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Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

33. Jitlob, f'dan ir-rigward, it-twaqqif 

ta' Aġenzija Ewropea għas-Sorveljanza tal-

Vetturi; 

33. Iqis, f'dan ir-rigward, li t-twaqqif ta' 

Aġenzija Ewropea għas-Sorveljanza tal-

Vetturi ma jirrispondix għall-ħtieġa li 

jkun hemm reazzjoni rapida għall-

iskandlu u sempliċement se joħloq saff 

supplimentari fl-amministrazzjoni bi spiża 

għolja iżda bi ftit valur miżjud; iqis li l-

Kummissjoni hija l-istituzzjoni xierqa biex 

tassumi direttament dawn is-setgħat il-

ġodda u li s-sistema l-ġdida għandha 

tipprevjeni lill-Istati Membri milli 

jinterferixxu f'dawn is-setgħat il-ġodda; 

Or. en 
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39. Jitlob it-twaqqif ta' struttura ta' 

tariffi li tiżgura finanzjament xieraq u 

indipendenti tal-approvazzjoni tat-tip, is-

sorveljanza tas-suq u l-attivitajiet tas-

servizzi tekniċi; jemmen li l-awtoritajiet 

tal-approvazzjoni tat-tip għandhom 

jinżammu responsabbli għar-relazzjonijiet 

kummerċjali u ekonomiċi eżistenti bejn il-

manifatturi tal-karozzi u l-fornituri, minn 

naħa, u s-servizzi tekniċi, min-naħa l-oħra, 

sabiex jiġu evitati kunflitti ta' interess; 

39. Jitlob għal finanzjament xieraq u 

indipendenti tal-approvazzjoni tat-tip, is-

sorveljanza tas-suq u l-attivitajiet tas-

servizzi tekniċi, pereżempju permezz tal-

istabbiliment ta' struttura tat-tariffi, 

permezz tal-baġits nazzjonali tal-Istati 

Membri, jew permezz ta' kombinament 

taż-żewġ metodi; jemmen li l-awtoritajiet 

tal-approvazzjoni tat-tip għandhom 

jinżammu responsabbli għar-relazzjonijiet 

kummerċjali u ekonomiċi eżistenti bejn il-

manifatturi tal-karozzi u l-fornituri, minn 

naħa, u s-servizzi tekniċi, min-naħa l-oħra, 

sabiex jiġu evitati kunflitti ta' interess; 

Or. en 

 

 


