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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

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

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissimplifika t-
trasferiment tal-vetturi bil-mutur irreġistrati fi Stat Membru ieħor fi ħdan is-Suq Uniku
(COM(2012)0164 – C8-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0164),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C8-0092/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
12 ta' Lulju 20121,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 188 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0278/2013),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-18 ta' Settembru 2014 
dwar il-ħidma mhux mitmuma mis-seba' leġiżlatura,

– wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A8-0028/2015),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

1 ĠU C 299, 4.10.2012, p. 89.
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Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jissimplifika t-trasferiment tal-vetturi 
bil-mutur irreġistrati fi Stat Membru ieħor 
fi ħdan is-Suq Uniku

dwar is-simplifikazzjoni tat-trasferiment 
tal-vetturi rreġistrati fi Stat Membru ieħor 
fi ħdan is-Suq Uniku

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(Din il-bidla tapplika fit-test kollu, bl-
eċċezzjoni tal-punt (a) tal-Artikolu 1(1).)

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE 
tad-29 ta' April 1999 dwar id-dokumenti ta' 
reġistrazzjoni għall-vetturi tarmonizza l-
forma u l-kontenut taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni sabiex ikun aktar faċli biex 
jinftiehem u għalhekk jiġi ffaċilitat il-
moviment liberu, fit-toroq fit-territorju tal-
Istati Membri l-oħra, ta' vetturi rreġistrati fi 
Stat Membru. Skont dik id-Direttiva, iċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ minn 
Stat Membru għandu jiġi rikonoxxut mill-
Istati Membri l-oħra, għall-identifikazzjoni 
tal-vettura fit-traffiku internazzjonali jew 
għar-reġistrazzjoni mill-ġdid tagħha fi Stat 
Membru ieħor. Id-Direttiva 1999/37/KE, 
madankollu, ma fihiex dispożizzjonijiet li 
jiddeterminaw l-Istat Membru kompetenti 

(3) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE 
tad-29 ta' April 1999 dwar id-dokumenti ta' 
reġistrazzjoni għall-vetturi tarmonizza l-
forma u l-kontenut taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni sabiex ikun aktar faċli biex 
jinftiehem u għalhekk jiġi ffaċilitat il-
moviment liberu, fit-toroq fit-territorju tal-
Istati Membri l-oħra, ta' vetturi rreġistrati fi 
Stat Membru. Skont dik id-Direttiva, iċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ minn 
Stat Membru għandu jiġi rikonoxxut mill-
Istati Membri l-oħra, għall-identifikazzjoni 
tal-vettura fit-traffiku internazzjonali jew 
għar-reġistrazzjoni mill-ġdid tagħha fi Stat 
Membru ieħor. Id-Direttiva 1999/37/KE, 
madankollu, ma fihiex dispożizzjonijiet li 
jiddeterminaw l-Istat Membru kompetenti 
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għar-reġistrazzjoni u l-formalitajiet u l-
proċeduri applikabbli. Għalhekk, sabiex 
jiġu eliminati l-ostakoli għall-moviment 
liberu tal-vetturi bil-mutur fis-suq intern, 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
armonizzati separati dwar id-
determinazzjoni tal-Istat Membru li fih 
għandhom jiġu rreġistrati l-vetturi bil-
mutur u dwar proċeduri simplifikati għar-
reġistrazzjoni mill-ġdid tal-vetturi bil-
mutur irreġistrati fi Stat Membru ieħor. 

għar-reġistrazzjoni u l-formalitajiet u l-
proċeduri applikabbli. Għalhekk, sabiex 
jiġu eliminati l-ostakoli għall-moviment 
liberu tal-vetturi bil-mutur fis-suq intern, 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
armonizzati separati dwar id-
determinazzjoni tal-Istat Membru li fih 
għandhom jiġu rreġistrati l-vetturi bil-
mutur u dwar proċeduri aktar mgħaġġla u 
simplifikati għar-reġistrazzjoni mill-ġdid 
tal-vetturi bil-mutur irreġistrati fi Stat 
Membru ieħor. 

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli nazzjonali tal-Istati Membri ta' 
spiss jeħtieġu li l-impriżi u ċ-ċittadini 
stabbiliti fit-territorju tagħhom jirreġistraw 
vettura bil-mutur irreġistrata minn terza 
persuna stabbilita fi Stat Membru ieħor 
hemmhekk, filwaqt li jinkludu fejn il-
vettura ma tintużax essenzjalment fuq bażi 
permanenti fi Stat Membru li jirrikjedi r-
reġistrazzjoni u li ma hemmx ħsieb li 
tintuża b'dak il-mod. Għalhekk, huwa 
meħtieġ li jiġi stabbilit f'liema Stat 
Membru għandha tiġi rreġistrata l-vettura 
bil-mutur jekk tinżamm minn persuna 
stabbilita jew li toqgħod fi Stat Membru 
għajr l-Istat Membru li fih ikun stabbilit 
jew joqgħod is-sid. F'dawk iċ-ċirkostanzi, 
huwa xieraq li l-Istati Membri 
jirrikonoxxu b'mod reċiproku r-
reġistrazzjoni valida fi Stat Membru ieħor.

(4) Ir-regoli nazzjonali tal-Istati Membri ta' 
spiss jeħtieġu li l-impriżi u ċ-ċittadini 
stabbiliti fit-territorju tagħhom jirreġistraw 
vettura bil-mutur irreġistrata minn terza 
persuna stabbilita fi Stat Membru ieħor 
hemmhekk, filwaqt li jinkludu fejn il-
vettura ma tintużax essenzjalment fuq bażi 
permanenti fi Stat Membru li jirrikjedi r-
reġistrazzjoni u li ma hemmx ħsieb li 
tintuża b'dak il-mod. Għalhekk, huwa 
meħtieġ li jiġi stabbilit f'liema Stat 
Membru għandha tiġi rreġistrata l-vettura 
bil-mutur jekk tinżamm minn persuna 
stabbilita jew li toqgħod fi Stat Membru 
għajr l-Istat Membru li fih ikun stabbilit 
jew joqgħod is-sid. F'dawk iċ-ċirkostanzi, 
l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
b'mod reċiproku r-reġistrazzjoni valida fi 
Stat Membru ieħor.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 5



PE549.287v01-00 8/52 RR\1051883MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-reġistrazzjoni ta' vetturi bil-mutur 
irreġistrati fi Stat Membru ieħor hija 
ostakolata minn formalitajiet ta' 
reġistrazzjoni kkumplikati fl-Istati Membri, 
b'mod partikolari mill-obbligu li dawn il-
vetturi jiġu sottomessi għal testijiet 
kumplimentari sabiex tiġi vvalutata l-
kundizzjoni ġenerali tagħhom qabel ir-
reġistrazzjoni jew sabiex jiġu identifikati. 
Għalhekk huwa meħtieġ li dawn il-
formalitajiet jitnaqqsu sabiex jiġi żgurat il-
moviment liberu tal-vetturi bil-mutur u 
sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għaċ-
ċittadini, in-negozji u l-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni. Speċjalment għaċ-ċittadini 
jew in-negozji li jixtru vettura bil-mutur 
irreġistrata fi Stat Membru ieħor, huwa 
xieraq li tiġi prevista proċedura ta' 
reġistrazzjoni simplifikata li tinkludi r-
rikonoxximent tad-dokumenti u tat-testijiet 
ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan maħruġa 
fi Stat Membru ieħor u li torganizza l-
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kompetenti dwar l-iskambju ta' 
dejta nieqsa. 

(5) Ir-reġistrazzjoni ta' vetturi bil-mutur 
irreġistrati fi Stat Membru ieħor hija 
ostakolata minn formalitajiet ta' 
reġistrazzjoni kkumplikati fl-Istati Membri, 
b'mod partikolari mill-obbligu li dawn il-
vetturi jiġu sottomessi għal testijiet 
kumplimentari sabiex tiġi vvalutata l-
kundizzjoni ġenerali tagħhom qabel ir-
reġistrazzjoni jew sabiex jiġu identifikati. 
Għalhekk huwa meħtieġ li dawn il-
formalitajiet jitnaqqsu sabiex jiġi żgurat il-
moviment liberu tal-vetturi bil-mutur u 
sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għaċ-
ċittadini, in-negozji u l-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni. Speċjalment għaċ-ċittadini 
jew in-negozji li jixtru vettura bil-mutur 
irreġistrata fi Stat Membru ieħor, huwa 
xieraq li tiġi prevista proċedura ta' 
reġistrazzjoni simplifikata u faċli biex iċ-
ċittadini jużawha li tinkludi r-
rikonoxximent tad-dokumenti u tat-test ta' 
affidabbiltà stradali maħruġa fi Stat 
Membru ieħor, kif previst mid-dritt tal-
Unjoni, u li torganizza l-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti dwar l-iskambju ta' dejta 
nieqsa. 

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sabiex tkun prevista proċedura ta' 
reġistrazzjoni aktar mgħaġġla u 
ssimplifikata, iċ-ċittadini u n-negozji li 
jitolbu r-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor 
għandhom ikunu jistgħu jissottomettu t-
talbiet tagħhom onlajn, f'konformità mal-
proċedura indikata mill-punt ta' kuntatt 
nazzjonali, jekk l-Istat Membru jkun 
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stabbilixxa sistema ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi onlajn.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Dan ir-Regolament għandu 
jikkontribwixxi biex ikun iffaċilitat il-
moviment liberu tal-merkanzija fl-Unjoni 
kif ukoll biex jissaħħu prinċipji u 
salvagwardji importanti relatati mas-
sikurezza fit-triq. Għalhekk, sabiex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv għaċ-
ċittadini u n-negozji, l-Istati Membri 
għandhom jirrikonoxxu b'mod reċiproku 
ċ-ċertifikati ta' affidabilità stradali, 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Sabiex tkun aktar faċli għaċ-ċittadini 
jew in-negozji, speċjalment għal dawk li 
jakkwistaw vettura bil-mutur irreġistrata 
fi Stat Membru ieħor, li jirrikonoxxu ċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni, il-forma 
tiegħu għandha tkun armonizzata fl-Istati 
Membri kollha bi qbil mad-Direttiva tal-
Kunsill 1999/37/KE. Dan jista' wkoll 
jgħin biex jiġi minimizzat r-riskju ta' 
reġistrazzjoni mill-ġdid ta' vetturi misruqa 
b'ċertifikati ta' reġistrazzjoni falsifikati.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(6a) Minħabba li n-nuqqas ta' 
assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà 
ċivili jikkostitwixxi raġuni biex tkun 
rifjutata reġistrazzjoni skont dan ir-
Regolament, hu meħtieġ li l-Istati Membri 
jieħdu l-miżuri xierqa mitluba mid-
Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a sabiex jiżguraw li 
r-responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu 
ta' vetturi tkun koperta minn 
assigurazzjoni.
__________________
1a Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 dwar l-
assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili 
fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u 
l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni 
kontra din ir-responsabbiltà (ĠU L 263, 
7.10.2009, p. 11).

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Ċerti vetturi ta' interess storiku ma 
jkollhomx id-dokumentazzjoni oriġinali 
kompleta, minħabba li l-vetturi 
kkonċernati jkunu ntremew u wara ġew 
irrestawrati, jew minħabba li jkunu ġew 
immanifatturati qabel ma ġew stabbiliti s-
sistemi ta' reġistrazzjoni tal-Istati Membri, 
jew inkella minħabba li oriġinarjament 
kienu karozzi tat-tlielaq jew tal-militar. 
Għalhekk, hu xieraq li dawn il-vetturi 
jkunu jistgħu jiġu ttrasferiti b'mod 
leġittimu minn Stat Membru għall-ieħor u 
jkunu jistgħu jiġu rreġistrati mill-ġdid 
billi ssir referenza biss għall-evidenza 
dokumentata disponibbli rigward id-data 
tal-manifattura jew tal-ewwel 
reġistrazzjoni, meta dawn il-vetturi 
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jkollhom tal-inqas 30 sena.

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dan ir-Regolament għandu jkompli s-
simplifikazzjoni amministrattiva għaċ-
ċittadini, in-negozji u l-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari permezz 
tal-iskambju elettroniku tad-dejta ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi. Għalhekk, għas-
simplifikazzjoni amministrattiva tal-
formalitajiet ta' reġistrazzjoni, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jagħtu lil xulxin 
id-dritt ta' aċċess għad-dejta ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tagħhom sabiex 
jitjieb l-iskambju tal-informazzjoni u 
sabiex il-proċeduri ta' reġistrazzjoni jsiru 
aktar malajr. 

(7) Dan ir-Regolament għandu jkompli s-
simplifikazzjoni amministrattiva għaċ-
ċittadini, in-negozji u l-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni, b'mod partikolari permezz 
ta' rikonoxximent reċiproku u tal-
iskambju elettroniku tad-dejta ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi. Għalhekk, huwa 
meħtieġ li s-Sistema ta' Informazzjoni 
Ewropea tal-Liċenzji tal-Vetturi u tas-
Sewqan (EUCARIS) tkun implimentata 
b'mod sħiħ u tibda titħaddem sabiex 
tintuża għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament. Huwa wkoll meħtieġ għas-
simplifikazzjoni amministrattiva tal-
formalitajiet ta' reġistrazzjoni li l-Istati 
Membri jagħtu lil xulxin id-dritt ta' aċċess 
għad-dejta ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
tagħhom sabiex jitjieb l-iskambju tal-
informazzjoni u sabiex il-proċeduri ta' 
reġistrazzjoni jsiru aktar malajr. 

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jintlaħaq l-għan tal-iskambju 
ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri 
b'mezzi interoperabbli, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendi tal-Annessi I u II ta' 
dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress 

(13) Sabiex jintlaħaq l-għan tal-iskambju 
ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri 
b'mezzi interoperabbli, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-emendi tal-Annessi I u II ta' 
dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress 
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tekniku, b'mod partikolari, sabiex jitqiesu 
l-emendi rilevanti għad-Direttiva 
1999/37/KE jew l-emendi għal atti oħra 
tal-Unjoni direttament rilevanti għall-
aġġornament tal-Annessi I u II ta' dan ir-
Regolament, fir-rigward tal-
kundizzjonijiet li għandhom jintlaħqu 
mill-impriżi li jużaw iċ-ċertifikati ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi 
sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
reputazzjoni tajba u l-kompetenza 
professjonali meħtieġa, u fir-rigward tat-
tul ta' żmien tal-validità taċ-ċertifikati ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjoni xierqa 
waqt ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż 
fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u tfassal l-
atti delegati, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
xierqa tad-dokumenti relevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

tekniku, b'mod partikolari, sabiex jitqiesu 
l-emendi rilevanti għad-
Direttiva 1999/37/KE jew l-emendi għal 
atti oħra tal-Unjoni direttament rilevanti 
għall-aġġornament tal-Annessi I u II ta' dan 
ir-Regolament u fir-rigward tat-tul ta' 
żmien tal-validità taċ-ċertifikati ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjoni xierqa 
waqt ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż 
fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u tfassal l-
atti delegati, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
xierqa tad-dokumenti relevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-
proċeduri u l-ispeċifikazzjonijiet komuni 
għall-applikazzjoni tas-softwer li hija 
meħtieġa għall-iskambju elettroniku tad-
dejta ta' reġistrazzjoni tal-vetturi, inkluż il-
format għad-dejta skambjata, il-proċeduri 
tekniċi għall-konsulenza elettronika u l-
aċċess għar-reġistri elettroniċi nazzjonali, 
il-proċeduri ta’ aċċess u l-mekkaniżmi ta’ 
sigurtà, u biex jiġi stabbilit il-format u l-
mudell taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi. Dawk is-setgħat 
għandhom ikunu eżerċitati skont ir-

(14) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-
proċeduri u l-ispeċifikazzjonijiet komuni 
għall-applikazzjoni tas-softwer, b'mod 
partikolari l-EUCARIS, li hija meħtieġa 
għall-iskambju elettroniku tad-dejta ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi, inkluż il-format 
għad-dejta skambjata, il-proċeduri tekniċi 
għall-konsulenza elettronika u l-aċċess 
għar-reġistri elettroniċi nazzjonali, il-
proċeduri ta' aċċess u l-mekkaniżmi ta’ 
sigurtà, u biex jiġi stabbilit il-format u l-
mudell taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi. Dawk is-setgħat 
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Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni21. 

għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni21. 

__________________ __________________
21ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13. 21ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-vetturi li ġejjin:

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għar-reġistrazzjoni tal-vetturi li ġejjin:

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe vettura jew karru kif 
imsemmi fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill22;

(a) kwalunkwe vettura jew karru kif 
imsemmi fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill22;

__________________ __________________
22 ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1. 22 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 vetturi ("Direttiva 
Kwadru") (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).
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Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kwalunkwe vettura bil-mutur b'żewġ 
roti jew tlieta, kemm jekk rota doppja jew 
xort'oħra, maħsuba għall-ivvjaġġar fit-triq, 
kif imsemmi fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 
2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill23.

(b) kwalunkwe vettura b'żewġ roti jew 
tlieta jew kwadriċiklu maħsuba għall-
ivvjaġġar f'toroq pubbliċi, kif imsemmi fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 168/2013/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill23.

__________________ __________________
23 ĠU L124, 9.5.2002, p. 1. 23 Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni 
u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi b'żewġ 
jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 
2.3.2013, p. 52).

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma għandux 
japplika għar-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-
mutur irreġistrati f'pajjiż terz.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika biss 
għal vetturi li għandhom l-aħħar 
reġistrazzjoni tagħhom fi Stat Membru u 
li ġiet trasferita minn Stat Membru għal 
ieħor.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament huwa bla ħsara għad-
dritt tal-Istati Membri li jeżentaw il-vetturi 
bil-mutur mir-reġistrazzjoni skont id-

3. Dan ir-Regolament huwa bla ħsara għad-
dritt tal-Istati Membri li jeżentaw il-vetturi 
bil-mutur mir-reġistrazzjoni skont l-
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Direttiva 1999/37/KE. Artikolu 3(1) tad-Direttiva 1999/37/KE.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan ir-Regolament ma għandux 
jaffettwa d-drittijiet fiskali sovrani tal-
Istati Membri li jimponu t-taxxi 
applikabbli, f'konformità mad-dritt tal-
Unjoni, fir-rigward ta' vetturi li għalihom 
japplika dan ir-Regolament.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Dan ir-Regolament hu mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jieħdu l-miżuri legali neċessarji kontra l-
evitar tat-taxxa fir-rigward ta' vetturi li 
dan ir-Regolament japplika għalihom.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "reġistrazzjoni" tfisser l-
awtorizzazzjoni amministrattiva għall-
bidu tal-użu ta' vettura fit-traffiku, u li 
biha l-vettura tiġi identifikata u jiġi 
assenjat numru tas-serje, magħruf bħala 
n-numru ta' reġistrazzjoni, lill-vettura;

(1) "reġistrazzjoni" tfisser reġistrazzjoni 
kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 1999/37/KE;
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Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "vettura rreġistrata fi Stat Membru 
ieħor" tfisser vettura li jkollha ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni validu maħruġ minn Stat 
Membru ieħor;

(2) "vettura rreġistrata fi Stat Membru 
ieħor" tfisser vettura li jkollha ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni validu u numru ta' 
reġistrazzjoni maħruġa minn Stat Membru 
ieħor;

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni" tfisser il-persuna li f'isimha 
tkun irreġistrata vettura fi Stat Membru;

(3) "detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni" tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li f'isimha tkun irreġistrata vettura 
fi Stat Membru, identifikata skont l-
Anness I tad-Direttiva 1999/37/KE;

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) "detentur ta' vettura" tfisser il-
persuna fiżika jew ġuridika, għajr id-
detentur taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni, li 
takkwista d-dritt li tuża l-vettura għal 
perjodu ta' żmien fiss bi ftehim ma' sid il-
vettura;

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) "ċertifikat ta' reġistrazzjoni" tfisser 
ċertifikat ta' reġistrazzjoni kif definit fil-
punt (c) tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 1999/37/KE;

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) "vettura ta' interess storiku" tfisser 
vettura ta' interess storiku kif definita fl-
Artikolu 3(7) tad-Direttiva .../2014/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a;
__________________
1a Direttiva .../2014/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta'... dwar it-
testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali 
għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom 
u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU 
L ...) (2012/0184(COD)).

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) "l-awtorità tar-reġistrazzjoni tal-
vetturi" tfisser l-awtorità jew l-awtoritajiet 
responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-
vetturi jew entitajiet awtorizzati oħra li 
jwettqu kompiti relatati mar-reġistrazzjoni 
fi Stat Membru;

Emenda 27
Proposta għal regolament
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Artikolu 2 – punt 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) "reġistrazzjoni temporanja" tfisser 
iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni u pjanċi 
relatati li jintużaw għat-trasferiment ta' 
vettura minn Stat Membru għall-ieħor.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-paragrafu 1, Stat 
Membru jista' jitlob ir-reġistrazzjoni fit-
territorju tiegħu ta' vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor jekk id-detentur tal-
vettura jkollu residenza normali f'dak l-
Istat Membru u juża l-vettura 
essenzjalment fl-Istat Membru ta' 
residenza normali fuq bażi permanenti, li 
jfisser tal-inqas 185 jum kull sena 
kalendarja.

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal kumpanija jew korp ieħor, 
korporattiva jew mhux korporattiva, l-Istat 
Membri fejn tinsab l-amministrazzjoni 
ċentrali;

(a) għal kumpanija jew korp ieħor, 
korporattiva jew mhux korporattiva, l-Istat 
Membru fejn hija stabbilita l-
amministrazzjoni ċentrali;

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal fergħa, aġenzija jew kwalunkwe 
stabbiliment ieħor ta' kumpanija jew korp 
ieħor, l-Istat Membru fejn tinsab il-fergħa, 
l-aġenzija jew kwalunkwe stabbiliment 
ieħor;

(b) għal fergħa, aġenzija jew kwalunkwe 
stabbiliment ieħor ta' kumpanija jew korp 
ieħor, l-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti 
l-fergħa, l-aġenzija jew kwalunkwe 
stabbiliment ieħor;

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għal persuna fiżika li taġixxi fl-eżerċitar 
tal-attività professjonali tagħha, l-Istat 
Membru li huwa l-post ewlieni tan-negozju 
tagħha;

(c) għal persuna fiżika li taġixxi fl-eżerċitar 
tal-attività professjonali tagħha, l-Istat 
Membru fejn hu stabbilit il-post ewlieni 
tan-negozju tagħha;

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-post fejn persuna normalment 
toqgħod, jiġifieri għal mill-inqas 185 jum 
f'kull sena kalendarja, minħabba rabtiet 
personali jew tax-xogħol, jew, fil-każ ta' 
persuna mingħajr irbit tax-xogħol, 
minħabba rabtiet personali li juri 
konnessjonijiet mil-qrib bejn dik il-persuna 
u l-post fejn toqgħod;

(i) l-Istat Membru fejn persuna 
normalment toqgħod, jiġifieri għal aktar 
minn 185 jum f'kull sena kalendarja, 
minħabba rabtiet personali jew tax-xogħol, 
jew, fil-każ ta' persuna mingħajr irbit tax-
xogħol, minħabba rabtiet personali li juri 
konnessjonijiet mil-qrib bejn dik il-persuna 
u l-post fejn toqgħod;

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għal persuna li r-rabtiet tax-xogħol 
tagħha jkunu f'post differenti minn dak tar-
rabtiet personali tagħha u li minħabba dan 
tgħix f'postijiet differenti li jinsabu f'żewġ 
Stati Membri jew aktar, il-post tar-rabtiet 
personali tagħha, sakemm din il-persuna 
regolarment terġa' lura lejh.

(ii) għal persuna li r-rabtiet tax-xogħol 
tagħha jkunu fi Stat Membru differenti 
minn dak tar-rabtiet personali tagħha u li 
minħabba dan tgħix f'postijiet differenti li 
jinsabu f'żewġ Stati Membri jew aktar, il-
post tar-rabtiet personali tagħha, sakemm 
din il-persuna regolarment terġa' lura lejh.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jċaqlaq ir-residenza normali 
tiegħu lejn Stat Membru ieħor, huwa 
għandu jitlob ir-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor f'perjodu 
ta' sitt xhur minn meta jasal.

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni maħruġ fi Stat Membru 
jċaqlaq ir-residenza normali tiegħu lejn 
Stat Membru ieħor, huwa għandu jitlob ir-
reġistrazzjoni ta' vettura f'perjodu ta' tliet 
xhur wara:
(a) għal persuna fiżika, id-data minn meta 
tkun stabbiliet ri-residenza normali 
tagħha fi Stat Membru ieħor;
(b) għal persuna fiżika fil-kors tal-attività 
ta' negozju tagħha, id-data minn meta 
tkun stabbiliet l-attività ta' negozju tagħha 
fi Stat Membru ieħor;
(c) għal persuna ġuridika, id-data minn 
meta l-persuna ġuridika ġiet stabbilita fi 
Stat Membru ieħor.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
perjodu msemmi f'dak is-subparagrafu 
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għandu jitqassar għal 30 jum meta l-Istat 
Membru jiddisponi għall-possibilità li 
titressaq talba għar-reġistrazzjoni ta' 
vettura onlajn .

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li jinbidel is-sid ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru u din il-vettura 
tiġi ttrasferita fi Stat Membru ieħor li 
jkun il-post ta' residenza normali tas-sid 
il-ġdid tal-vettura, is-sid il-ġdid għandu 
jitlob ir-reġistrazzjoni tal-vettura fi żmien 
30 jum wara t-trasferiment tal-vettura.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-perjodu msemmi fl-ewwel 
subparagrafu, l-użu tal-vettura ma 
għandux jiġi limitat.

Matul il-perjodi msemmija fl-ewwel u t-
tielet subparagrafi, l-użu tal-vettura ma 
għandux jiġi limitat għal raġunijiet relatati 
mar-reġistrazzjoni tal-vettura.

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-talba għal reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor għandha 
titressaq lil awtorità ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi u għandha tinkludi l-partijiet 
rilevanti taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

2. It-talba għal reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor għandha 
titressaq lil awtorità ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi u għandha tinkludi l-partijiet 
rilevanti taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
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skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 
1999/37/KE jew kwalunkwe evidenza oħra 
ta' reġistrazzjoni minn qabel fi Stat 
Membru ieħor.

skont l-Artikolu 5(2) tad-
Direttiva 1999/37/KE. Għal vetturi ta' 
interess storiku, it-talba tista' tinkludi 
kwalunkwe evidenza dokumentata oħra 
rigward id-data tal-manifattura jew 
evidenza ta' reġistrazzjoni minn qabel fi 
Stat Membru ieħor.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tasal it-talba għar-reġistrazzjoni ta' 
vettura rreġistrata fi Stat Membru ieħor, l-
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha minnufih tiġbor l-informazzjoni 
dwar il-punti tad-dejta stabbiliti fl-
Anness I direttament mill-awtorità ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tal-Istat Membru 
fejn tkun irreġistrata l-vettura, skont l-
Artikolu 7, u tittrasferixxi d-dejta għar-
reġistru tagħha stess.

3. Meta tasal it-talba għar-reġistrazzjoni ta' 
vettura rreġistrata fi Stat Membru ieħor, l-
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha minnufih tiġbor l-informazzjoni 
dwar il-punti tad-dejta stabbiliti fl-
Artikolu 7(2a) direttament mir-reġistru 
uffiċjali tal-vetturi tal-Istat Membru fejn 
tkun irreġistrata l-vettura, skont l-
Artikolu 7, u tittrasferixxi d-dejta għar-
reġistru tagħha stess.

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jidentifikaw il-
vettura qabel issir reġistrazzjoni mill-ġdid 
billi jqabblu n-numru ta' identifikazzjoni 
tal-vettura mal-informazzjoni fiċ-
ċertifikat tar-reġistrazzjoni u fir-reġistru 
uffiċjali tal-vetturi tal-Istat Membru fejn 
il-vettura tkun irreġistrata.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jwettqu verifiki fiżiċi tal-
vettura rreġistrata fi Stat Membru ieħor 
qabel ir-reġistrazzjoni tagħha biss fi 
kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

4. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jwettqu verifiki fiżiċi tal-
vettura rreġistrata fi Stat Membru ieħor 
qabel ir-reġistrazzjoni tagħha biss jekk 
ikunu japplikaw xi wieħed jew bosta mill-
każijiet li ġejjin:

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jekk id-dejta msemmija fil-punti (a) 
jew (b) tal-Artikolu 7(2a) tkun nieqsa jew 
mhux kompluta fir-reġistru tal-vetturi tal-
Istat Membru fejn il-vettura hija 
rreġistrata;

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk l-informazzjoni pprovduta mill-
applikant matul il-proċess ta' reġistrazzjoni 
hija differenti mill-informazzjoni fir-
reġistru tal-vetturi tal-Istat Membru fejn il-
vettura hija rreġistrata;

(b) jekk l-informazzjoni pprovduta mill-
applikant matul il-proċess ta' reġistrazzjoni 
hija differenti mill-informazzjoni li tinsab 
fir-reġistru tal-vetturi tal-Istat Membru fejn 
il-vettura hija rreġistrata;

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) meta l-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi jkollhom raġunijiet raġonevoli 
biex jaħsbu li d-dispożizzjonijiet tekniċi 
skont liema l-vettura ġiet approvata skont 
l-Artikolu 23 jew 24 tad-Direttiva 
2007/46/KE jew skont l-Artikolu 15 tad-
Direttiva 2002/24/KE mhumiex 
ekwivalenti għal tagħhom;

(c) meta jkun hemm raġunijiet raġonevoli 
biex wieħed jaħseb li d-dispożizzjonijiet 
tekniċi, għajr dawk armonizzati mid-dritt 
tal-Unjoni, li skonthom il-vettura ġiet 
approvata mhumiex ekwivalenti għal 
tagħhom;

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk il-vettura ma jkollhiex ċertifikat 
ta' affidabbiltà stradali;

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk ikunu meħtieġa testijiet ta' 
kundizzjoni tajba għas-sewqan fil-każ ta' 
bidla tas-sid tal-vettura, jew għall-vetturi 
li jkollhom ħsara kbira.

(d) jekk il-vettura jkollha ħsara kbira;

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jekk ikunu meħtieġa verifiki fiżiċi 
minħabba modifiki li saru lill-vettura 
wara r-reġistrazzjoni preċedenti u t-test ta' 
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affidabbiltà stradali tagħha li jaffettwaw 
ir-rekwiżiti armonizzati previsti fl-
Annessi IV jew XI tad-
Direttiva 2007/46/KE jew fir-Regolament 
(UE) Nru 168/2013;

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jekk il-liġi nazzjonali tipprevedi 
verifiki fiżiċi addizzjonali b'rabta mar-
rekwiżiti tekniċi minimi stabbiliti fid-
Direttiva 2009/40/KE.

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-finijiet ta' reġistrazzjoni mill-
ġdid, Stat Membru għandu jirrikonoxxi 
ċertifikat tal-affidabbiltà stradali maħruġ 
minn kwalunkwe Stat Membru ieħor, 
bħallikieku hu stess ħareġ iċ-ċertifikat tal-
affidabbiltà stradali, skont id-
Direttiva .../2014/UE1a.
__________________
1a Direttiva .../2014/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta'... dwar it-
testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali 
għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom 
u li jħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU 
L ...) (2012/0184(COD)).

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta vettura rreġistrata fi Stat Membru 
ieħor hija rreġistrata, l-awtorità ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi rilevanti għandha 
tirraporta dan minnufih lill-awtorità ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tal-Istat Membru 
fejn il-vettura tkun ġiet irreġistrata l-aħħar, 
skont l-Artikolu 7.

5. Meta vettura rreġistrata fi Stat Membru 
wieħed tiġi rreġistrata mill-ġdid fi Stat 
Membru ieħor, l-awtorità ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi rilevanti għandha tinnotifika dan 
minnufih lill-awtorità ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi tal-Istat Membru fejn il-vettura tkun 
ġiet irreġistrata l-aħħar, skont l-Artikolu 7.

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta Stat Membru jirċievi notifika ta' 
reġistrazzjoni fi Stat Membru ieħor, kif 
previst fil-paragrafu 5, dan għandu 
jikkanċella jew jissospendi mingħajr 
dewmien ir-reġistrazzjoni tal-vettura fit-
territorju tiegħu skont il-proċeduri 
nazzjonali għall-kanċellazzjoni u s-
sospensjoni.

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi għandhom jirrifjutaw li 
jirreġistraw vettura rreġistrata fi Stat 
Membru ieħor fi kwalunkwe wieħed mill-
każijiet li ġejjin biss:
(a) meta d-dokumenti ta' reġistrazzjoni 
tal-vettura jintilfu jew jinsterqu, sakemm 
il-persuna fiżika jew ġuridika li qed 
tipprova tirreġistra l-vettura ma tkunx 
tista' turi b'mod ċar jew is-sjieda tal-
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vettura jew li hi d-detentur taċ-ċertifikat 
ta' reġistrazzjoni;
(b) meta d-detentur taċ-ċertifikat tar-
reġistrazzjoni ma jkollux residenza 
normali, kif imsemmi fl-Artikolu 3(2), fl-
Istat Membru fejn qiegħed jipprova 
jirreġistra l-vettura;
(c) meta l-applikant għal reġistrazzjoni 
ma jkunx jista' jagħti prova tal-identità 
tiegħu;
(d) meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 4(2) ma jkunux ġew issodisfati;

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jirrifjutaw li jirreġistraw 
vettura rreġistrata fi Stat Membru ieħor 
biss fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li 
ġejjin:

1. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jirrifjutaw li jirreġistraw 
vettura rreġistrata fi Stat Membru ieħor 
biss f'wieħed jew f'bosta mill-każijiet li 
ġejjin:

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 4(2) ma jkunux issodisfati;

imħassar

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) meta l-applikant għal reġistrazzjoni 
ma jkunx jista' jagħti prova tas-sjieda tal-
vettura jew li hu d-detentur leġittimu tal-
vettura;

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn japplika, jekk it-taxxi jew il-miżati 
imposti minn dak l-Istat Membru għar-
reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 ma 
jkunux tħallsu;

(b) fejn japplika, jekk it-taxxi jew il-miżati 
imposti mill-Istat Membru tal-awtoritajiet 
ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għar-
reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 ma 
jkunux tħallsu;

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta jkun japplika, jekk it-taxxi 
rilevanti ma jkunux tħallsu;

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta l-informazzjoni miġbura skont l-
Artikolu 7 tindika wieħed mill-punti li 
ġejjin:

(d) meta l-informazzjoni miġbura skont l-
Artikolu 7 jew informazzjoni oħra tindika 
li l-vettura għandha ħsara kbira, tkun 
insterqet, inqerdet jew ġiet akkwistata 
b'mod frawdolenti;
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Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-vettura għandha ħsara kbira, hija 
misruqa jew tkun inqerdet;

imħassar

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) id-dokumenti ta' reġistrazzjoni tal-
vettura huma misruqa sakemm id-
detentur taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
jkun jista' juri b'mod ċar li huwa s-sid tal-
vettura;

imħassar

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) id-data taċ-ċertifikat obbligatorju li 
jmiss ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan 
tkun għaddiet.

imħassar

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) meta l-vettura ma jkollhiex 
assigurazzjoni tar-responsabbiltà ċivili 
jekk tali assigurazzjoni tkun kundizzjoni 
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preliminari għar-reġistrazzjoni tal-vettura 
f'konformità mal-liġi tal-Istat Membru li 
fih il-vettura se tiġi rreġistrata mill-ġdid.

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li 
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor għandha tiġi sostanzjata 
kif xieraq. Il-persuna kkonċernata tista', 
f'perjodu ta' xahar mill-wasla tad-deċiżjoni 
negattiva, titlob lill-awtorità kompetenti ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tirrevedi d-
deċiżjoni. Dik it-talba għandha tinkludi r-
raġunijiet għal tali reviżjoni. Fi żmien 
xahar mill-wasla ta' dik it-talba, l-awtorità 
kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha tikkonferma jew tbiddel id-
deċiżjoni tagħha.

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li 
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor tiġi sostanzjata kif 
xieraq u tinkludi informazzjoni dwar il-
proċeduri tal-appell u l-iskadenzi. Il-
persuna kkonċernata tista', f'perjodu ta' sitt 
ġimgħat mill-wasla tad-deċiżjoni 
negattiva, titlob li l-awtorità kompetenti 
tirrevedi d-deċiżjoni. Dik it-talba għandha 
tinkludi r-raġunijiet għal tali reviżjoni. Fi 
żmien sitt ġimgħat mill-wasla ta' dik it-
talba, l-awtorità kompetenti ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi għandha 
tikkonferma jew tbiddel id-deċiżjoni 
tagħha. Matul il-perjodu ta' reviżjoni, il-
vettura ma għandhiex tintuża fit-toroq 
pubbliċi fl-Istat Membru fejn tkun qed tiġi 
riveduta d-deċiżjoni ta' rifjut tar-
reġistrazzjoni mill-ġdid.

Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe persuna li tkun xtrat vettura 
fi Stat Membru ieħor u meta dik il-vettura 
ma jkollhiex ċertifikat ta' reġistrazzjoni, 
tista' titlob lill-awtorità ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi toħroġ ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni termporanju għal vettura fid-

1. Kwalunkwe persuna li tkun xtrat, wirtet 
jew irċeviet bħala rigal vettura fi Stat 
Membru għajr dak tar-residenza normali 
tagħha, li titrasferixxi l-vettura lejn Stat 
Membru ieħor, u meta dik il-vettura ma 
jkollhiex ċertifikat ta' reġistrazzjoni, tista' 



PE549.287v01-00 32/52 RR\1051883MT.doc

MT

dawl li tiġi trasferita lejn Stat Membru 
ieħor. Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
temporanju għandu jkun validu għal 
perjodu ta' 30 jum.

titlob li jinħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
termporanju għal dik il-vettura bil-għan li 
din tiġi trasferita lejn l-Istat Membru tar-
residenza normali. Iċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni temporanju għandu jkun 
validu għal perjodu ta' mhux iktar minn 30 
jum imma l-validità tiegħu fl-ebda każ ma 
għandha tkun itwal mill-validità taċ-
ċertifikat tal-affidabilità stradali.

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talba għal ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
temporanju tista' tiġi ppreżentata:
(a) lill-awtorità ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi tal-Istat Membru fejn il-vettura 
tkun ġiet akkwistata; jew
(b) lill-awtorità ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi tal-Istat Membru tar-residenza 
normali.

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tasal it-talba għaċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni termporanja msemmi fil-
paragrafu 1, l-awtorità ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi għandha minnufih tiġbor l-
informazzjoni dwar il-punti tad-dejta 
stabbiliti fl-Anness I direttament mill-
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi tal-
Istat Membru fejn tkun irreġistrata l-
vettura, skont l-Artikolu 7, u tittrasferixxi 
d-dejta għar-reġistru tagħha stess.

2. Meta tasal it-talba għaċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni temporanja msemmi fil-
punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 fl-Istat Membru ta' residenza 
normali tal-persuna li tkun kisbet il-
vettura, l-awtorità ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi ta' dak l-Istat Membru għandha 
minnufih tiġbor l-informazzjoni dwar il-
punti tad-dejta stabbiliti fl-Artikolu 7(2a) 
direttament mill-awtorità ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi tal-Istat Membru fejn tkun ġiet l-
aħħar irreġistrata l-vettura, skont l-
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Artikolu 7, u tittrasferixxi d-dejta għar-
reġistru tagħha stess.

Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi għandhom jirrifjutaw li joħorġu ċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni temporanju kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 fi kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet li ġejjin biss:
(a) meta d-dokumenti ta' reġistrazzjoni 
tal-vettura jkunu ntilfu jew insterqu, 
sakemm il-persuna fiżika jew ġuridika li 
qed tfittex li tirreġistra l-vettura ma tistax 
b'mod ċar turi jew is-sjieda tal-vettura jew 
li hi d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni;
(b) meta l-applikant għal ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni temporanju ma jkunx jista' 
jagħti prova tal-identità tiegħu.

Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jirrifjutaw li joħorġu ċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni temporanja kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 fi kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet li ġejjin:

3. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jirrifjutaw li joħorġu ċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni temporanja kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 f'wieħed jew 
aktar mill-każijiet li ġejjin biss:

Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta l-informazzjoni miġbura skont l-
Artikolu 7 jew l-informazzjoni fir-reġistri 
tal-vetturi uffiċjali nazzjonali tindika 
kwalunkwe wieħed mill-punti li ġejjin:

(b) meta l-informazzjoni miġbura skont l-
Artikolu 7 jew l-informazzjoni fir-reġistri 
tal-vetturi uffiċjali nazzjonali tindika li l-
vettura għandha ħsara kbira, hija 
misruqa, tkun inqerdet jew ġiet akkwistata 
b'mod frawdolenti; 

Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-vettura għandha ħsara kbira, hija 
misruqa jew tkun inqerdet;

imħassar

Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) id-dokumenti ta' reġistrazzjoni tal-
vettura huma misruqa sakemm id-
detentur taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
jkun jista' juri b'mod ċar li huwa s-sid tal-
vettura;

imħassar

Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) id-data taċ-ċertifikat obbligatorju li 
jmiss ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan 
tkun għaddiet.

imħassar
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Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta r-responsabbiltà ċivili fir-
rigward tal-użu tal-vettura ma tkunx 
koperta minn assigurazzjoni, jekk tali 
assigurazzjoni tkun prekundizzjoni għar-
reġistrazzjoni tal-vettura.

Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
temporanju jinħareġ skont il-paragrafu 1, 
l-Istat Membru tal-awtorità li toħroġ dak 
iċ-ċertifikat għandu jinkludi d-dejta dwar 
dik il-vettura fir-reġistru elettroniku 
uffiċjali skont l-Artikolu 7(2a).

Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni temporanju 
jkollu l-format u l-mudell speċifikat fl-
Anness I tad-Direttiva 1999/37/KE.

Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-iskop li tiġi rreġistrata vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jagħtu aċċess għad-dejta 
miżmuma fir-reġistri tal-vetturi uffiċjali 
dwar il-punti tad-dejta stabbiliti fl-
Anness I lill-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi tal-Istati Membri l-oħra.

1. Għall-iskop li tiġi rreġistrata vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jagħtu aċċess għad-dejta 
miżmuma fir-reġistru tal-vetturi uffiċjali 
tagħhom dwar il-punti tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 2a lill-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tal-Istati Membri 
l-oħra.

Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3 u b'mod partikolari d-
dispożizzjonijiet dwar l-eżattezza tal-
informazzjoni pprovduta, l-awtoritajiet 
tar-reġistrazzjoni tal-vetturi ta' kull Stat 
Membru għandhom jirrikonoxxu d-dejta 
miżmuma fir-reġistri tal-vetturi uffiċjali 
tal-Istati Membri l-oħra.

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jużaw l-applikazzjoni tas-
softwer kif stabbilit fl-Anness II.

Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jużaw l-applikazzjoni tas-
softwer kif stabbilit fil-paragrafu 3a u fl-
Anness II. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-applikazzjoni tas-softwer tkun 
operattiva bis-sħiħ.
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Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
biss jistgħu jkollhom aċċess dirett għad-
dejta miżmuma u lesta għall-irkupru fl-
applikazzjoni tas-softwer. L-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-
prevenzjoni ta' dawn il-punti li ġejjin:

L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi u 
awtoritajiet kompetenti oħra biss għandu 
jkollhom aċċess dirett għad-dejta 
miżmuma u lesta għall-irkupru fl-
applikazzjoni tas-softwer. L-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-
prevenzjoni ta' dawn il-punti li ġejjin:

Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interrogazzjoni mhux awtorizzata jew 
it-trażmissjoni tal-informazzjoni;

(c) l-interrogazzjoni mhux awtorizzata, it-
trażmissjoni jew il-pubblikazzjoni tal-
informazzjoni;

Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandha tiġi pprovduta d-dejta li 
ġejja:
(a) il-punti ta' dejta stabbiliti fl-Anness I;
(b) id-dejta teknika dwar il-vetturi 
msemmija fid-Direttiva 1999/37/KE, 
Anness I, paragrafu II-5 u II-6, punti (D)-
(W);
(c) dejta oħra teknika dwar il-vetturi 
msemmija fid-Direttiva 1999/37/KE, 
Anness I, jew l-emendi għal din id-
Direttiva, jekk disponibbli;
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(d) dejta teknika oħra miċ-ċertifikat ta' 
konformità jew miċ-ċertifikat ta' 
approvazzjoni individwali kif deskritt fid-
Direttiva 2007/46/KE u mir-Regolament 
(UE) Nru 168/2013, jekk disponibbli.

Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ipproċessar ta' dejta personali mill-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi fl-
Istati Membri għandu jsir skont id-
Direttiva 95/46/KE u taħt is-superviżjoni 
tal-awtorità pubblika indipendenti tal-Istat 
Membru msemmi fl-Artikolu 28 tagħha.

3. L-ipproċessar ta' dejta personali mill-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi fl-
Istati Membri għandu jsir skont il-liġijiet 
tal-protezzjoni tad-dejta tal-Unjoni u 
dawk nazzjonali u taħt is-superviżjoni tal-
awtorità pubblika indipendenti tal-Istat 
Membru msemmi fl-Artikolu 28 tad-
Direttiva 95/46/KE.

Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-iskambju ta' informazzjoni 
dwar id-dejta dwar il-vetturi, l-Istati 
Membri għandhom jużaw il-funzjonalità 
tas-Sistema ta' Informazzjoni Ewropea 
tal-Liċenzji tal-Vetturi u tas-Sewqan 
(EUCARIS), li hija applikazzjoni tas-
softwer imfassla speċifikament għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament skont l-
Anness II.

Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
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implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-
proċeduri u speċifikazzjonijiet komuni 
għall-applikazzjoni tas-softwer imsemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format għad-dejta 
skambjata, il-proċeduri tekniċi għall-
konsulenza elettronika u l-aċċess għar-
reġistri elettroniċi nazzjonali, il-proċeduri 
ta' aċċess u l-mekkaniżmi ta' sigurtà. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 12(2).

implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-
proċeduri u speċifikazzjonijiet komuni 
għall-applikazzjoni tas-softwer imsemmija 
fil-paragrafu 3a biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, inkluż il-
format għad-data skambjata, il-proċeduri 
tekniċi għall-konsulenza elettronika u l-
aċċess għar-reġistri elettroniċi nazzjonali, 
il-proċeduri ta’ aċċess u l-mekkaniżmi ta' 
sigurtà. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).

Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
b'mod regolari l-adegwatezza tal-miżuri 
ta' sigurtà relatati mal-ħarsien tad-dejta 
skambjata permezz tal-applikazzjoni tas-
softwer imsemmija fil-paragrafu 3a, 
filwaqt li tqis l-iżviluppi teknoloġiċi u l-
evoluzzjoni tar-riskji.

Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Kull Stat Membru għandu jġarrab l-
ispejjeż tiegħu li jirriżultaw mill-
amministrazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni 
tal-applikazzjonijiet tas-softwer 
imsemmija fil-paragrafu 3a.

Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
tista' toħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi wieħed jew aktar 
minn wieħed lil kwalunkwe impriża li 
tikkonforma mall-kriterji li ġejjin:

1. Awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
tista' toħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi wieħed jew aktar 
minn wieħed lil manifatturi ta' vetturi, 
manifatturi ta' partijiet tal-vetturi, 
ħwienet tat-tiswija ta' vetturi, negozjanti u 
impriżi li jwasslu vetturi lil hinn mill-
fruntieri, servizzi tekniċi u awtoritajiet tal-
ispezzjoni awtomobilistiċi, bil-kundizzjoni 
li l-entità li tinħareġ maċ-ċertifikat tkun 
stabbilita fit-territorju ta' dik l-istess 
awtorità.

Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun stabbilita fit-territorju tagħha; imħassar

Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiddistribwixxi vetturi jew tipprovdi 
servizzi ta' tiswija, ta' manutenzjoni jew 
ta' ttestjar għall-vetturi;

imħassar

Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandha reputazzjoni tajba u għandha 
l-kompetenza professjonali meħtieġa.

imħassar
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Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi għandhom jiżguraw li d-dejta tal-
vettura kif imsemmi fl-Anness I tiġi 
rreġistrata fir-reġistru tagħhom għal kull 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi.

imħassar

Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-vetturi li jkollhom ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni tal-vettura professjonali 
jistgħu jintużaw biss għal skopijiet 
professjonali mill-impjegatur jew l-
impjegati tal-impriża li jkun inħarġilha 
tali ċertifikat.

Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-vetturi li jkollhom ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi 
jistgħu biss jintużaw jekk il-vettura ma 
tikkostitwix riskju dirett u immedjat għas-
sigurtà fit-triq. Dawk il-vetturi ma jistgħux 
jintużaw għat-trasport kummerċjali tal-
persuni jew tal-merkanzija.

3. Il-vetturi li jkollhom ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi u 
numru ta' reġistrazzjoni jistgħu biss 
jintużaw jekk il-vettura ma tikkostitwix 
riskju dirett u immedjat għas-sigurtà fit-triq 
u jkollha ċertifikat validu ta' affidabbiltà 
stradali. Dawk il-vetturi ma jistgħux 
jintużaw għat-trasport tal-persuni jew tal-
merkanzija kemm jekk ikunu kummerjċali 
jew privati.
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Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Iċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi għandhom ikunu reċiprokament 
rikonoxxuti mill-Istati Membri kollha 
għal vjaġġi bi skopijiet ta' trasferiment, 
verifika u testijiet tal-vetturi.

Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi Punti ta' Kuntatt Nazzjonali

Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-ismijiet u d-dettalji tal-
kuntatt tal-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi li huma responsabbli għall-
ġestjoni tar-reġistri uffiċjali tal-vetturi fit-
territorju tagħhom u għall-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament.

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
Punt ta' Kuntatt Nazzjonali li jkun 
responsabbli għall-iskambju tal-
informazzjoni b'rabta ma' dan ir-
Regolament. L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-ismijiet u d-
dettalji tal-kuntatt tal-Punti ta' Kuntatt 
Nazzjonali. 

Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 
ta' awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
u kwalunkwe aġġornament ta' din il-lista 
fuq il-websajt tagħha.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 
tal-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali u 
kwalunkwe aġġornament ta' din il-lista fuq 
il-websajt tagħha.

Emenda 97
Proposta għal regolament
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Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li ġejja tkun aċċessibbli 
faċilment għall-pubbliku:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li ġejja tkun aċċessibbli 
faċilment għall-pubbliku:

(a) l-informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni 
tal-vetturi fl-Istat Membru tal-awtorità 
rilevanti;

(a) l-informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni 
tal-vetturi fl-Istat Membru, inklużi 
dokumenti rilevanti meħtieġa għar-
reġistrazzjoni mill-ġdid, limiti ta' żmien, 
ħin ta' stennija previst għal deċiżjoni u 
raġunijiet għal rifjut;

(b) l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-
awtorità sabiex tkun tista' tiġi kkuntattjata 
direttament.

(b) l-informazzjoni dwar verifiki fiżiċi 
skont l-Artikolu 4(4);

(c) ir-regoli li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta relatata mar-reġistrazzjoni ta' 
vetturi, inkluża informazzjoni dwar limiti 
ta' żmien għaż-żamma kif ukoll l-
informazzjoni meħtieġa mniżżla fl-
Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 95/46/KE.

Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu 
ssodisfati mill-impriżi sabiex jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(1)(c);

imħassar

Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl- 2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
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Artikolu 10 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Artikolu 10 għandha tiġi kkonferita fuq il-
Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 
setgħa mhux aktar tard minn sitt xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. 
Id-delega tas-setgħa tiġi estiża b'mod 
taċitu għal perjodi ta' durata identika, 
ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ikunu kontra din l-estensjoni sa 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta' kull perjodu.

Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Penalitajiet

L-Istati Membri għandhom jiddisponu 
għal penalitajiet effettivi, proporzjonati u 
dissważivi jekk id-detentur ta' ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni ma jirreġistrax mill-ġdid il-
vettura tiegħu fi żmien l-iskadenzi 
msemmija fl-Artikolu 4. Dawk il-
penalitajiet jistgħu jinkludu 
restrizzjonijiet dwar l-użu tal-vettura 
sakemm issir reġistrazzjoni mill-ġdid.

Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tressaq rapport dwar l-
evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa [erba' 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament]. Il-Kummissjoni, jekk 

Il-Kummissjoni għandha tressaq rapport 
dwar l-evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 
[tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament]. Dak ir-rapport 
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meħtieġ, tressaq proposti xierqa bl-iskop li 
temenda dan ir-Regolament, u tallinja atti 
oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari filwaqt li 
tqis il-possibbiltajiet ta' simplifikazzjonijiet 
amministrattivi ulterjuri għaċ-ċittadini u n-
negozji.

għandu jkun fih partikolarment tagħrif 
dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun 
xieraq, tressaq proposti xierqa bl-iskop li 
temenda dan ir-Regolament, u tallinja atti 
oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari filwaqt li 
tqis il-possibbiltajiet ta' simplifikazzjonijiet 
amministrattivi ulterjuri għaċ-ċittadini u n-
negozji.

Emenda 102
Proposta għal regolament
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni

Punt Kodiċijiet 
Armonizz

ati 
Direttiva 

1999/37/K
E

1. Pajjiż ta' reġistrazzjoni --

2. Numru ta' reġistrazzjoni (A)

3. Data tal-ewwel reġistrazzjoni tal-vettura (B)

4. Numru/i ta' identifikazzjoni taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni --

5. Isem l-awtorità tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni --

6. Vettura: għamla (D.1)

7. Vettura: tip (D.2)

- Varjant (jekk disponibbli);

- Verżjoni (jekk disponibbli)

8. Vettura: deskrizzjoni(jiet) kummerċjali (D.3)

9. Numru ta' Identifikazzjoni tal-Vettura (NIV) (E)

10. Piż: piż massimu li jista' teknikament jiġi mgħobbi, għajr għall-muturi (F.1)

11. Piż: piż massimu permess tal-vettura mgħobbija fl-użu fl-Istat Membru ta' (F.2)
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reġistrazzjoni

12. Piż tal-vettura fl-użu bil-karrozzerija, u bil-mekkaniżmu tat-tqabbid fil-każ ta' 
vettura li tirmonka fl-użu minn kwalunkwe kategorija oħra għajr l-M1

(G)

13. Perjodu ta' validità, jekk mhux illimitat (H)

14. Data tar-reġistrazzjoni li għaliha jirreferi dan iċ-ċertifikat (I)

15. Numru tal-approvazzjoni tat-tip (jekk disponibbli) (K)

16. Numru ta' fusien (L)

17. Distanza bejn il-fusien (f'mm) (M)

18. Għall-vetturi b'piż totali massimu permess li jaqbeż it-3 500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi mgħobbi fost il-fusien: il-fus 1 (f'kg)

(N.1)

19. Għall-vetturi b'piż totali massimu permess li jaqbeż it-3 500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi mgħobbi fost il-fusien: il-fus 2 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.2)

20. Għall-vetturi b'piż totali massimu permess li jaqbeż it-3 500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi mgħobbi fost il-fusien: il-fus 3 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.3)

21. Għall-vetturi b'piż totali massimu permess li jaqbeż it-3 500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi mgħobbi fost il-fusien: il-fus 4 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.4)

22. Għall-vetturi b'piż totali massimu permess li jaqbeż it-3 500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi mgħobbi fost il-fusien: il-fus 5 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.5)

23. Piż massimu li jista' teknikament jiġi rmunkat mill-karru: wieqaf bil-brejkijiet 
(f'kg)

(O.1)

24. Piż massimu li jista' teknikament jiġi rmunkat mill-karru: wieqaf mingħajr 
brejkijiet (f'kg)

(O.2)

25. Magna: kapaċità (f'ċm3) (P.1)

26. Magna: saħħa massima netta (f'kW) (jekk disponibbli) (P.2)

27. Magna: tip ta' karburant jew sors ta' enerġija (P.3)

28. Magna: stima tal-veloċità (f'min-1) (P.4)

29. Numru ta' identifikazzjoni tal-magna (P.5)

30. Proporzjon saħħa/piż (f'kW/kg) (għall-muturi biss) (Q)

31. Kulur tal-vettura (R) 

32. Kapaċità ta' postijiet: għadd ta' postijiet bil-qiegħda, inkluż tas-sewwieq (S.1)

33. Kapaċità ta' postijiet: numru ta' postijiet bil-wieqfa (fejn applikabbli) (S.2)

34. Velocità massima (f'km/h) (T)
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35. Livell tal-ħoss: wieqfa (f'dB(A)) (U.1)

36. Livell tal-ħoss: veloċità tal-magna (f'min-1) (U.2)

37. Livell tal-ħoss: meta tiġi misjuqa (f'dB(A)) (U.3)

38. Emissjonijiet tal-egżost: CO (fi g/km jew g/kWh) (V.1)

39. Emissjonijiet tal-egżost: HC (fi g/km jew g/kWh) (V.2)

40. Emissjonijiet tal-egżost: NOx (fi g/km jew g/kWh) (V.3)

41. Emissjonijiet tal-egżost: HC + NOx (fi g/km) (V.4)

42. Emissjonijiet tal-egżost: partikolati għad-diżil (fi g/km jew g/kWh) (V.5)

43. Emissjonijiet tal-egżost: koeffiċjent ta' assorbiment koreġut għad-diżil (f'min-1) (V.6)

44. Emissjonijiet tal-egżost: CO2 (fi g/km) (V.7)

45. Emissjonijiet tal-egżost: konsum tal-fjuwil kombinat (f'l/100 km) (V.8)

46. Emissjonijiet tal-egżost: indikazzjoni tal-kategorija ambjentali tal-approvazzjoni 
tat-tip KE, referenza għall-verżjoni applikabbli skont id-Direttiva 70/220/KEE jew 
id-Direttiva 88/77/KEE

(V.9)

47. Kapaċità tat-tank(ijiet) tal-fjuwil (f'litri) (W)

48. Data tal-aħħar test ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan --

49. Data għat-test ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan li jmiss --

50. Kilometraġġ (jekk disponibbli) --

51. Vettura meqruda (Iva/Le) --

52. Data tal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-qerda --

53. Stabbiliment jew impriza li toħroġ iċ-ċertifikat tal-qerda --

54. Raġuni tal-qerda --

55. Vettura misruqa (Iva/Le) --

56. Ċertifikat ta' reġistrazzjoni u/jew pjanċi misruqa (Iva/Le) --

57. Reġistrazzjoni inattiva --

58. Reġistrazzjoni sospiża --

59. Bidla fin-numru ta' reġistrazzjoni --

60. Test ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan meħtieġ wara l-aċċident bi ħsara kbira --

61. Ittestjar addizzjonali meħtieġ wara l-bidla jew il-modifikazzjoni ta' kwalunkwe 
wieħed mill-punti 9 sa 47 

____________________________
1 Kif imsemmi fid-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Settembru 2000 dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw (ĠU L 269, 21.10.2000, 
p. 34) kif emendata.
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Emenda

Punt Kodiċijiet 
Armonizz

ati 
Direttiva 

1999/37/K
E

1. Pajjiż ta' reġistrazzjoni --

2. Numru ta' reġistrazzjoni (A)

3. Data tal-ewwel reġistrazzjoni tal-vettura (B)

4. Numru/i ta' identifikazzjoni taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni --

5. Isem l-awtorità tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni --

5a. Kategorija tal-vettura (J)

13. Perjodu ta' validità, jekk mhux illimitat (H)

14. Data tar-reġistrazzjoni li għaliha jirreferi dan iċ-ċertifikat (I)

48. Data tal-aħħar test ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan --

49. Data għat-test ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan li jmiss --

50. Kilometraġġ (jekk disponibbli) --

51. Vettura meqruda (Iva/Le) (jekk disponibbli) --

52. Data tal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-qerda (jekk disponibbli) --

53. Stabbiliment jew impriza li toħroġ iċ-ċertifikat tal-qerda (jekk disponibbli) --

55. Vettura misruqa (Iva/Le) --

56. Ċertifikat ta' reġistrazzjoni misruq (Iva/Le) --

56a. Pjanċi ta' reġistrazzjoni misruqa (Iva/Le) --

57. Reġistrazzjoni inattiva (jekk disponibbli) --

58. Reġistrazzjoni sospiża (jekk disponibbli) --

59. Bidla fin-numru ta' reġistrazzjoni (jekk disponibbli) --

60. Test ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan meħtieġ wara l-aċċident bi ħsara kbira 
(jekk disponibbli)

--

61. Alterazzjonijiet jew modifikazzjonijiet ta' sistemi, komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati li jaffettwaw ir-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Annessi IV u XI tad-
Direttiva 2007/46/KE, fl-Anness I tad-Direttiva 2002/24/KE jew fir-Regolament 
(UE) Nru 168/2013 (jekk disponibbli)

--

61a. Vettura impurtata (Iva/Le) --
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61b. Ċertifikat ta' reġistrazzjoni temporanju (data) --

61c. Reġistrazzjoni tal-vettura rifjutata (raġuni) (jekk disponibbli) --

61d. Dereġistrazzjoni tal-vettura (data, post, raġuni) (jekk disponibbli) --

____________________________
1 Kif imsemmi fid-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Settembru 2000 dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw (ĠU L 269, 21.10.2000, 
p. 34) kif emendata.

Emenda 103
Proposta għal regolament
Anness II – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-iskambju tal-informazzjoni għandu 
jsir b'mezzi elettroniċi interoperabbli u l-
iskambju tad-dejta ma għandux jinvolvi 
bażijiet ta' dejta oħra. Dan l-iskambju tal-
informazzjoni għandu jsir b'mod 
kosteffiċenti u sigur u għandu jiżgura s-
sigurtà u l-protezzjoni tad-dejta trażmessa, 
sakemm ikun possibbli bl-użu tal-
applikazzjonijiet tas-softwer eżistenti.

1. L-iskambju tal-informazzjoni għandu 
jsir b'mezzi elettroniċi interoperabbli u l-
iskambju tad-dejta ma għandux jinvolvi 
bażijiet ta' dejta oħra. Dan l-iskambju tal-
informazzjoni għandu jsir b'mod 
kosteffiċenti u sigur u għandu jiżgura s-
sigurtà u l-protezzjoni tad-dejta trażmessa, 
bl-użu ta' EUCARIS.

Emenda 104
Proposta għal regolament
Anness II – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jġarrab l-
ispejjeż tiegħu li jirriżultaw mill-
amministrazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni 
tal-applikazzjoni tas-softwer imsemmija 
fil-punt 1.

imħassar

Emenda 105
Proposta għal regolament
Anness II – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni 
għandhom, bl-użu tal-proċeduri awtomatiċi 
kif imsemmi fil-punti 1 u 2, jirkupraw l-
informazzjoni dwar punti tad-dejta 
msemmija fl-Anness I mir-reġistri 
elettroniċi tal-vetturi ta' Stat Membru 
wieħed jew aktar.

4. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni 
għandhom, bl-użu tal-proċeduri awtomatiċi 
kif imsemmi fil-punti 1 u 2, jirkupraw l-
informazzjoni dwar punti tad-dejta 
msemmija fl-Anness I mir-reġistru 
elettroniku tal-vetturi tal-Istat Membru l-
ieħor.
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