fuq l-
imxarrab u l-valur imkejjel tal-istorbju 
estern mal-kont mogħti lill-utent aħħari 
meta jixtri t-tajers. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll il-klassijiet ta' tajers ta' qbid fuq l-imxarrab.

Emenda 99
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-klassi tal-effiċjenza
tal-użu tal-fjuwil u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern mal-kont mogħti lil-utent

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-effiċjenza tal-użu 
tal-fjuwil u l-klassijiet tal-qbid fuq l-
imxarrab u l-valur imkejjel tal-istorbju 
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aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C!, 
tsita’ wkol tiġi pprovduta l-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab.

estern mal-kont mogħti lill-utent aħħari 
meta jixtri t-tajers.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll il-klassijiet ta' tajers ta' qbid fuq l-imxarrab.

Emenda 100
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) għat-tajers C1 u C2, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern mal-kont mogħti lil-utent
aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C!, 
tsita’ wkol tiġi pprovduta l-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab. 

(3) għat-tajers C1, C2 u C3, id-distributuri 
għandhom jipprovdu l-klassi tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern mal-kont mogħti lill-utent
aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C1, 
tsita’ tiġi pprovduta wkoll il-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-retrofitting ta' tikketti ma' tajers li diġà tqassmu fil-katina ta' forniment ma jkunx jista' jsir.
Il-kelma 'sticker' hija ambigwa wisq fir-rigward ta' kif għandha tkun il-forma tat-tikketta.
'Tikketta ta' informazzjoni li teħel' hija aktar deskrittiva. L-Artikolu 2 tat-test tal-Kummissjoni 
jinkludi t-tajers tal-klassi C2, filwaqt li l-Artikolu 4 ma jinkludihomx. Din l-emenda hija 
mfassla sabiex jinstab tarf ta' din l-inkonsistenza. Il-koeffiċjent tar-reżistenza għat-tidwir 
(RRC f'kg/t) għandu jkun inkluż fit-tikketta sabiex tintwera r-rabta bejn l-RRC mkejjel u l-
klassifikazzjoni.
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Emenda 101
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Responsabbiltajiet tal-fornituri tal-karozzi 

u d-distributuri tal-karozzi
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-karozzi u d-distributuri tal-
karozzi jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:
(1) il-fornituri tal-karozzi u d-distributuri 
tal-karozzi għandhom jiżguraw li l-
letteratura promozzjonali teknika 
tipprovdi informazzjoni dwar it-tajers li 
huma armati fuq vetturi ġodda; dik l-
informazzjoni għandha tinkludi l-klassi 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil kif stipulat 
fl-Anness I, l-istorbju estern tat-tidwir kif 
stipulat fl-Anness I, Parti C, u għat-tajers 
C1 il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif 
stipulat fl-Anness I, Parti B;
(2) meta tipi differenti ta’ tajers ikunu 
jistgħu jiġu armati fuq vettura ġdida, 
mingħajr ma l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejniethom, il-klassi l-aktar baxxa 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-ogħla valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir ta' 
dawn it-tipi ta' tajers, għandu jissemma 
fil-letteratura promozzjonali teknika fl-
ordni speċifikat fl-Anness III;
(3) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejn tipi differenti ta’ tajers biex 
jiġu armati fuq vettura ġdida, il-fornituri 
tal-karozzi għandhom jiddikjaraw il-klassi 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel 
tal-istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-
tipi ta' tajers fil-letteratura promozzjonali 
teknika fl-ordni speċifikat fl-Anness III;
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(4) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejn tipi differenti ta’ tajers biex 
jiġu armati fuq vettura ġdida, id-
distributuri tal-karozzi għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-
qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-tajers 
qabel il-bejgħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri u l-bejjiegħa tal-vetturi diġà jridu juru l-emissjonijiet ta' CO2 u l-konsum ta' fjuwil 
tal-vetturi. Għalhekk diġà huwa fl-interess tagħhom li joffru tajers li jissodisfaw dawn il-
kriterji kif ukoll tajers b'reżistenza għat-tidwir baxxa u b'livelli għoli ta' sewqan komdu u ta' 
sikurezza. Barra minn hekk, l-approvazzjoni tat-tip attwali tikkonċerna l-vettura kollha, u 
għaldaqstant ir-reżistenza għat-tidwir, il-qbid fuq l-imxarrab u l-istorbju diġà kienu ttestjati 
bir-reqqa, u dan jiżgura li kien hemm konformità mar-rekwiżiti legali.

Emenda 102
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Responsabbiltajiet tal-fornituri tal-karozzi 

u d-distributuri tal-karozzi
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-karozzi u d-distributuri tal-
karozzi jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:
(1) il-fornituri tal-karozzi u d-distributuri 
tal-karozzi għandhom jiżguraw li l-
letteratura promozzjonali teknika 
tipprovdi informazzjoni dwar it-tajers li 
huma armati fuq vetturi ġodda; dik l-
informazzjoni għandha tinkludi l-klassi 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil kif stipulat 
fl-Anness I, l-istorbju estern tat-tidwir kif 
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stipulat fl-Anness I, Parti C, u għat-tajers 
C1 il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif 
stipulat fl-Anness I, Parti B;
(2) meta tipi differenti ta’ tajers ikunu 
jistgħu jiġu armati fuq vettura ġdida, 
mingħajr ma l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejniethom, il-klassi l-aktar baxxa 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-ogħla valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir ta' 
dawn it-tipi ta' tajers, għandu jissemma 
fil-letteratura promozzjonali teknika fl-
ordni speċifikat fl-Anness III;
(3) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejn tipi differenti ta’ tajers biex 
jiġu armati fuq vettura ġdida, il-fornituri 
tal-karozzi għandhom jiddikjaraw il-klassi 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel 
tal-istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-
tipi ta' tajers fil-letteratura promozzjonali 
teknika fl-ordni speċifikat fl-Anness III;
(4) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejn tipi differenti ta’ tajers biex 
jiġu armati fuq vettura ġdida, id-
distributuri tal-karozzi għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-
qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-tajers 
qabel il-bejgħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tirdoppja t-testijiet li l-manifatturi diġà jridu jwettqu biex juru l-konformità 
tal-produzzjoni bħala parti mill-iskema tal-approvazzjoni tat-tip, u żgur li twassal biex 
jirduppjaw it-testijiet ta' monitoraġġ fl-Istati Membri differenti. Il-verifika bbażata fuq il-
kontroll tal-konformità tat-testijiet ta' produzzjoni tal-manifatturi tat-tajers x'aktarx li tkun 
approċċ ta' valur akbar għall-monitoraġġ.
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Emenda 103
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet tal-fornituri tal-karozzi
u d-distributuri tal-karozzi

Responsabbiltajiet tal-fornituri tal-vetturi u 
d-distributuri tal-vetturi
Emenda orizzontali li jekk tiġi adottata 
tapplika għall-Artikolu kollu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw għad-distributuri tal-vetturi kollha li jridu jiġu 
armati b'tajers li huma suġġetti għal din id-Direttiva, inklużi vannijiet, trakkijiet u karozzi tal-
linja, sabiex jiġi żġurat li xerrejja "minn negozju għal negozju", li jirrappreżentaw sehem 
dejjem akbar tas-suq tat-tajers, ikunu konxji wkoll tal-iskema tat-tikkettar.

Emenda 104
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-karozzi u d-distributuri tal-
karozzi jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-karozzi u d-distributuri tal-
karozzi jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

(1) il-fornituri tal-karozzi u d-distributuri 
tal-karozzi għandhom jiżguraw li l-
letteratura promozzjonali teknika 
tipprovdi informazzjoni dwar it-tajers li 
huma armati fuq vetturi ġodda; dik l-
informazzjoni għandha tinkludi l-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-
Anness I, l-istorbju estern tat-tidwir kif 
stipulat fl-Anness I, Parti C, u għat-tajers 
C1 il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif 

(1) il-fornituri tal-karozzi u d-distributuri 
tal-karozzi għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar it-tajers li huma armati 
fuq vetturi ġodda; dik l-informazzjoni 
għandha tinkludi l-klassi tal-effiċjenza tal-
użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, l-
istorbju estern tat-tidwir kif stipulat fl-
Anness I, Parti C, u għat-tajers C1 il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulat fl-
Anness I, Parti B. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata lill-uttenti aħħarin 
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stipulat fl-Anness I, Parti B; qabel ma l-vettura tinbiegħ;
(2) meta tipi differenti ta’ tajers ikunu 
jistgħu jiġu armati fuq vettura ġdida, 
mingħajr ma l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejniethom, il-klassi l-aktar baxxa 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-ogħla valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir ta' 
dawn it-tipi ta' tajers, għandu jissemma fil-
letteratura promozzjonali teknika fl-ordni 
speċifikat fl-Anness III;

(2) meta tipi differenti ta’ tajers ikunu 
jistgħu jiġu armati fuq vettura ġdida, 
mingħajr ma l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejniethom, il-klassi l-aktar baxxa 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-ogħla valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir ta' 
dawn it-tipi ta' tajers, għandu jissemma fl-
ordni speċifikat fl-Anness III;

(3) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejn tipi differenti ta’ tajers biex 
jiġu armati fuq vettura ġdida, il-fornituri 
tal-karozzi għandhom jiddikjaraw il-klassi 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel 
tal-istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-
tipi ta' tajers fil-letteratura promozzjonali 
teknika fl-ordni speċifikat fl-Anness III;
(4) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejn tipi differenti ta’ tajers biex 
jiġu armati fuq vettura ġdida, id-
distributuri tal-karozzi għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-
qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-tajers 
qabel il-bejgħ.

Or. en

Emenda 105
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-karozzi u d-distributuri tal-
karozzi jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-karozzi u d-distributuri tal-
karozzi jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:
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(1) il-fornituri tal-karozzi u d-distributuri 
tal-karozzi għandhom jiżguraw li l-
letteratura promozzjonali teknika 
tipprovdi informazzjoni dwar it-tajers li 
huma armati fuq vetturi ġodda; dik l-
informazzjoni għandha tinkludi l-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-
Anness I, l-istorbju estern tat-tidwir kif 
stipulat fl-Anness I, Parti C, u għat-tajers 
C1 il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif 
stipulat fl-Anness I, Parti B;

(1) il-fornituri tal-karozzi u d-distributuri 
tal-karozzi għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar it-tajers li huma armati 
fuq vetturi ġodda; dik l-informazzjoni 
għandha tinkludi l-klassi tal-effiċjenza tal-
użu tal-fjuwil kif stipulat fl-Anness I, l-
istorbju estern tat-tidwir kif stipulat fl-
Anness I, Parti C, u għat-tajers C1 il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab kif stipulat fl-
Anness I, Parti B, fl-ordni speċifikata fl-
Anness III. Din l-informazzjoni għandha 
tkun inkluża tal-anqas fil-letteratura 
promozzjonali teknika elettronika u 
għandha tingħata lill-uttenti aħħarin 
qabel ma l-vettura tinbiegħ;

(2) meta tipi differenti ta’ tajers ikunu 
jistgħu jiġu armati fuq vettura ġdida, 
mingħajr ma l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejniethom, il-klassi l-aktar baxxa 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-ogħla valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir ta' 
dawn it-tipi ta' tajers, għandu jissemma fil-
letteratura promozzjonali teknika fl-ordni 
speċifikat fl-Anness III;

(2) meta tipi differenti ta’ tajers ikunu 
jistgħu jiġu armati fuq vettura ġdida, 
mingħajr ma l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejniethom, l-informazzjoni 
msemmija fil-punt 1 għandha tinkludi l-
klassi l-aktar baxxa tal-effiċjenza tal-użu 
tal-fjuwil, il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, 
u l-ogħla valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir ta' dawn it-tipi ta' tajers;

(3) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti għażla 
bejn tipi differenti ta’ tajers biex jiġu 
armati fuq vettura ġdida, il-fornituri tal-
karozzi għandhom jiddikjaraw il-klassi
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel 
tal-istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-tipi 
ta' tajers fil-letteratura promozzjonali 
teknika fl-ordni speċifikat fl-Anness III;

(3) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti għażla 
bejn tipi differenti ta’ tajers biex jiġu 
armati fuq vettura ġdida, l-informazzjoni 
msemmija fil-punt 1 għandha tinkludi l-
klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir ta' 
dawn it-tipi kollha ta' tajers;

(4) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejn tipi differenti ta’ tajers biex 
jiġu armati fuq vettura ġdida, id-
distributuri tal-karozzi għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-
qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-tajers 
qabel il-bejgħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Piż amministrattiv mhux meħtieġ u spejjeż amministrattivi mhux meħtieġa għandhom ikunu 
evitati fis-settur tal-karozzi.

Emenda 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-karozzi u d-distributuri tal-
karozzi jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-karozzi u d-distributuri tal-
karozzi jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

(1) il-fornituri tal-karozzi u d-distributuri 
tal-karozzi għandhom jiżguraw li l-
letteratura promozzjonali teknika 
tipprovdi informazzjoni dwar it-tajers li 
huma armati fuq vetturi ġodda; dik l-
informazzjoni għandha tinkludi l-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil kif stipulat fl-
Anness I, l-istorbju estern tat-tidwir kif 
stipulat fl-Anness I, Parti C, u għat-tajers 
C1 il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab kif 
stipulat fl-Anness I, Parti B;

(1) il-fornituri tal-karozzi u d-distributuri 
tal-karozzi għandhom jiżguraw li l-utenti 
aħħarin ikunu pprovduti b’informazzjoni 
dwar it-tajers li huma armati fuq vetturi 
ġodda; dik l-informazzjoni għandha 
tinkludi l-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil kif stipulat fl-Anness I, l-istorbju 
estern tat-tidwir kif stipulat fl-Anness I, 
Parti C, u għat-tajers C1 il-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab kif stipulat fl-Anness I, Parti 
B;

(2) meta tipi differenti ta’ tajers ikunu 
jistgħu jiġu armati fuq vettura ġdida, 
mingħajr ma l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejniethom, il-klassi l-aktar baxxa 
tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi 
tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-ogħla valur 
imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir ta' 
dawn it-tipi ta' tajers, għandu jissemma fil-
letteratura promozzjonali teknika fl-ordni 
speċifikat fl-Anness III;

(2) meta tipi differenti ta’ tajers ikunu 
jistgħu jiġu armati fuq vettura ġdida, 
mingħajr ma l-utenti aħħarin jiġu offruti 
għażla bejniethom, informazzjoni dwar il-
klassi l-aktar baxxa tal-effiċjenza tal-użu 
tal-fjuwil, il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, 
u l-ogħla valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir ta' dawn it-tipi ta' tajers għandha 
tiġi pprovduta fl-ordni speċifikat fl-
Anness III;

(3) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti għażla 
bejn tipi differenti ta’ tajers biex jiġu 
armati fuq vettura ġdida, il-fornituri tal-
karozzi għandhom jiddikjaraw il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-
qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel tal-

(3) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti għażla 
bejn tipi differenti ta’ tajers biex jiġu 
armati fuq vettura ġdida, il-fornituri tal-
karozzi għandhom jipprovdu lill-utent 
aħħari b’informazzjoni dwar il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil, il-klassi tal-
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istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-tipi ta' 
tajers fil-letteratura promozzjonali teknika 
fl-ordni speċifikat fl-Anness III;

qbid fuq l-imxarrab, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir ta' dawn it-tipi ta' 
tajers fil-letteratura promozzjonali teknika 
fl-ordni speċifikat fl-Anness III;

(4) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti għażla 
bejn tipi differenti ta’ tajers biex jiġu 
armati fuq vettura ġdida, id-distributuri tal-
karozzi għandhom jipprovdu informazzjoni 
dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil, il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-
valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir 
ta' dawn it-tajers qabel il-bejgħ.

(4) meta l-utenti aħħarin jiġu offruti għażla 
bejn tipi differenti ta’ tajers biex jiġu 
armati fuq vettura ġdida, id-distributuri tal-
karozzi għandhom jipprovdu informazzjoni 
dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil, il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, u l-
valur imkejjel tal-istorbju estern tat-tidwir 
ta' dawn it-tajers qabel il-bejgħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-klijent għandu jiġi pprovdut b’informazzjoni sħiħa dwar l-emissjonijiet CO2 tal-vettura 
kollha, inklużi t-tajers, meta jixtri vettura. Ir-rekwiżit li tiġi pprovduta informazzjoni rigward 
it-tajers fil-letteratura ta’ promozzjoni sempliċement joħloq spejjeż żejda u burokrazija 
mingħajr valur miżjud għall-klijent.

Emenda 107
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, 
u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir, u l-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu 
applikati l-metodi armonizzati tal-ittestjar 
imsemmija fl-Anness 1.

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, 
u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir, u l-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu 
applikati l-metodi armonizzati tal-ittestjar 
imsemmija fl-Anness 1. It-testijiet 
armonizzati għandhom jipprovdu lill-
utenti aħħarin bi klassifika affidabbli u li 
tirrappreżenta b’mod komprensiv il-
karatteristiċi ttestjati.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ sikurezza fit-toroq u l-ħarsien tal-konsumatur, il-metodi tal-ittestjar 
armonizzati għandhom jiġu implimentati taħt l-istess kundizzjonijiet bħal dawk li japplikaw 
waqt l-użu proprju. Testijiet li ma jkunux preċiżi jew ġew simulati ħażin jistgħu jikkawżaw 
konfużjoni żejda għall-konsumaturi.

Emenda 108
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, 
u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir, u l-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu 
applikati l-metodi armonizzati tal-ittestjar 
imsemmija fl-Anness 1.

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, 
u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir, u l-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu 
applikati l-metodi armonizzati tal-ittestjar 
imsemmija fl-Anness 1, skont il-kapaċità 
tagħhom li jiżguraw klassifikazzjoni 
affidabbli li tkun tirrappreżenta b’mod 
kompresiv dawn il-fatturi tat-tajers għall-
benefiċċju tal-utenti aħħarin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jintużaw metodi ta’ ttestjar armonizzati, li jkunu rappreżentattivi tal-
kundizzjonijiet tal-użu effettivi.

Emenda 109
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, 
u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, 
u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
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fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir, u l-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu 
applikati l-metodi armonizzati tal-ittestjar 
imsemmija fl-Anness 1.

fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir, u l-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu 
applikati l-metodi armonizzati tal-ittestjar 
imsemmija fl-Anness 1, skont il-kapaċità 
tagħhom li jiżguraw klassifikazzjoni 
affidabbli li tkun tirrappreżenta b’mod 
kompresiv dawn il-fatturi tat-tajers għall-
benefiċċju tal-utenti aħħarin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jintużaw metodi ta’ ttestjar armonizzati, li jkunu rappreżentattivi tal-
kundizzjonijiet tal-użu effettivi.

Emenda 110
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, 
u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir, u l-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu 
applikati l-metodi armonizzati tal-ittestjar 
imsemmija fl-Anness 1.

L-informazzjoni pprovduta fl-Artikoli 4, 5, 
u 6 dwar il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-
fjuwil, il-valur imkejjel tal-istorbju estern 
tat-tidwir, u l-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab 
tat-tajers għandha tinkiseb billi jiġu 
applikati l-metodi armonizzati tal-ittestjar 
imsemmija fl-Anness 1. Fir-rigward tal-
metodi ta’ ttestjar, għandha tingħata 
prijorità lis-sikurezza fit-toroq.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tingħata prijorità lis-sikurezza fit-toroq fir-rigward tal-metodi ta’ ttestjar 
użati.
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Emenda 111
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw il-
konformità tal-klassijiet iddikjarati tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u tal-qbid fuq 
l-imxarrab fi ħdan it-tifsira tal-Anness I 
Partijiet A u B, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir fi ħdan it-tifsira 
tal-Anness I, Parti Ct, skont il-proċedura 
stipulata fl-Anness IV.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Programm bħal dan jirdoppja l-ittestjar li l-manifatturi huma rikjesti li jwettqu biex jagħtu 
prova ta’ konformità fil-produzzjoni bħala parti mis-sistema ta’ approvazzjoni tat-tip, u 
jwassal ċertament għal duplikazzjoni tal-ittestjar ta’ monitoraġġ fi Stati Membri differenti.  L-
użu ta’ testijiet ibbażati fuq il-verifika tal-konformità tal-manifatturi tat-tajers mad-data tat-
test tal-produzzjoni aktarx li jkun appoċċ ta’ valur ħafna aħjar għall-monitoraġġ.

Emenda 112
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw il-
konformità tal-klassijiet iddikjarati tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u tal-qbid fuq 
l-imxarrab fi ħdan it-tifsira tal-Anness I 
Partijiet A u B, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir fi ħdan it-tifsira 
tal-Anness I, Parti Ct, skont il-proċedura 
stipulata fl-Anness IV.

Il-proċedura tal-ittestjar għandha ssir 
skont id-dispożizzjonijiet eżistenti dwar l-
ittestjar tat-tajers, inkluż iċ-ċertifikat tal-
approvazzzjoni tat-tip tal-komponenti 
skont l-ECE-R117.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din diġà hija proċedura tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE biex jiġu aċċertati l-paramentri 
essenzjali tat-tajers, li twassal għal ċertifikat mill-ECE-R117. Is-suġġeriment tal-
Kummissjoni li kull Stat Membru għandu jkun kapaċi jittestja t-tajers kif jidhirlu hu mhuwiex 
konformi mal-prinċipju ta’ proporzjonalità u jwassal għal burokrazija żejda.

Emenda 113
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw il-
konformità tal-klassijiet iddikjarati tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u tal-qbid fuq 
l-imxarrab fi ħdan it-tifsira tal-Anness I 
Partijiet A u B, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir fi ħdan it-tifsira 
tal-Anness I, Parti Ct, skont il-proċedura 
stipulata fl-Anness IV.

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw il-
konformità tal-klassijiet iddikjarati tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u tal-qbid fuq 
l-imxarrab fi ħdan it-tifsira tal-Anness I 
Partijiet A u B, u l-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir fi ħdan it-tifsira 
tal-Anness I, Parti C, għal tajers għas-suq 
ta’ wara, skont il-proċedura stipulata fl-
Anness IV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamenti eżistenti diġà jiddefinixxu kif l-Istati Membri jridu jiddeterminaw il-konsum 
tal-fjuwil, il-qbid fuq l-imxarrab u l-valuri tar-reżistenza tad-tidwir estern waqt it-test ta’ 
approvazzjoni tat-tip għal vetturi ġodda. Il-proċeduri stabbiliti mill-UE għandhom jintużaw u 
m’għandhomx jitpoġġewx fid-dubju biex jiġu evitati l-ittestjar żejjed u burokrazija żejda.

Emenda 114
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontrolli bħal dawn m’għandhom 
jippreġudikaw l-ebda vettura tal-UE jew 



AM\771285MT.doc 67/92 PE421.196v01-00

MT

approvazzjoni tat-tip ta’ tajer li jinkisbu 
skont id-Direttiva 2007/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ 
Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru 
għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u 
l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi1 jew ir-
Regolament (KE) Nru .../... Rigward 
rekwiżiti ta’ approvazzjoni tat-tip għas-
sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur.
____________
1 ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tingħata ċertezza legali lill-manifatturi tal-karozzi u tat-tajers għandu jkun ċar li l-
kontrolli m’għandhomx iwasslu sabiex Stati Membri jimblukkaw karozzi u tajers milli 
jiċċirkolaw fl-UE li t-tip tagħhom ikun ġie approvat. 

Emenda 115
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-evalwazzjoni ta’ konformità l-Istati 
Membri għandhom jirreferu, fejn 
applikabbli, għal dokumentazzjoni dwar l-
approvazzjoni tat-tip tat-tajer u għal 
dokumentazzjoni supplimentari relevanti 
pprovduta mill-fornitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-produtturi u l-ispejjeż tal-ittestjar, l-istess metodi 
tal-ittestjar għandhom jiġu applikati bħal dawk definiti fil-leġiżlazzjoni tal-approvazzjoni tat-
tip tat-tajers.
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Emenda 116
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-evalwazzjoni ta’ konformità l-Istati 
Membri għandhom jirreferu, fejn 
applikabbli, għal dokumentazzjoni dwar l-
approvazzjoni tat-tip tat-tajer u għal 
dokumentazzjoni supplimentari relevanti 
pprovduta mill-fornitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-produtturi u l-ispejjeż tal-ittestjar, l-istess metodi 
tal-ittestjar għandhom jiġu applikati bħal dawk definiti fil-leġiżlazzjoni tal-approvazzjoni tat-
tip tat-tajers.

Emenda 117
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 
sistema ta’ ispezzjonijiet bħala rutina 
barra r-rutina tal-postijiet ta’ bejgħ għall-
iskop li tiġi żgurata konformità mar-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva u armonizzata tal-iskema ta’ tikkettar 
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madwar l-UE. Fil-konfront ta’ skemi oħra ta’ tikkettar dwar l-enerġija, l-organiżżazzjonijiet 
tal-konsumatur identifikaw tikkettar ħażin persistenti ta’ prodotti u nuqqas fil-preżentazzjoni 
tal-informazzjoni meħtieġa. L-Istati Membri għandhom jagħmlu ispezzjonijiet barra r-rutina 
biex jivverifikaw tikkettar korrett u preżentazzjoni xierqa tal-informazzjoni fil-materjal tal-
bejgħ, inklużi listi tal-istokkijiet, katalogi, fuljetti u siti fuq l-internet.

Emenda 118
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 
sistema ta’ ispezzjonijiet bħala rutina u 
barra r-rutina tal-postijiet ta’ bejgħ għall-
iskop li tiġi żgurata konformità mar-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti studji minn assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi identifikaw tikkettar ħażin persistenti ta’ 
prodotti u nuqqas ta’ informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw permezz ta’ 
ispezzjonijiet barra r-rutina li l-prodotti jkunu ttikkettati b’mod korrett u li l-informazzjoni 
relevanti tkun disponibbli fil-letteratura kollha dwar il-promozzjoni teknika, kif ġie definit. Il-
preżenza ta’ valuri mkejla fuq il-ġnub tat-tajers tiffaċilita l-monitoraġġ u l-infurzar ta’ 
implimentazzjoni korretta.

Emenda 119
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm ikollhom evidenza li turi 
kontra, l-Istati Membri għandhom iqisu t-
tikketti u l-infromazzjoni dwar il-prodott 
bħala li jikkonformaw mad-

2. Sakemm ikollhom evidenza li turi 
kontra, l-Istati Membri għandhom iqisu t-
tikketti u l-infromazzjoni dwar il-prodott 
bħala li jikkonformaw mad-
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dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. 
Jistgħu jeħtieġu li l-fornituri jipprovdu 
dokumentazzjoni teknika sabiex tiġi 
vvalutata l-preċiżjoni tal-valuri ddikjarati.

dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.
Jistgħu jeħtieġu li l-fornituri tat-tajers 
jipprovdu dokumentazzjoni teknika sabiex 
tiġi vvalutata l-preċiżjoni tal-valuri 
ddikjarati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fornituri tat-tajers biss jistgħu jipprovdu dokumentazzjoni teknika dettaljata għat-tajers.

Emenda 120
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Inċentivi

L-Istati Membri m’għandhomx jagħtu 
inċentivi fir-rigward tat-tajers taħt il-livell 
Klassi C tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil fi 
ħdan it-tifsira tal-Anness I Parti A.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ifisser tentattiv ta’ impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet fuq inċentivi fiskali nazzjonali, u bħala 
tali, jista’ jikser is-sovranità fiskali nazzjonali. L-Istati Membri jistgħu jkunu jixtiequ joffru 
inċentivi għal tajers b’reżistenza tad-tidwir aktar baxxa, u diġà huma fil-libertà li jagħmlu 
dan skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea, iżda dan il-qasam ta’ politika ta’ 
tassazzjoni huwa fil-kompitu tal-Istati Membri individwali.
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Emenda 121
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri m’għandhomx jagħtu 
inċentivi fir-rigward tat-tajers taħt il-livell 
Klassi C tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil fi 
ħdan it-tifsira tal-Anness I Parti A.

L-Istati Membri m’għandhomx jagħtu 
inċentivi fir-rigward tat-tajers taħt il-livell 
Klassi C tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil fi 
ħdan it-tifsira tal-Anness I Parti A u taħt il-
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab C (għat-
tajers C1), skont l-Anness 1, Parti B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-manifatturi tat-tajers għandhom jiġu mħeġġa jottimizzaw il-parametri kollha, il-
qafas għall-inċentivi potenzjali għandu jikkunsidra wkoll il-prestazzjoni tal-qbid fuq l-
imxarrab.

Emenda 122
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri m’għandhomx jagħtu 
inċentivi fir-rigward tat-tajers taħt il-livell 
Klassi C tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil fi 
ħdan it-tifsira tal-Anness I Parti A.

L-Istati Membri m’għandhomx jagħtu 
inċentivi fir-rigward tat-tajers taħt il-livell 
Klassi C tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u 
taħt il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab C, fi 
ħdan it-tifsira tal-Anness I, Partijiet A u B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taħt il-premessi espressi minn Nru (4) tal-proposta tal-Kummissjoni (b’mod particolari: ir-
“reżistenza għat-tidwir jista' jkollu impatt avvers fuq parametri oħra, bħall-qbid fuq l-
imxarrab…, Il-manifatturi tat-tajers għandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-parametri kollha.”), il-
qafas għall-inċentivi potenzjali għandu jikkunsidra wkoll il-prestazzjoni tal-qbid fuq l-
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imxarrab. Ma jidhirx li huwa fl-interess tal-konsumatur li Stat Membru joffri inċentivi, p. e. 
għal tajer tal-effiċjenza fil-fjuwil tal-Klassi A u għall-qbid fuq l-imxarrab tal-Klassi E.

Emenda 123
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Introduzzjoni ta’ rekwiżiti li 
għandhom jiġu sodisfatti permezz ta’ 
tajers tas-silġ u tajers tax-xitwa; 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu introdotti rekwiżiti speċjali rigward it-tajers tas-silġ u t-tajers tax-
xitwa, peress li l-ispeċifikazzjonijiet applikabbli għalihom mhumiex komparabbli ma’ dawk li 
japplikaw għat-tajers standard.

Emenda 124
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu –1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-interess tal-implimentazzjoni 
konsistenti tad-direttiva, hemm bżonn ta’ 
kooperazzjoni aktar mill-qrib fis-
sorveljanza tas-suq permezz ta’ skambju 
kontinwu ta’ informazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa 
għal kontrolli ex post regolari sabiex 
jiżguraw li t-tajers li ma jkunux tikkettati 
kif suppost jikkonformaw mar-regoli jew 
jitneħħew mis-suq. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġu żgurati kondizzjonijiet ta’ kompetizzjoni uniformi fis-suq intern Ewropew u biex 
jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-manifatturi Ewropej u mhux Ewropej, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet jiġu infurzati b’mod konsistenti.

Emenda 125
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu (-1) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn tliet snin wara 
d-data ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel evalwazzjoni tal-impatt mal-
konsumaturi biex tidentifika l-effikaċja 
tat-tikketta f’termini ta’ kemm il-
konsumaturi huma konxji tagħhom u 
kemm il-miżuri huma adegwati billi 
tikkunsidra s-sikurezza ġenerali u l-
prestazzjoni ambjentali tal-vetturi bil-
mutur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-miżuri proposti mid-Direttiva qed jiġu introdotti għall-ewwel darba għal dan it-tip 
ta’ prodott u fuq bażi ta’ bosta kriterji, jidher li huwa importanti li jiġi evalwat kemm l-
għodda hija adegwata u effikaċi bil-ħsieb ta’ reviżjoni potenzjali xierqa tad-Direttiva.

Emenda 126
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard mid-29 ta' Ottubru 
2010 l-Kummissjoni għandha tippreżenta 
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rapport, flimkien ma' evalwazzjoni tal-
impatt u, jekk ikun xieraq, proposti għall-
Parlament Ewropew u l-Kunsill għal 
aktar reviżjoni ta' din id-Direttiva u 
dispożizzjonijiet relevanti oħrajn, rigward
l-estensjoni tal-iskema għat-tikkettar biex 
tinkludi tajers b'wiċċ ġdid (retreads).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of 
the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. Uptake of 
retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the Nordic Swan tyre eco-labelling 
scheme. The proportion of retreaded tyres sold may increase with scarcity of raw materials 
and oil price fluctuations reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to 
examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same regulatory 
framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.

Emenda 127
Neena Gill

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1– it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Novembru 
2012. 

Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet mill-1 ta’ Novembru 2012 
biex progresivament jiksbu applikazzjoni 
sħiħa għas-suq intern sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Novembru 2014. Fornituri ta’ 
tajers fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet legali stipulati fl-Artikolu 
4 jiġu applikati, skont l-iskeda li ġejja:
(a) mill-1 ta’ Novembru 2012: it-tajers 
ġodda kollha soġġetti għal approvazzjoni 
tat-tip tal-KE;
(b) mill-1 ta’ Novembru 2013: it-tajers 
ġodda kollha li għandhom jintramaw fuq 
tipi ġodda ta’ vetturi;
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(c) mill-1 ta’ Novembru 2014: it-tajers 
ġodda kollha manifatturati minn dik id-
data ’l quddiem. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskeda taż-żmien fl-Artikolu 15 hija maħsuba biex tkun allineata mal-introduzzjoni tar-
reżistenza għat-tidwir u l-limiti tal-qbid tat-tajer fuq l-imxarrab fil-proposta għal Regolament 
tal-Kummissjoni “Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi 
bil-mutur” (COM(2008)0316).  L-adozzjoni ta’ skema progressiva ta’ applikazzjoni 
tippermetti użu usa’ tad-data tat-testijiet ġenerata fl-approvazzjoni tat-tip, b’benefiċċji 
konsistenti f’termini ta’ għodda għall-infurzar f’idejn l-Istati Membri u l-ottimizzazzjoni tal-
attivitajiet tal-ittestjar għall-industrija.

Emenda 128
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk tip ta’ tajer jiġi approvat għal aktar 
minn klassi ta’ tajer waħda (eż. C1 u C2), 
l-iskala tal-klassifika użata biex tiġi 
ddeterminata l-klassi tal-effiċjenza fl-użu 
tal-fjuwil ta’ dan it-tip ta’ tajer għandha 
tkun applikabbli għall-ogħla klassi ta’ 
tajer (ez.C2, mhux C1) 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex possibbli li tajer jiġi approvat għal aktar minn klassi waħda tat-tajers (C1 jew C2 
jew C3); C1 huma tipi ta’ tajers li jiffurmaw parti mir-Regolament UNECE 30 u ma jistgħux 
ikunu parti wkoll mir-Regolament UNECE 54, li jikkonċerna tajers C2 u C3.
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Emenda 129
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – tabella – Tajers C1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-iskema tinftiehem aħjar u ssir konnessjoni aktar ċara mal-iffrankar ta’ fjuwil, ikun 
xieraq li jkun hemm band widths lineari ta’ 1kg/t, li  jfisser iffrankar ta’ fjuwil ta’ 1.5% għal 
kull titjib fil-faxxa, i.e. ffrankar ta’ 7.5% meta mudell ta’ faxxa F jinbidel b’mudell ta’ faxxa 
A.

Il-faxxa vojta D toħloq konfużjoni għall-konsumaturi. Ikun aħjar li l-iskema tkun aktar 
kontinwa milli jinqasmu l-marki f'żewġ kategoriji sekondarji li jista' jnaqqas l-effettività 

Tajers C1
RRC f’ kg/t Klassi tal-

effiċjenza 
enerġetika

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Vojt D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.
0

F

RRC≥12.1 G

Tajers C1
RRC f’ kg/t Klassi tal-

effiċjenza 
enerġetika

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.
5

F

RRC≥11.6 G
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tagħha..

Jekk jitnaqqsau l-band widths ma jkunux qed jingħataw inċentivi biex il-prestazzjoni tiżdied 
mas-suq kollu.

Emenda 130
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness I – parti A – tabella – Tajers C2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Or. en

Tajers C2
RRC f’ kg/t Klassi tal-

effiċjenza 
enerġetika

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Vojt D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Tajers C2
RRC f’ kg/t Klassi tal-

effiċjenza 
enerġetika

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G
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Ġustifikazzjoni

Sabiex l-iskema tinftiehem aħjar u ssir rabta ċara mal-iffrankar fl-użu ta' fjuwil, ikun xieraq li 
jkun hemm ħxuna ta' faxxa lineari (linear band width) ta' 1kg/t, billi tista' ssir rabta ċara mal-
iffrankar ta' fjuwil skont kull faxxa.

Il-faxxa vojta D toħloq konfużjoni għall-konsumaturi. Ikun aħjar li l-iskema tkun aktar 
kontinwa milli jinqasmu l-marki f'żewġ kategoriji sekondarji li jista' jnaqqas l-effettività 
tagħha.

Emenda 131
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness I – parti B – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

G Klassijiet tal-Qbid 
fuq l-Imxarrab

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Vojt D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Vojt G

Emenda

G Klassijiet tal-Qbid 
fuq l-Imxarrab

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G≤114 G

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jsir aktar diffiċli li tintlaħaq il-klassi A, sabiex jiġi żgurat li l-qbid fuq l-imxarrab 
jingħata l-istatus neċessarju bħala kriterju ta’ sikurezza. Il-band width għandu jidjieq għal 10 
punti perċentwali. Il-faxxi aktar baxxi m’għandhomx jibqgħu vojta, sabiex proprjetajiet ta’ 
sikurezza ta’ livell baxx ma jiġux moħbijin.

Taħt ir-Regolament ECE 117 il-limitu minimu għat-tajers tax-xitwa li normalment jintużaw fl-
Ewropa Ċentrali huwa valur ta’ qbid fuq l-imxarrab ta’ G ≥ 100, u għat-tajers tas-sajf G ≥ 
110 Il-limitu għall-klassi l-aktar baxxa (G), għalhekk, għandu jiġi stipulat f’livell 
kunsiderevolment ogħla minn 110.

Emenda 132
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness I – parti B – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

G Klassijiet tal-Qbid 
fuq l-Imxarrab

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Vojt D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Vojt G

Emenda

G Klassijiet tal-Qbid 
fuq l-Imxarrab

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Vojt F
Vojt G

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-faxxa vojta D toħloq konfużjoni għall-konsumaturi. Huwa essenzjali li l-iskema tkun 
trasparenti u li tiftiehem. L-iskema trid tkun aktar kontinwa milli maqsuma f'żewġ kategoriji 
sekondarji ta' marki, li jnaqqs l-effettività tagħha.

Emenda 133
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness I – parti C - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'Indikatur bħal tad-dwal tat-traffiku' 
għall-istorbju estern tat-tidwir.
Ir-Regolament (KE) Nru xxx/xxxx tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-
sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur 
jistipula rekwiżiti minimi dwar l-istorbju 
estern tat-tidwir tat-tajers. ‘Indikatur bħal 
tad-dwal tat-traffiku’ għat-taqsima tat-
tikketta dwar l-istorbju għandu jkun 
ibbażat fuq ir-Regolament imsemmi u 
għandu jindika:
(i) kulur aħmar għal mudelli li ma 
jissodisfawx ir-rekwiżiti għall-
approvazzjoni tat-tip tagħhom rigward l-
istorbju tad-tidwir;
(ii) kulur isfar għall-mudelli li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip 
tagħhom u huma sa 3dB anqas storbjużi, 
inkluż 3db;
(iii) kulur aħdar għall-mudelli li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-
approvazzjoni tat-tip tagħhom u huma 
aktar minn 3dB anqas storbjużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skema bil-kuluri bħal tad-dwal tat-traffiku għandha tipprovdi kuntest xieraq u li jiftiehem 
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malajr għall-valur imkejjel f'decibels li jkun ippreżentat fuq it-tikketta. Filwaqt li r-
regolament għall-approvazzjoni tat-tip se jibda jneħħi mis-suq il-mudelli ta' tajers l-aktar 
storbjużi mill-2012, hemm il-possibilità li xi mudelli li ma jissodisfawx il-valuri ta’ limitu tal-
approvazzjoni tat-tip jistgħu jibqgħu jinżammu fl-istokkijiet u jibdew jintużaw ferm aktar tard 
mill-2012.

Emenda 134
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness I – parti Ca (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti Ca: Gradazzjoni tal-istorbju estern
Il-klassi tal-istorbju estern tat-tidwir 
għandha tiġi determinata fuq il-bażi ta’ 
decibels (dB(A)) skont l-iskala speċifikata 
hawn taħt:

Klassijiet ta’ storbju estern tat-tidwir

Kodiċi tal-
kulur

C1 C2 C3

Aħdar ≤68 ≤69 ≤70

Isfar 68≤dB(A)≤70 68≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Aħmar ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumatur jingħata informazzjoni ċara dwar il-livell ta’ storbju estern, il-valur ta’ 
decibels għandu jiġi inkluż fit-tikketta. Is-sistema bħad-“dawl tat-traffiku” tindika dawk bl-
aħjar u l-agħar prestazzjoni fil-firxa ta’ valuri għal kull klassi ta’ tajers għall-mudell 3dB bi 
“ftit storbju” ’l isfel mill-vaur ta’ limitu, għax tfisser tnaqqis bin-nofs tal-pressjoni tal-
istorbju u għalhekk tnaqqis sostanzjali u notevoli fi kwantità kbira ta’ karozzi f’toroq bi 
traffiku qawwi. Il-gradazzjoni għat-tajers C1 hija bbażata fuq il-kategorija ta’ wisa’ C1C 
mir-Regolament dwar l-approvazzjoni tat-tip, sabiex jiġi żgurat li t-tajers C1 kollha jiġu 
mqabbla fuq bażi ugwali ta’ emissjonijiet ta’ ħsejjes.
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Emenda 135
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Anness I – parti C a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti Ca: Gradazzjoni tal-istorbju estern

Il-klassi tal-istorbju estern tat-tidwir 
għandha tiġi determinata fuq il-bażi ta’ 
decibels (dB(A)) skont l-iskala speċifikata 
hawn taħt:

Klassijiet ta’ storbju estern tat-tidwir (dB(A))

Kodiċi tal-kulur C1 C2 C3

Aħdar ≤68 ≤69 ≤70

Isfar 68≤dB(A)≤70 68≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Aħmar ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumatur jingħata informazzjoni ċara li tinftiehem tajjeb dwar il-livell 
ta’ storbju estern biex tagħtih inċentiv jixtri tajbers b’livell ta’ storbju estern baxx. Dan 
għandu jgħin biex ikompli jonqos l-istorbju totali tat-traffiku speċjalment f’zoni b’densità 
qawwija ta’ popolazzjoni. Sfond aħdar għall-mudelli 3dB bi “ftit storbju” ’l isfel mill-valur 
ta’ limitu huwa xieraq għax dan ifisser tnaqqis sostanzjali u kunsiderevoli fi kwantità kbira 
ta’ karozzi f’toroq bi traffiku qawwi (ekwivalenti għan-nofs il-kwantità ta’ traffiku).
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Emenda 136
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 1.1 – tikketta

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Effiċjenza tal-fjuwil fuq ix-xellug, 
prestazzjoni f’kundizzjonijiet ta’ art 
imxarrba fuq il-lemin, indikazzjoni tal-
istorbju f’dB (A)

Effiċjenza tal-fjuwil fuq il-lemin, 
prestazzjoni f’kundizzjonijiet ta’ art
imxarrba fuq ix-xellug, indikazzjoni tal-
istorbju f’format ta’ skala (ittra biss, 
b’tipa kbira qawwija) segwita minn (XY 
dB) fil-parentesi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

1. Is-sikurezza dejjem għandha tiġi l-ewwel fit-toroq, u l-Ewropej jaqraw mix-xellug għal-
lemin.

2. Ftit konsumaturi għandhom idea xi jfisser il-volum ta’ storbju meta jiġu ffaċċjati b’livell 
ta’ storbju espress f’decibels, għaliex ma għandhom xejn ma xiex iqabbluh. Għalhekk, 
jagħmel aktar sens jekk hawnhekk ukoll tintuża skala li l-ewwel tindika l-klassi u mbagħad, 
fil-parentesi, il-volum effettiv stabbilit fi proċedura standard ta’ ttestjar.

Emenda 137
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 1.1 – tikketta

Test propost mill-Kummissjoni
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Emenda
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Make
Model

Energy consumption comparison

CO2 emission
Fuel 
Fuel cost
Established on the basis of standard test EN xy and a fuel price of

High consumption 

Low consumption

BB

Roll resistance …kg/t

Wet grip index ( G-value) …

BB

FF
EE

CC

good average poor

Savings potential per 15 000 km *
Reference size: Class F tyres

Tyre energy label 2009

AA

DD

(*average annual mileage)

Noise …dB (A)

above average average below average

Actual fuel consumption varies according to specific vehicle 
characteristics and use
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Jagħmel sens li t-tikketta tat-tajers tkun mudellata fuq it-tikketta ta’ effiċjenza fl-enerġija għal 
tagħmir kbir tal-elettriku, peress li dan għandu l-fattur li jinftiehem sewwa mill-konsumatur.  
Ma jagħmilx sens li tintwera informazzjoni dwar is-sikurezza ġenerali (qbid fuq l-imxarrab) 
ma ġenb dejta ambjentali (l-emissjonijiet CO2 u l-istorbju).

Emenda 138
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 1.1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti li ġejjin jiżdiedu mad-disinn 
propost:
(i) koeffiċjent imkejjel ta' reżistenza għat-
tidwir (kg/t) fuq ix-xellug maġenb il-
vleġġa ta' klassikazzjoni,
(ii) l-indirizz tal-websajt tal-UE dwar it-
tikkettar tat-tajers, b'tipa kbira fil-qiegħ 
tat-tikketta,
(iii) skema bil-kuluri bħal tad-“dwal tat-
traffiku” (aħmar, isfar, aħdar) inkluża fit-
taqsima għall-istorbju (bħala sfond 
ikkulurit għall-valur tad-dB u/jew kulur 
indikatur f'pittogramma).
Id-denotazzjoni "(A)" titneħħa mill-kejl 
tad-decibel fit-taqsima tal-istorbju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“(A)” tfisser skala ta’ decibel imkejla mal-firxa ta’ smigħ tal-bniedem. Madankollu, dan 
għandu jkun ovvju u l-inklużjoni ta “(A)” tista' tinftiehem ħażin għall-konsumaturi li jistgħu 
jinterpretawha bħala gradazzjoni tal-emissjonijiet tal-istorbju. 
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Emenda 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornituri għandhom iżidu isimhom, il-
linja tat-tajer, il-qies tat-tajer, l-indiċi tat-
tagħbija, il-klassifikazzjoni tal-veloċità u 
speċifikazzjonijiet tekniċi fuq l-isticker 
ma’ tul it-tiketta fi kwalunkwe kulur, 
format u disinn, dejjem sakemm id-daqs 
proporzjonali tal-ispazju tal-marka ma 
jaqbiżx proprzjon ta' 4:5 imqabbel mad-
daqs tat-tikketta u l-messaġġ ippubblikat 
ma’ tul it-tiketta ma jfixkilx il-messaġġ tat-
tikketta.

(Ma jeffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. pl

Ġustifikazzjoni

(Ma jeffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 140
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a Format tat-tikketta spjegattiva estiża
Il-verżjoni spjegattiva tat-tikketta li 
jirreferi għaliha l-Artikolu 5 għandha 
tkun konformi mal-immaġini ta’ hawn 
taħt, u t-test għandu jkun tradott fil-
lingwa relevanti fil-punt ta’ bejgħ.  Il-
verżjoni tat-tikketta għandha tiġi 
pprovduta fuq il-kont jew mal-kont lill-
konsumatur, sakemm dan ma jikkawżax 
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piż żejjed għall-bejjiegħ, u f’dan il-każ l-
informazzjoni tingħata skond l-Anness II, 
punt 2b.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li ħafna drabi l-konsumatur ikollu l-opportunità li jara l-isticker qabel il-bejgħ tat-
tajer, sorsi ta’ informazzjoni komplimentari addizzjonali huma meħtieġa biex jintlaħqu setturi 
tas-suq u mezzi ta’ bejgħ differenti. Madanakollu, l-isticker teħtieġ aktar spjegazzjoni fil-
forma ta’ test spjegattiv għal kull pittogramma. Dan għandu jiġi indirizzat f’informazzjoni 
oħra mogħtija lix-xerrej – l-aktar tard fuq il-fattura jew magħha. Il-preżenza ta’ 
informazzjoni aktar dettaljata fuq il-fattura żżid il-probabilità li l-konsumatur fil-futur 
jagħmel mistoqsijiet ibbażati fuq l-iskema ta’ tikkettar.
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Emenda 141
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Format tal-informazzjoni fuq il-
fattura
Fil-każ li fejn l-ispejjeż tal-istampar tat-
tikketta spjegattiva kif definit fl-Anness II, 
punt 2a, ifissru piż żejjed għall-bejjiegħ, l-
informazzjoni tat-tikketta għandha tiġi 
pprovduta skont l-immaġini ta’ hawn 
taħt:

Or. en
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Emenda 142
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness III – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni dwar it-tajer tingħata fl-
orndi speċifikat kif ġej: 

1. L-informazzjoni dwar it-tajer tingħata fl-
orndi speċifikat kif ġej: 

(i) il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil 
(ittra A sa G);

(i) il-klassi tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil 
(ittra A sa G) li tinkludi l-koeffiċjent 
imkejjel ta' reżistenza għat-tidwir (kg/t);

(ii) il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab (ittra A 
sa G);

(ii) il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab (ittra A 
sa G);

(iii) il-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-
tidwir (dB). 

(iii) il-valur imkejjel tal-istorbju estern tat-
tidwir (dB) bl-indikazzjoni bil-kulur 
(aħmar/isfar/aħdar).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi preċedenti fuq il-koeffiċjent ta' reżistenza għat-tidwir (kg/t) u l-gradazzjoni tal-
istorbju estern.

Emenda 143
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness III – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-fornituri jridu juru wkoll fuq il-
websajt tagħhom

3. Il-fornituri jridu juru wkoll fuq il-
websajt tagħhom

(–i) link għall-websajt tal-EU dwar it-
tikkettar tat-tajers;

(i) spjegazzjoni tal-pittogrammi stampati 
fuq it-tikketta;

(i) spjegazzjoni tal-pittogrammi stampati 
fuq it-tikketta, u kalkolatur tal-effiċjenza 
fl-użu tal-fjuwil skont il-websajt tal-EU 
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dwar it-tikkettar tat-tajers;
(ii) stqarrija li tisħaq dwar il-fatt li l-
iffrankar attwali tal-fjuwil u s-sikurezza fit-
toroq jiddependu bil-kbir mill-imġiba tas-
sewwieqa, partikolarment dan li ġej:

(ii) stqarrija li tisħaq dwar il-fatt li l-
iffrankar attwali tal-fjuwil u s-sikurezza fit-
toroq jiddependu bil-kbir mill-imġiba tas-
sewwieqa, partikolarment dan li ġej:

– l-ekosewqan jista' jnaqqas il-konsum tal-
fjuwil b'mod sinifikanti; 

– l-ekosewqan jista' jnaqqas il-konsum tal-
fjuwil b'mod sinifikanti; 

– il-pressjoni tat-tajers trid tiġi ċċekkjata 
regolarment għal karatteristiċi ogħla tal-
qbid fuq l-imxarrab u l-effiċjenza fl-użu 
tal-fjuwil;

– il-pressjoni tat-tajers trid tiġi ċċekkjata 
regolarment għal karatteristiċi ogħla tal-
qbid fuq l-imxarrab u l-effiċjenza fl-użu 
tal-fjuwil;

– id-distanzi tal-waqfien għandhom jiġu 
osservati b'mod strett.

– id-distanzi tal-waqfien għandhom jiġu 
osservati b'mod strett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni taħt l-emenda għall-Artikolu 3, punt 5a (ġdid).

Emenda 144
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Anness IV – l-ewwel punt

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konformità tal-klassijiet iddikjarati tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u tal-qbid fuq 
l-imxarrab, kif ukoll il-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir għandu jiġi 
vvalutat għal kull tip ta’ tajer jew għal kull 
grupp ta’ tajers kif iddeterminat mill-
fornitur; skont il-proċedura li ġejja:

Il-konformità tal-klassijiet iddikjarati tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u tal-qbid fuq 
l-imxarrab, kif ukoll il-valur imkejjel tal-
istorbju estern tat-tidwir għandu jiġi 
vvalutat għal kull tip ta’ tajer tas-suq ta’ 
wara jew għal kull grupp ta’ tajers tas-suq 
ta’ wara kif iddeterminat mill-fornitur tat-
tajers; skont il-proċedura li ġejja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli eżistenti diġà jiddefinixxu kif l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-konsum tal-
fjuwil, il-klassi tal-qbid fuq l-imxarrab u l-valuri tar-reżistenza għat-tidwir estern waqt it-test 
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tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi ġodda. Proċessi stabbiliti tal-UE għandhom jintużaw u 
ma jitpoġġewx fid-dubju biex jiġi evitat ittestjar żejjed u burokrazija żejda.
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