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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi hu importanti li jiġu integrati objettivi vinkolanti fil-qasam ta' l-emissjonijiet tas-CO2 
fl-informazzjoni għall-konsumaturi, sabiex dawn ikunu jistgħu jikkontribwixxu b'mod 
essenzjali, permezz ta' deċiżjoni kuxjenti meta jixtru vettura, għat-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet tas-CO2,

B. billi, sabiex jinkiseb tnaqqis sinifikanti u sustanzjat ta' l-emissjonijiet tas-CO2, li jkun 
imwettaq permezz ta' tnaqqis tal-veloċità tal-vetturi, hu meħtieġ li tiġi mħeġġa l-
introduzzjoni ta' veloċità massima unika fuq l-iskala Ewropea ta' 150 km fis-siegħa, ħaġa 
li timplika, fir-rigward tad-direttiva qafas dwar ir-riċeviment ta' vetturi bil-mutur, li l-
vetturi biss li, fil-bini tagħhom, il-veloċità tkun ġiethom illimitata għal 180 km fis-siegħa, 
xorta għandhom jiġu awtorizzati,

1. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti xierqa għal modifika tad-Direttiva 
1999/94/KE, li jintroduċu b'mod partikulari bidla sinifikanti fid-dawl ta' l-informazzjoni 
kompleta u komprensiva għall-konsumaturi;

2. Jitlob li jiġu introdotti klassijiet ta' effikaċità fil-qasam ta' l-emissjonijiet tas-CO2 unitarji, 
b'valur vinkolanti u komparattiv, taħt forma li tkun faċli li l-konsumaturi jifhmuha, 
issottolinjati kemm jista' jkun possibbli mill-introduzzjoni ta' kuluri differenti;

3. Jitlob li, meta tinxtara vettura, il-komunikazzjoni ta' l-informazzjoni li ġejja tiġi meqjusa 
bħala informazzjoni obbligatorja għall-konsumaturi:

- l-ammont annwali tat-taxxi fuq il-vetturi li jaħdmu b'mutur, fil-każ fejn dawn ikun 
fihom, fl-Istat fejn tkun inxtrat il-vettura, element marbut ma' l-emissjonijiet tas-CO2,

- differenza fir-relaazzjoni mal-konsum medju ta' kombustibbli skond il-klassi ta' vetturi 
(fil-valur assolut u f'perċentwal), inklużi t-tnaqqis jew ż-żidiet ta' l-ispejjeż tal-
kombustibbli li jirriżultaw f'medja;

4. Jipproponi li jiġu stabbiliti objettivi vinkolanti u komparattivi biex jiġi introdott il-kriterju 
ta' l-effikaċità fil-qasam ta' l-emissjonijiet tas-CO2 fil-komunikazzjoni tal-produtturi tal-
karozzi għall-intenzjoni tal-konsumaturi, sabiex tiġi favorita t-talba ta' vetturi li jipproduċu 
emissjonijiet baxxi ta' CO2;

5. Jipproponi, sabiex tkun żgurata informazzjoni trasparenti lill-konsumaturi, li titħejja "lista 
ta' mertu ekoloġiku" għall-klassijiet kollha ta' vetturi, kif ukoll li tintgħażel vettura 
rebbieħa għal kull klassi, li tingħata t-titolu ta' "l-iktar vettura effikaċji tas-sena".


