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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

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

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

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

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

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

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

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

Emendi għal test leġiżlattiv

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

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar 
tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lil-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0779),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0411/2008),

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

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A6-
0000/2009),

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

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

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) It-tajers tas-silġ u t-tajers Nordiċi 
tax-xitwa għandhom parametri speċifiċi li 
ma jistgħux jitqabblu b'mod sħiħ mat-
tajers normali.  Sabiex jiġi żgurat li l-
utenti aħħarin jagħmlu deċiżjonijiet ġusti 
u infurmati, il-parametri ta' dawn it-tajers 
għandhom ikunu jidhru b'mod li 
jpoġġihom fuq l-istess livell mat-tajers 
normali. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-proposta ma sar l-ebda arranġament speċifiku għat-tajers tas-silġ (jew tajers Nordiċi 
għax-xitwa). Din hija ommissjoni, billi l-parametri tagħhom (bħall-qbid fuq l-imxarrab) 
mhumiex paragunabbli mat-tajers normali. It-tikketta għal dan it-tip ta' tajers għalhekk 
għandha tiġi addattata, sabiex tirrifletti l-ispeċifiċitajiet tagħhom. Dan għandu jsir permezz 
tal-komitoloġija, peress l-iskali ta' gradwazzjoni u l-metodi tal-ittestjar għadhom ma ġewx 
stabbiliti s'issa. 

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-għoti ta’ informazzjoni dwar il-
parametri tat-tajers fil-forma ta’ tikketta 
standard x’aktarx jasal biex jinfluwenza d-
deċiżjonijiet tax-xiri tal-utenti aħħarin 
favur tajers aktar sikuri, inqas storbjużi u ji
jwasslu għal iffrabkar tal-fjuwil. Dan 
imbagħad jaf iħeġġeġ lill-manifatuuri tat-
tajers jottimizzaw dawk il-parametri tat-
tajers, li jwittu t-triq għal konsum u 
produzzjoni aktar sotenibbli.

(11) L-għoti ta’ informazzjoni dwar il-
parametri tat-tajers fil-forma ta’ tikketta 
standard x’aktarx jasal biex jinfluwenza d-
deċiżjonijiet tax-xiri tal-utenti aħħarin, 
inklużi deċiżjonijiet ta' xiri permezz ta' 
akkwist pubbliku, favur tajers aktar sikuri, 
inqas storbjużi u li jwasslu għal iffrankar
tal-fjuwil. Dan imbagħad jaf iħeġġeġ lill-
manifatuuri tat-tajers jottimizzaw dawk il-
parametri tat-tajers, li jwittu t-triq għal 
konsum u produzzjoni aktar sotenibbli. 
Sabiex il-konsumaturi u l-utenti aħħarin 
jiġu mgħejuna aktar biex jagħmlu 
deċiżjonijiet infurmati dwar ix-xiri, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni li tkun aċċessibbli 
faċilment dwar l-iskema tal-ittikkettjar, 
inkluża informazzjoni li tispjega kull 
komponent tat-tikketta, u jagħmlu din l-
informazzjoni disponibbli fuq l-Internet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom irwol importanti ħafna bħala utenti kbar aħħarin fil-
proċess fit-tul lejn tajers li jkunu aktar effiċjenti rigward il-fjuwil, aktar sikuri u aktar kwieti 
peress li huma għandhom il-massa kritika biex jaġixxu bħala "klijent mexxej" biex tingħata 
spinta lid-domanda għal tajers aktar sostenibbli u bħala mudell għall-parteċipanti l-oħra fis-
suq u l-konsumaturi. Il-tikketta mhux daqshekk faċli biex tinftiehem. Għalhekk, għandha 
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tinħoloq website li tipprovdi kull tip ta' informazzjoni ta' spjegazzjoni addizzjonali li tista' 
tkun utli għall-konsumaturi. Dan jista' jinkludi wkoll kalkulaturi, li jqabblu l-iffrankar 
potenzjali (finanzjarju u ambjentali).

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Meta l-Istati Membri jimplimentaw 
inċentivi favur tajers li jwasslu għall-
effiċnejzna tal-fjuwil, jeħtieġ li jiġu 
ddeterminati l-klassijiet minimi tal-
effiċjenza tal-fjuwil sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern. Dawn l-
inċentivi għandhom mnejn jikkostitwixxu 
għanjuna mill-Istat. Din id-Direttiva hija 
bla ħsara għall-eżitu ta' kwalunkwe 
proċedura futura għall-għajnuna mill-
Istat li tista' tittieħed skond l-Artikoli 87 
u 88 tat-Trattat fir-rigward tagħhom.

(19) Sabiex jindirizzaw l-isfida tat-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tad-CO2 tat-trasport bit-
triq, xieraq li l-Istati Membri
jimplimentaw inċentivi favur tajers li 
jwasslu għall-effiċjenza tal-fjuwil. Dawn l-
inċentivi għandhom ikunu konformi mal-
Artikoli 87 u 88 tat-Trattat fir-rigward 
tagħhom. Sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, 
għandhom jiġu stabbiliti kategoriji għall-
effiċjenza minima tal-fjuwil. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strument importanti għall-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tad-CO2 huwa li jiġu 
implimentati inċentivi (fiskali) favur tajers aktar sostenibbli. Dawk l-inċentivi għandhom 
ikunu konformi mar-regola tal-Għajnuna mill-Istat u għandu jkollhom l-għan li jħeġġu l-
aktar tajers effiċjenti rigward il-fjuwil. 

Emenda 4

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-

(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 jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ugwali fi ħdan il-
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konformità permezz tas-sorveljanza tas-
suq u kontrolli ex-post regolari. 

Komunità.  L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jiddeterminaw miżuri effettivi, 
fosthom is-sorveljanza tas-suq, kontrolli 
ex-post regolari u sanzjonijiet effettivi, 
suffiċjenti biex jiżguraw l-infurzar tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-manifatturi kollha tat-tajers, kemm fi ħdan il-
Komunità u fir-rigward tal-kompetituri internazzjonali tagħhom, huwa ta' importanza kbira li 
d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jiġu  infurzati bis-saħħa f'kull Stat Membru

Emenda 5

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.

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

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

Ġustifikazzjoni

Tenfasizza n-natura ta' approċċ integrat ta' din id-Direttiva.
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Spare tyres tat-tip T għal użu 
temporarju;

(d) spare tyres għal użu temporarju, 
immarkati "għal użu temporarju biss";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem għandhom ikunu allineati mar-Regolament UN / ECE 117 dwar l-emissjonijiet tal-
ħoss tar-reżistenza għat-tidwir tat-tajers u l-adeżjoni fuq superfiċi mxarraba.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Spare tyre tip T għal użu temporarju" 
jfisser spare tyre għal użu temporarju 
disinjat għall-użu bi pressjoni tal-infiħ 
ogħla minn dik stabbilta għal tajers 
standard u rinforzati;

(2) "Spare tyre għal użu temporarju" jfisser 
spare tyre għal użu temporarju disinjat 
għall-użu bi pressjoni tal-infiħ ogħla minn 
dik stabbilta għal tajers standard u 
rinforzati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem għandhom ikunu allineati mar-Regolament UN / ECE 117 dwar l-emissjonijiet tal-
ħoss tar-reżistenza għat-tidwir tat-tajers u l-adeżjoni fuq superfiċi mxarraba.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘punt tal-bejgħ’ tfisser post fejn it-tajers (3) ‘punt tal-bejgħ’ tfisser post fejn it-tajers 
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huma murija, maħżuna jew offruti għall-
bejgħ, inkluż showrooms tal-karozzi fir-
rigward ta' tajers murija li mhumiex armati 
fuq il-vetturi; 

huma murija jew offruti għall-bejgħ, inkluż 
showrooms tal-karozzi fir-rigward ta' tajers 
murija li mhumiex armati fuq il-vetturi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tajers jistgħu jinħażnu fl-imħażen jew ċentri tal-loġistika, li mhumiex aċċessibbli għall-
konsumaturi, u għalhekk m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala "punti ta' bejgħ".

Emenda 9

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'dokumentazzjoni 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal għanijiet ta' ċarezza. L-informazzjoni orali mhijiex biżżejjed u ma tistax tiġi infurzata.

Emenda 10

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, fil-forma tat-tikketta 
msemmija fl-Artikolu 4(1), il-klassi tal-
effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u l-valur 
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aħħari meta jixtri t-tajers. Għat-tajers C!, 
tsita’ wkol tiġi pprovduta l-klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal għanijiet ta' ċarezza. Jekk in-nies jidraw it-tikketta jew l-istiker fuq it-tajers, l-
informazzjoni li għandu jkollhom flimkien mal-kontijiet tagħhom għandu jkollha l-istess 
forma. 

Emenda 11

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

2. Sakemm ikollhom evidenza li turi 
kontra, l-Istati Membri għandhom iqisu t-
tikketti u l-infromazzjoni dwar il-prodott 
bħala li jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. 
Jistgħu jeħtieġu li l-fornituri jipprovdu 
dokumentazzjoni teknika, b'konformità 
mal-Artikolu 4(4), sabiex tiġi vvalutata l-
preċiżjoni tal-valuri ddikjarati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li l-informazzjoni pprovduta fuq it-tikketta hija preċiża u 
bbażata fuq metodi ta' ttestjar armonizzati stipulati fl-Regolamenti UNECE. L-Istati Membri 
għandhom jivverifikaw, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni teknika provduta mill-fornituri tat-
tajers, li l-informazzjoni fuq it-tikketta hija tabilħaqq korretta.
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Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) introduzzjoni tar-rekwiżiti rigward it-
tajers tas-silġ jew tajers Nordiċi tax-xitwa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta ma sar l-ebda arranġament speċifiku għat-tajers tas-silġ (jew tajers Nordiċi 
għax-xitwa). Din hija ommissjoni, billi l-parametri tagħhom (bħall-qbid fuq l-imxarrab) 
mhumiex paragunabbli mat-tajers normali. It-tikketta għal dan it-tip ta' tajers għalhekk 
għandha tiġi addattata, sabiex tirrifletti l-ispeċifiċitajiet tagħhom.  Dan għandu jsir permezz 
tal-komitoloġija, peress l-iskali ta' gradwazzjoni u l-metodi tal-ittestjar għadhom ma ġewx 
stabbiliti s'issa.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti fir-rigward 
ta’ parametri essenzjali oħra safejn dawn 
il-parametri jeffettwaw l-ambjent, is-
saħħa jew is-sikurezza, dejjem sakemm 
ikunu disponibbli metodi xierqa ta' 
ttestjar armonizzati u dawn ir-rekwiżiti 
jwasslu għal infiq effettiv;

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' parametri ġodda għandha ssir permezz tal-kodeċiżjoni u mhux permezz 
tal-komitoloġija. 
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-penali Infurzar u pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
dawn jiġu implimentati. Il-pieni għandhom
ikunu effettivi, propozjonati u dissważivi.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard minn tmintax-il xahar 
wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva u 
għandhom jinnotifikaw mingħajr 
dewmien kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

1. L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
miżuri li jistipulaw sanzjonijiet għal ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, 
inklużi regoli dwar il-penali applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u 
dispożizzjonijiet li jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati.

2. Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u disważivi.

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn il-miżuri u kwalunkwe emendi 
sussegwenti tagħhom lill-Kummissjoni 
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-manifatturi kollha tat-tajers, kemm fi ħdan il-
Komunità u fir-rigward tal-kompetituri internazzjonali tagħhom, huwa ta' importanza kbira li 
d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jiġu  infurzati bis-saħħa f'kull Stat Membru.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn 5 snin wara l- Sa mhux aktar tard minn 5 snin wara l-
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applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtieġa li
tirrevdi l-klassijiet tal-effiċjenza 
enerġetika u tal-qbid fuq l-imxarrab kif 
stipulat fl-Anness I.

applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, inklużi 
l-parametri tat-tajers u l-klassijiet kif 
stipulat fl-Anness I u, jekk xieraq, tressaq 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li tadatta l-parametri jew il-
klassijiet jew tintroduċi rekwiżiti ġodda 
rigward parametri essenzjali oħra safejn 
dawn il-parametri jaffettwaw l-ambjent, 
is-saħħa jew is-sikurezza. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' parametri ġodda għandha ssir permezz tal-kodeċiżjoni u mhux permezz 
tal-komitoloġija. 

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Novembru 2011, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa għall-konformità 
ma' din id-Direttiva. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet flimkien 
ma’ tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn
[data tad-dħul fis-seħħ + 12-il xahar], il-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa għal konformità 
ma' din id-direttiva. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet flimkien 
ma’ tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

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

Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [data tad-dħul fis-
seħħ + 24 xahar].

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, fihom għandha tiġi 
inkluża referenza għal din id-Direttiva jew 
magħhom għandu jkun hemm it-tali 
referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni 
uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, fihom għandha tiġi 
inkluża referenza għal din id-Direttiva jew 
magħhom għandu jkun hemm it-tali 
referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni 
uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri 
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għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir 
it-tali referenza.

għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir 
it-tali referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-dati tat-trażpożizzjoni u tal-applikazzjoni jiġu ffissati skont id-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva sabiex jiġi assigurat biżżejjed ħin għall-Istati Membri u l-parteċipanti fis-suq biex 
jimplimentaw u jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Anness II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-format tat-tikketta Il-format tal-istiker

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku. Sabiex it-test jiġi alineat mat-terminoloġija użata fl-Artikolu 4(2). 

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Anness II - punt 1.1 - immaġni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal għanijiet ta' ċarezza. L-(A) għandha titneħħa biex tiġi evitata l-konfużjoni mal-klassi A.
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NOTA SPJEGATTIVA

Skema tat-tikkettar integrata għat-tajers

Bi kważi 25% tal-emissjonijiet totali tas-CO2 ġejjin mit-trasport bit-triq, it-tnaqqis tal-
intensità enerġetika u l-impronta tal-karbonju hija sfida mill-kbar nett għall-UE. It-tajers 
huma responsabbli għal 20 sa 30% tal-konsum tal-fjuwil totali tal-vetturi u s-sostenibilità 
aktar b’saħħitha tat-tajers, għalhekk, għandha titqies bħala parti mill-approċċ integrat biex 
jitnaqqas il-konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet fit-trasport bit-triq. Il-lista ta’ azzjonijiet 
immirati magħmula fl-Energy Efficiency Action Plan biex jitnaqqas il-konsum b’20% sal-
2020 jenfasizza wkoll it-tikkettar bħala mod possibbli kif jintlaħaq dan il-għan.

Din il-proposta tistabbilixxi sistema li tiżgura li tingħata informazzjoni standardizzata dwar l-
effiċjenza tal-fjuwil, il-qbid fuq l-imxarrab u l-istorbju estern tat-tidwir tat-tajers. Dan 
jippermetti lill-konsumaturi u l-utenti aħħarin jagħmlu għażla infurmata meta jixtru t-tajers. 
Skont il-proposta, mill-2012 fuq it-tajers kollha tal-karozzi tal-passiġġieri, vetturi ħfief u tqal 
(tajers C1, C2 u C3), li jitqiegħdu fis-suq, se jkun hemm pittogrammi li jinftiehmu faċilment u 
universalment, li jindikaw il-prestazzjoni tat-tajers fi tliet parametri.

Il-proposta għandha titqies b’interazzjoni mill-qrib mar-regolament tal-proposta dwar ir-
rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur 
(COM(2008)0316). Filwaqt li dan tal-aħħar jindirizza l-aspett tal-forniment permezz ta’ 
rekwiżiti minimi u jiggarantixxi li t-tajers jintużaw fuq toroq Erwopej ikunu ta’ kwalità 
aċċettabbli u xierqa, il-proposta attwali hija diretta lejn l-aspett tad-domanda u timmira lejn 
promozzjoni ta’ titjib fl-effiċjenza tal-enerġija u s-sikurezza, li jkun ġej mis-suq. 

Ir-Rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon din il-proposta. Il-ħolqien ta’ sistema armonizzata ta’ 
tikkettar ikun pass importanti biex tiġi żgurata trasformazzjoni fis-suq lejn tajers li jwasslu 
għall-użu effiċjenti tal-fjuwil. Peress li studji tas-suq jindikaw b’mod ċar l-interess tal-
konsumatur fix-xiri ta’ tajers aktar sostenibbli, id-direttiva proposta tgħin biex tqajjem 
kuxjenza u biex tiftaħ djalogu bejn il-bejjiegħ u x-xerrej li jippermetti lill-konsumaturi 
jagħmlu għażla infurmata. Dan jagħmel lill-konsumaturi konxji tad-differenza sinifikattiva 
(kemm f’sens ambjentali u ekonomiku) li teżisti bejn it-tajers – għall-karozzi tal-passiġġieri, 
attwalment teżisti differenza sa’ 10% fil-konsum tal-fjuwil bejn it-tajers bl-aħjar u bl-agħar 
prestazzjoni. L-impatt totali fil-livell tal-UE jaf ikun wieħed impressjonanti: l-evalwazzjoni 
tal-impatt identifikat potenzjal ta’ ffrankar ta’ 0.56 għal 1.51 Mtoe fis-sena. Dan huwa 
ekwivalenti għat-tneħħija ta’ 0.5 miljun sa 1.3 miljun karozza tal-passiġġieri mit-toroq tal-UE.
Ir-Rapporteur jilqa’ b’soddisfazzjon ukoll l-approċċ integrat ta’ din il-proposta. Peress li titjib 
fil-prestazzjoni ta’ kriterju wieħed jista' jeffettwa kriterju ieħor b’mod negattiv (pereżempju 
tajer aktar effiċjenti fl-enerġija spiss jeħel anqas u għalhekk huwa anqas sikur), huwa 
importanti li l-utent aħħari jingħata t-tliet parametri kollha. Barra minn hekk, it-tikkettar ma 
jkunx biss ta’ benefiċċju għall-konsumaturi u n-negozjanti. Jista’ jagħti prova ta’ utilità kbira 
għall-awtoritajiet pubbliċi fl-isforzi tagħhom li jintużaw tajers li jkunu aktar effiċjenti fl-
enerġija, aktar sikuri u anqas storbjużi, u dawn jistgħu jipprovdu inċentivi (fiskali) favur tajers 
aktar sostenibbli. 
Il-proposta ġiet ippreparata wara konsultazzjoni estensiva ma’ dawk kollha interessati, li hija 
riflessa fil-bilanċ miksub. Dawk interessati, inkluża l-industrija, jappoġġaw din il-proposta 
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b’mod estensiv.  Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza li din il-proposta, jekk tiġi implimentata 
tajjeb, tista’ tagħti spinta għal kompetizzjoni akbar fis-suq tat-tajers, bil-possibilità li l-
produtturi jibbenefikaw minn differenzjazzjoni tal-prodott li twassal għal kompetizzjoni fuq 
il-bażi tal-kwalità tal-prodott u tagħti lill-manifatturi tat-tajers inċentivi biex jgħollu l-livell 
tal-prodotti tagħhom. X’aktarx ukoll li dan inaqqas l-ostakli għad-dħul fis-suq għall-impriżi 
ġodda li jkunu msejsa fuq il-fama. Informazzjoni oġġettiva, affidabbli u komparabbli dwar il-
parametri tat-tajers tiżgura li l-industrija tirċievi ritorn akbar fuq l-investiment fir-riċerka u l-
iżvilupp fl-isforzi tagħhom li jqiegħdu fis-suq prodotti ta’ kwalità aħjar. F’dan ir-rigward, l-
armonizzazzjoni proposta hija fl-interess akbar tal-industrija. 

Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza li l-iskema proposta għandha tkun kapaċi tiffunzjona, tkun 
effettiva kemm jista’ jkun meta mqabbla mal-ispejjeż u għandha twassal għal kundizzjonijiet 
indaqs għal kulħadd;

Tikketta jew sticker
Fil-proposta, it-tajers kollha għall-karozzi tal-passiġġieri u karozzi ħfief (C1 u C2) għandu 
jkollhom sticker bl-indikazzjoni tat-tliet parametri. It-tajers tal-vetturi tqal biss (C3) huma 
eżentati minn dan l-obbligu – iridu jipprovdu din l-informazzjoni fil-letteratura promozzjonali 
teknika. Il-ħsieb wara l-isticker huwa li, bħal fil-każ tat-tagħmir elettriku attwalment, hija l-
alternattiva l-aktar viżibbli għall-konsumaturi u l-aktar mod faċli għall-awtoritajiet pubbliċi li 
jiggarantixxu li l-informazzjoni kollha tasal sal-utent aħħari. Fil-kunsiderazzjoni tal-proposta 
tal-użu ta’ sticker, wieħed għandu jikkunsidra li llum diġà jeżistu stickers fuq tajers ta’ 
manifattura superjuri (spiss bil-marka u n-numru tas-serje). Il-proposta, għalhekk, ma żżidx 
piż żejjed sinifikattiv fuq il-manifatturi: ġie stmat li l-informazzjoni miżjuda fuq l-isticker 
twassal għal spiża addizzjonali ta’ inqas minn 1 euro cent kull tajer. Barra minn hekk, 
tippermetti li r-responsabilità biex tiġi kkomunikata l-kwalità tat-tajers taqa’ b’mod ċar u 
kompletament f’idejn il-manifattur tat-tajer. 

Mill-banda l-oħra, wieħed irid jikkunsidra l-partikularitajiet tas-suq tat-tajers: Il-bejgħ tat-
tajers isir f’diversi postijiet – minn showrooms kbar fejn it-tajers huma esposti għal 
garaxxijiet fejn il-konsumaturi għandhom aċċess limitat jew l-ebda aċċess għall-prodott li 
jkunu qed jixtru. Barra minn hekk, hemm tħassib rigward il-possibilità li l-istickers jitneħħew 
mit-tajer, kemm mill-bniedem u b’mod naturali. Għalhekk, għażliet prammatiċi huma 
essenzjali biex jinstab l-aħjar approċċ biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ din il-proposta u l-
informazzjoni relevanti tiġi kkomunikata b’mod effettiv lix-xerrej tat-tajer. 

Għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-fornituri tal-karozzi u lid-distributuri tal-
karozzi. Filwaqt li huwa importanti li l-konsumatur jiġi infurmat dwar it-tajers armati fuq 
vettura mixtrija ġdida (speċjalment jekk dan iwassal sabiex il-konsumaturi jkunu aktar 
eżiġenti dwar l-effiċjenza tal-fjuwil jew is-sikurezza tat-tajers armati), wieħed għandu 
jikkunsidra wkoll il-loġistika u l-piż amministrattiv li dan iġib miegħu. Partikolarment fid-
dawl tas-sitwazzjoni finanzjarji u ekonomika attwali, għandu jinstab approċċ ibbilanċjat u jiġi 
evitat kull piż amministrattiv żejjed.

Kundizzjonijiet indaqs
Punt importanti ta’ tħassib huwa l-fatt li din id-Direttiva m’għandhiex tfixkel il-
kompetizzjoni. Ir-Rapporteur jemmen li huwa importanti li jkunu garantiti, fl-għażla tal-forma 
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legali nnifisha, kundizzjonijiet indaqs għall-manifatturi kollha, kemm fil-Komunità u fir-
rigward tal-kompetituri internazzjonali. Anki jekk mill-perspettiva legali direttiva għandha 
effett legali fl-Istati Membri kollha, irrispettivament mit-trapożizzjoni nazzjonali, huwa 
kruċjali li t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni, kif ukoll l-infurzar (is-sorveljanza u l-penali), 
ta’ din il-proposta jsiru b’mod uniformi fl-Istati Membri kollha. 

Implimentazzjoni
Ir-Rapporteur jemmen li l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandha tħalli biżżejjed 
żmien lill-manifatturi biex jikkonformaw mal-kundizzjonijiet ġodda imposti fuqhom, filwaqt 
li fl-istess ħin tiġi ggarantita tranżizzjoni rapida. Barra minn hekk, huwa importanati li jkun 
hemm skema flessibbli iżda prevedibbli, fejn il-parametri jkunu jistgħu jiġu aġġustati għall-
progress tekniku (biex jiġi evitat li fil-ġejjieni t-tajers kollha jkunu fil-klassi ‘A’), iżda fuq 
żmien twil tiġi kkunsidrata l-prevedibilità meħtieġa għall-manifatturi.

Tajers tas-silġ
Ir-Rapporteur jemmen li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva għat-tajers tas-silġ jew tajers Nordiċi tax-xitwa, li jeħtieġu informazzjoni 
addizzjonali dwar il-kapaċità tagħhom li jiffaċċjaw kundizzjonijiet partikolari. Huwa 
importanti li jiġi żgurat li t-tikkettar jindirizza l-preokkupazzjonijiet kollha tal-utent aħħari 
f’kwalunkwe klima possibbli.
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