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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Fis-27 ta' Jannar  2016, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-proposta tagħha dwar rekwiżiti 

għall-approvazzjoni tat-tip u s-sorveljanza tas-suq tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, 

li bħalissa huma stipulati fid-Direttiva 2007/46/KE. 

Twettaq kontroll komprensiv tal-idoneità tas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-Unjoni fl-

2013, bħala parti mill-impenji tal-Kummissjoni fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha CARS2020. Ir-

riżultati wrew li għalkemm is-sistema attwali laħqet l-objettivi tal-politika sa ċertu punt, din 

ġiet ikkritikat ħafna wara l-iskandlu tas-softwer ta' manipulazzjoni tal-Volkswagen. Ir-

rapporteur iqis li huwa essenzjali li tiġi rinfurzata s-sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, 

b'mod partikolari billi jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' sorveljanza xierqa li jiggarantixxu l-

applikazzjoni armonizzata tal-proċeduri fl-Istati Membri kollha. Barra minn hekk, huwa 

essenzjali li l-leġiżlazzjoni taħdem sewwa u ma twassalx għal żieda fil-burokrazija la għall-

amministrazzjonijiet nazzjonali u lanqas għall-industrija.  

Sors wieħed ta' dgħufija fis-sistema ta' bħalissa huwa d-differenza fl-interpretazzjoni u l-

istrettezza fl-applikazzjoni tar-rekwiżiti mill-Istati Membri. Id-differenzi fl-interpretazzjoni, 

mhux neċessarjament in mala fede, u t-traspożizzjoni tad-direttivi huma fenomenu rikorrenti 

magħruf li jagħmel ħsara lis-suq intern u joħloq inċertezza kemm għall-industrija kif ukoll 

għall-konsumaturi. 

Il-konsegwenza ta' dawn id-dgħjufijiet hija mhux biss nuqqas ta' konformità, iżda l-ħolqien ta' 

lok għal frodi u ksur sfaċċat tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Sfortunatament, issa rajna għadd ta' 

każijiet bħal dawn. Sabiex jiġu indirizzati dawn id-dgħjufijiiet, ir-rapporteur ta attenzjoni 

partikolari lill-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi ta' sorveljanza u sorveljanza tas-suq  aktar 

b'saħħithom.  

Is-sorveljanza tas-suq, jiġifieri il-kontrolli ex-post fuq vetturi wara r-rilaxx tagħhom fis-suq, 

hija punt dgħajjef tal-leġiżlazzjoni attwali u t-tisħiħ ta' dan l-aspett huwa wieħed mill-aktar 

biċċiet ċentrali ta' din il-proposta. Ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet ta' infurzar u l-

passi li jridu jittieħdu meta jkun hemm prodotti mhux konformi fis-suq ġew definiti, u dan 

huwa titjib meħtieġ. Ir-rapporteur jieħu nota tal-fatt li s-sorveljanza tas-suq tista' titwettaq 

mill-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza iżda li l-Kummissjoni Ewropea wkoll għandha 

rwol x'taqdi.  

Sabiex ir-regolament jiġi adattat aħjar għall-kundizzjonijiet li jinbidlu fl-Istati Membri, ir-

rapporteur qed jipproponi bidliet għas-sistema tat-tariffi. Billi xi Stati Membri jwettqu numru 

limitat ta' approvazzjonijiet tat-tip, il-finanzjament għas-sorveljanza tas-suq m'għandux ikun 

marbut mal-approvazzjonijiet tat-tip peress li dan jirriskja li joħloq differenzi serji fis-

sorveljanza tas-suq. Sabiex jiu żgurati kundizzjonijiet ekwi u sorveljanza bir-reqqa tas-suq fl-

Unjoni kollha, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu strutturi tat-tariffi li jirriflettu l-

kundizzjonijiet tal-Istati Membri li jiffinanzjaw attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq.  

Qed jiġi ssuġġerit li jiġi ċċarat iktar il-finanzjament tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq. 

Minħabba li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema ta' tariffi biex ikopru l-ispejjeż 

għas-sorveljanza tas-suq, huwa wkoll raġonevoli li l-ispejjeż maħluqa minħabba l-attivitajiet 

ta' sorveljanza tas-suq jiġġarbu mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq. 
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Biex tiġi żgurata verament il-kredibilità tal-approvazzjonijiet tat-tip dawn għandhom jiġu 

vverifikati minn awtorità tal-approvazzjoni tat-tip barra dik li toħroġhom kull ħames snin. 

Dan se jikkontribwixxi biex jiġu eliminati d-differenzi fl-interpretazzjoni bejn l-awtoritajiet 

tal-approvazzjoni tat-tip u biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni. 

Qed jiġi ssuġġerit ukoll it-tisħiħ tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni u tas-sorveljanza tas-suq u 

tar-responsabilità tal-Kummissjoni li tieħu azzjoni fil-każ ta' nuqqas ta' konformità. 

Regolamenti ċari dwar is-sorveljanza tas-suq flimkien ma' sanzjonijiet b'saħħithom joħolqu 

qafas b'saħħtu u kredibbli ta' deterrent għal attentati fil-ġejjieni ta' evażjoni jew ta' ksir tar-

rekwiżiti. 

Is-servizzi tekniċi għandhom rwol essenzjali fiż-żamma tal-ogħla standards ta' sikurezza, 

tekniċi u ambjentali tal-Unjoni u fil-konformità magħhom. Ir-rapporteur jaqbel mal-

Kummissjoni li l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi huma imperattivi. 

Madankollu, peress li l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ jistgħu jsiru minn korp ta' akkreditament 

nazzjonali f'xi Stati Membri, ir-rapporteur jixtieq jiżgura li din il-possibbiltà tibqa' teżisti fil-

futur. Il-valutazzjoni tal-monitoraġġ għandha tiżgura wkoll l-indipendenza tas-servizz tekniku 

mingħand il-manifattur. Sabiex tiġi żgurata l-kosteffiċjenza s-servizzi tekniċi għandhom 

ikunu jistgħu jikkompetu fuq bażi ta' prezzijiet u għal din ir-raġuni m'għandux jiġi 

rakkomandat diżakkoppjar totali, u minflok għandha ssir enfasi fuq l-evalwazzjoni robusta u 

l-monitoraġġ. 

Mezz ieħor biex tiġi żgurata  interpretazzjoni  stretta tal-leġiżlazzjoni hija mekkaniżmu ta' 

evalwazzjoni bejn il-pari tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip li bih l-awtoritajiet 

nazzjonali jiskambjaw informazzjoni u jikkoordinaw il-valutazzjonijiet tagħhom. B'hekk, l-

awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip jistgħu jnaqqsu d-differenzi possibbli bejniethom bil-mod 

li jwettqu l-kontrolli tagħhom. Madankollu, sabiex ikun żgurat li dawn l-evalwazzjonijiet bejn 

il-pari ma jsirux ta' piż bla bżonn u ma jżidux l-ispejjeż, qed jiġi ssuġġerit li l-frekwenza 

tagħhom titnaqqas sakemm ma jkunx hemm raġuni biex wieħed jassumi li hija meħtieġa 

evalwazzjoni bejn il-pari aktar ta' spiss. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jitlob lill-Kumitat għas-

Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, jieħu inkunsiderazzjoni 

l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(43) ‘vettura ta' tmiem is-serje' tfisser 

vettura li hija parti minn ħażna u li, 

minħabba d-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti 

tekniċi ġodda li fl-isfond tagħhom ma 

kellhiex it-tip tagħha approvat, ma tistax 

(43) ‘vettura ta' tmiem is-serje' tfisser 

vettura li hija parti minn ħażna jew li 

għandha tiġi kompluta u li, minħabba d-

dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti tekniċi ġodda li 

fl-isfond tagħhom ma kellhiex it-tip tagħha 
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tkun jew tibqa' disponibbli fis-suq, tiġi 

rreġistrata jew imdaħħla fis-servizz; 

approvat, ma tistax tkun jew tibqa' 

disponibbli fis-suq, tiġi rreġistrata jew 

imdaħħla fis-servizz; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-vetturi jistgħu jinbnew f'diversi stadji li għandhom jitqiesu fid-definizzjoni ta' vetturi ta' 

tmiem is-serje. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jistgħu, 

fejn jaraw li hu meħtieġ u ġġustifikat, 

ikunu intitolati li jidħlu fil-bini tal-

operaturi ekonomiċi u jissekwestraw il-

kampjuni meħtieġa ta' vetturi, sistemi, 

komponenti u unitajiet tekniċi separati għal 

skopijiet ta' ttestjar tal-konformità. 

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jistgħu, 

meta jaraw li hu meħtieġ u ġġustifikat, 

jidħlu fil-bini tal-operaturi ekonomiċi u 

jissekwestraw il-kampjuni meħtieġa ta' 

vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet 

tekniċi separati għal skopijiet ta' ttestjar tal-

konformità. Il-kampjuni meħuda għall-

ittestjar għandhom jitħallsu mill-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq skont 

ir-rata tas-suq permezz tal-ħlas jew tal-

prezz tax-xiri jew tal-kiri tagħhom, skont l-

użu intiż għall-kampjuni kkonċernati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tariffi għas-sorveljanza tas-suq qed jitħallsu fil-mument tal-approvazzjoni tat-tip. Jekk l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jiġu permessi ma jħallsux għall-kampjuni li qed jiġu 

ttestjati, il-manifattur jiġi sfurzat iħallas doppju. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk it-testijiet u spezzjonijiet jistgħu 

jsiru fuq vetturi ġodda forniti mill-

manifatturi jew l-operatur ekonomiku kif 

previst fil-paragrafu 2 ta' hawn taħt. 

Dawk it-testijiet u spezzjonijiet jistgħu 

jsiru fuq vetturi, sistemi, komponenti jew 

unitajiet tekniċi separati ġodda, li 

għandhom jitħallsi bir-rata tas-suq permezz 

tal-ħlas jew tal-prezz tax-xiri jew tal-kiri 

tagħhom, skont l-użu intiż għall-vetturi, 

sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi 

separati kkonċernati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tariffi għas-sorveljanza tas-suq qed jitħallsu fil-mument tal-approvazzjoni tat-tip. Jekk l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jiġu permessi ma jħallsux għall-kampjuni li qed jiġu 

ttestjati, il-manifattur jiġi sfurzat iħallas doppju. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-manifatturi li jkollhom 

approvazzjoni tat-tip jew l-operaturi 

ekonomiċi għandhom, fuq talba, għandhom 

jipprovdu lill-Kummissjoni, numru 

statistikament rilevanti ta' vetturi tal-

produzzjoni, sistemi, komponenti u 

unitajiet tekniċi separati magħżulin mill-

Kummissjoni li huma rappreżentattivi 

għall-vetturi, sistemi, komponenti u 

unitajiet tekniċi separati disponibbli għat-

tqegħid fis-suq b'dik l-approvazzjoni tat-

tip. Dawk il-vetturi, is-sistemi, il-

komponenti u unitajiet tekniċi separati 

għandhom jiġu fornuti għall-ittestjar f'tali 

żmien u post u għall-perjodu li tkun teħtieġ 

il-Kummissjoni. 

2. Il-manifatturi li jkollhom 

approvazzjoni tat-tip jew l-operaturi 

ekonomiċi għandhom, fuq talba, jipprovdu 

lill-Kummissjoni, numru statistikament 

rilevanti ta' vetturi tal-produzzjoni, sistemi, 

komponenti u unitajiet tekniċi separati 

magħżulin mill-Kummissjoni li huma 

rappreżentattivi għall-vetturi, sistemi, 

komponenti u unitajiet tekniċi separati 

disponibbli għat-tqegħid fis-suq bl-

approvazzjoni tat-tip ikkonċernata. Dawk 

il-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u 

unitajiet tekniċi separati għandhom jiġu 

fornuti għall-ittestjar f'tali żmien u post u 

għall-perjodu li tkun teħtieġ il-

Kummissjoni. Il-kampjuni tal-vetturi, 

sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi 

separati magħmula disponibbli għall-

ittestjar għandhom jitħallsu mill-

Kummissjoni skont ir-rata tas-suq 

permezz tal-ħlas jew tal-prezz tax-xiri jew 
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tal-kiri tagħhom, skont l-użu intiż għall-

kampjuni kkonċernati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tariffi għas-sorveljanza tas-suq qed jitħallsu fil-mument tal-approvazzjoni tat-tip. Jekk l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jew il-Kummissjoni jiġu permessi ma jħallsux għall-

kampjuni li qed jiġu ttestjati, il-manifattur jiġi sfurzat iħallas doppju. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-manifatturi tal-vetturi għandhom 

jagħmlu d-dejta li hija meħtieġa għall-fini 

tal-ittestjar tal-verifika tal-konformità minn 

partijiet terzi pubblika. Il-Kummissjoni 

għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni 

sabiex tiddefinixxi d-dejta li għandha ssir 

pubblika u l-kundizzjonijiet għal tali 

pubblikazzjoni, soġġett għall-protezzjoni 

tas-sigrieti kummerċjali u l-preservazzjoni 

tad-dejta personali skont il-leġiżlazzjoni 

tal-Unjoni u nazzjonali. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 87(2). 

4. Il-manifatturi tal-vetturi għandhom 

jagħmlu disponibbli d-data li huma 

meħtieġa għall-fini tal-ittestjar tal-verifika 

tal-konformità mill-awtoritajiet ta' 

sorveljanza tas-suq u l-Kummissjoni. Il-

Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 

implimentazzjoni sabiex tiddefinixxi d-data 

li għandhom isiru disponibbli u l-

kundizzjonijiet biex isir dan, soġġett għall-

protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali u l-

preservazzjoni tad-data personali skont il-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali. Dawk 

l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta' 

eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 87(2). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-data għandhom isiru disponibbli għall-partijiet rilevanti sabiex ikun żgurat li jkun jista' 

jsir ittestjar adegwat. Madankollu, huwa wkoll essenzjali li tinżamm il-kunfidenzjalità u l-

proprjetà intellettwali. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta d-distributur jikkunsidra li 

vettura, sistema, komponent jew unità 

teknika separata mhumiex f'konformità 

mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, huwa 

ma għandux jippermetti t-tqegħid għad-

disponibbiltà fis-suq, id-dħul fis-servizz 

jew ir-reġistrazzjoni ta' tali vettura, 

sistema, komponent jew unità teknika 

separata, sakemm dawn jinġiebu 

f'konformità. 

1. Meta d-distributur jikkunsidra li 

vettura, sistema, komponent jew unità 

teknika separata mhumiex f'konformità 

mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, huwa 

għandu jinforma lill-manifattur u lill-

awtorità tas-sorveljanza tas-suq rilevanti 

dwar dan. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa essenzjali li tittieħed azzjoni rapida jekk ikun hemm suspett ta' nuqqas ta' konformità. 

Għalhekk distributur li jissuspetta dan għandu jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet tas-

sorveljanza tas-suq fi stadju bikri. Fl-istess ħin, ir-responsabilità tad-distributuri għandha 

tkun proporzjonata peress li l-azzjonijiet li jieħdu jistgħu jwasslu għal responsabilità lejn il-

manifatturi. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu struttura tat-tariffi nazzjonali 

sabiex ikopru l-kostijiet għall-attivitajiet ta' 

approvazzjonijiet tat-tip u ta' sorveljanza 

tas-suq tagħhom kif ukoll għall-ittestjar u l-

ispezzjonijiet tal-approvazzjoni tat-tip u l-

konformità tal-produzzjoni mwettqin mis-

servizzi tekniċi li għażlu. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu struttura tat-tariffi nazzjonali 

sabiex ikopru l-kostijiet għall-attivitajiet ta' 

approvazzjonijiet tat-tip u ta' sorveljanza 

tas-suq tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-ammont tal-approvazzjonijiet tat-tip mogħtija jvarja bejn l-Istati Membri mhuwiex 

rakkomandat li l-finanzjament għas-sorveljanza tas-suq jintrabat mal-approvazzjonijiet tat-

tip għax dan jista' jwassal li s-sorveljanza tas-suq tkun nieqsa mill-fondi. Minflok, l-Istati 

Membri għandhom ikunu ħielsa li jistabbilixxu s-sistemi tat-tariffi tagħhom stess sabiex 
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jiżguraw li jkunu garantiti l-fondi meħtieġa. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dawn it-tariffi nazzjonali 

għandhom ikunu imposti fuq il-

manifatturi li jkunu applikaw għall-

approvazzjoni tat-tip fl-Istat Membru 

kkonċernat. It-tariffi ma għandhomx 

ikunu imposti direttament mis-servizzi 

tekniċi. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-ammont tal-approvazzjonijiet tat-tip mogħtija jvarja bejn l-Istati Membri mhuwiex 

rakkomandat li l-finanzjament għas-sorveljanza tas-suq jintrabat mal-approvazzjonijiet tat-

tip għax dan jista' jwassal li s-sorveljanza tas-suq tkun nieqsa mill-fondi. Minflok, l-Istati 

Membri għandhom ikunu ħielsa li jistabbilixxu s-sistemi tat-tariffi tagħhom stess sabiex 

jiżguraw li jkunu garantiti l-fondi meħtieġa. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-istruttura tat-tariffi nazzjonali, 

għandha tkopri wkoll l-ispejjeż għall-

ispezzjonijiet u t-testijiet ta' verifika tal-

konformità mwettqa mill-Kummissjoni 

skont l-Artikolu 9. Dawn il-

kontribuzzjonijiet għandhom 

jikkostitwixxu d-dħul estern assenjat għall-

baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, skont l-

Artikolu 21(4) tar-Regolament Finanzjarju. 

imħassar 

__________________  

26 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 

966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-
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regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 

1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1–

96). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-riżorsi meħtieġa għall-attivitajiet tal-Kummissjoni għandhom jinstabu mill-baġit tal-UE. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kummissjoni tista' tadotta l-atti 

ta' implimentazzjoni sabiex tiddefinixxi ż-

żieda msemmija fil-paragrafu 3 li trid tiġi 

applikata għat-tariffi nazzjonali 

msemmijin fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 87(2). 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-riżorsi meħtieġa għall-attivitajiet tal-Kummissjoni għandhom jinstabu mill-baġit tal-UE. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tmiem tal-validità Awditi perjodiċi u tmiem tal-validità 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Billi jiġi stabbilit limitu ta' żmien għall-approvazzjonijiet tat-tip fil-fatt ikun qed jiġi deċiż 

dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-mudelli ta' vetturi. Illum ħafna mudelli għandhom ċikli tal-ħajja 

itwal u għalhekk għandha tiġi rrakkomandata sistema ta' awditjar sabiex ikun żgurat li tiġi 

eliminata l-burokrazija bla bżonn.  

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-approvazzjonijiet tat-tip għal 

vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet 

tekniċi separati għandhom jinħarġu għal 

perjodu limitat ta' 5 snin mingħajr il-

possibbiltà ta' tiġdid. Id-data ta' skadenza 

għandha tiġi indikata fiċ-ċertifikat ta' 

approvazzjoni tat-tip. Wara l-iskadenza 

taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip, dan 

jista' jiġġedded wara applikazzjoni mill-

manifattur u biss meta l-awtorità tal-

approvazzjoni tkun ivverifikat li t-tip ta' 

vettura, sistema, komponent u unità teknika 

separata huwa konformi mar-rekwiżiti 

kollha tal-atti regolatorji rilevanti għall-

vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-

unitajiet tekniċi separati ġodda ta' dak it-

tip. 

1. L-approvazzjonijiet tat-tip għall-

vetturi għandhom jiġu awditjati wara 

perjodu ta' ħames snin wara l-ewwel 

approvazzjoni jew l-aħħar awditu tagħhom. 

L-awditu għandu jitwettaq minn awtorità 

tal-approvazzjoni tat-tip li tkun differenti 

minn dik li tkun ħarġet l-approvazzjoni. L-

awditu taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-

tip għandu jinvolvi verifika mill-awtorità 

tal-approvazzjoni li t-tip ta' vettura huwa 

konformi mar-rekwiżiti kollha tal-atti 

regolatorji rilevanti applikati għall-vetturi 

ġodda kollha ta' dak it-tip f'dak iż-żmien. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Billi jiġi stabbilit limitu ta' żmien għall-approvazzjonijiet tat-tip fil-fatt ikun qed jiġi deċiż 

dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-mudelli ta' vetturi. Illum ħafna mudelli għandhom ċikli tal-ħajja 

itwal u għalhekk għandha tiġi rrakkomandata sistema ta' awditjar sabiex ikun żgurat li tiġi 

eliminata l-burokrazija bla bżonn. Sabiex tkun żgurata aktar il-konformità tal-applikazzjoni 

tal-leġiżlazzjoni fl-Unjoni kollha, l-approvazzjoni tat-tip għandha tiġi awditjata minn awtorità 

differenti tal-approvazzjoni tat-tip minn dik li tkun ħarġet l-approvazzjoni. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Jekk l-awtorità li tagħmel l-awditu 

msemmi fil-paragrafu 1 issib xi 

irregolarità jew nuqqas ta' konformità, 

din għandha, mingħajr dewmien, 

timplimenta miżuri korrettivi kif adatt. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Billi jiġi stabbilit limitu ta' żmien għall-approvazzjonijiet tat-tip fil-fatt ikun qed jiġi deċiż 

dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-mudelli ta' vetturi. Illum ħafna mudelli għandhom ċikli tal-ħajja 

itwal u għalhekk għandha tiġi rrakkomandata sistema ta' awditjar sabiex ikun żgurat li tiġi 

eliminata l-burokrazija bla bżonn. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' 

vettura għandha ssir invalida qabel id-data 

ta' skadenza tagħha fi kwalunkwe wieħed 

mill-każijiet li ġejjin: 

2. Approvazzjoni tat-tip tal-UE ta' 

vettura għandha ssir invalida fi kwalunkwe 

wieħed mill-każijiet li ġejjin: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Billi jiġi stabbilit limitu ta' żmien għall-approvazzjonijiet tat-tip fil-fatt ikun qed jiġi deċiż 

dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-mudelli ta' vetturi. Illum ħafna mudelli għandhom ċikli tal-ħajja 

itwal u għalhekk għandha tiġi rrakkomandata sistema ta' awditjar sabiex ikun żgurat li tiġi 

eliminata l-burokrazija bla bżonn. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Meta ċertifikat ta' approvazzjoni 

tat-tip tal-UE għal tip ta' vettura, sistema, 

imħassar 
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komponent jew unità teknika separata 

jkun wasal biex isir invalidu, il-

manifattur għandu jinnotifika b'dan 

mingħajr dewmien lill-awtorità tal-

approvazzjoni li tkun tat l-approvazzjoni 

tat-tip tal-UE. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Billi jiġi stabbilit limitu ta' żmien għall-approvazzjonijiet tat-tip fil-fatt ikun qed jiġi deċiż 

dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-mudelli ta' vetturi. Illum ħafna mudelli għandhom ċikli tal-ħajja 

itwal u għalhekk għandha tiġi rrakkomandata sistema ta' awditjar sabiex ikun żgurat li tiġi 

eliminata l-burokrazija bla bżonn. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li tirċievi n-notifika magħmula mill-

manifattur, l-awtorità tal-approvazzjoni li 

tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE 

għandha tikkomunika mingħajr dewmien 

lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati 

Membri u l-Kummissjoni l-oħrajn l-

informazzjoni kollha rilevanti għat-tqegħid 

għad-disponibbiltà fis-suq, għar-

reġistrazzjoni jew għad-dħul fis-servizz tal-

vetturi, fejn xieraq. 

L-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat jew 

awditjat l-approvazzjoni tat-tip tal-UE 

għandha tikkomunika mingħajr dewmien 

lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati 

Membri u l-Kummissjoni l-oħrajn l-

informazzjoni kollha rilevanti għat-tqegħid 

għad-disponibbiltà fis-suq, għar-

reġistrazzjoni jew għad-dħul fis-servizz tal-

vetturi, fejn xieraq. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Billi jiġi stabbilit limitu ta' żmien għall-approvazzjonijiet tat-tip fil-fatt ikun qed jiġi deċiż 

dwar iċ-ċiklu tal-ħajja tal-mudelli ta' vetturi. Illum ħafna mudelli għandhom ċikli tal-ħajja 

itwal u għalhekk għandha tiġi rrakkomandata sistema ta' awditjar sabiex ikun żgurat li tiġi 

eliminata l-burokrazija bla bżonn. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati 

Membri maħtura mill-manifattur 

għandhom, fi żmien tliet xhur minn meta 

jirċievu d-dokumenti msemmija fil-

paragrafu 2, jiddeċiedu jekk jaċċettawx l-

approvazzjoni tat-tip jew le. 

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati 

Membri maħtura mill-manifattur 

għandhom, fi żmien 60 ġurnata minn meta 

jirċievu d-dokumenti msemmija fil-

paragrafu 2, jiddeċiedu jekk jaċċettawx l-

approvazzjoni tat-tip jew le. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-leġiżlazzjoni attwali tistipula 60 ġurnata u l-Kummissjoni ma ppreżentat l-ebda argument 

għaliex il-limitu ta' żmien jeħtieġ li jinbidel. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika 

għall-vetturi kompleti għal perjodu ta' 12-

il xahar mid-data li fiha l-approvazzjoni 

tat-tip tal-UE saret invalida, kif ukoll 

għall-vetturi li ġew kompluti għal perjodu 

ta' 18-il xahar minn dik id-data. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din il-kwistjoni tipikament tirriżulta biss għal vetturi unikċi jew għal ftit vetturi fejn, għal 

raġunijiet varji, ma tkun saret l-ebda reġistrazzjoni, għalhekk ikun burokrazija mhux 

meħtieġa li l-perjodu permess għar-reġistrazzjoni ta' vetturi ta' tmiem is-serje jiġi ristrett. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Iċ-ċertifikat ta' konformità tal-

vetturi magħmula disponibbli fis-suq, 

imħassar 
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irreġistrati jew imdaħħlin fis-servizz 

b'konformità ma' dan l-Artikolu għandu 

jinkludi entrata speċjali li tindika li dawk 

il-vetturi huma vetturi ta' tmiem is-serje, 

kif ukoll id-data sa meta dawk il-vetturi 

jistgħu jitqiegħdu għad-disponibbiltà fis-

suq, jiġu rreġistrati jew jiddaħħlu fis-

servizz fl-Unjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Mhuwiex possibbli li fil-ħin tal-produzzjoni jkun magħruf jekk vettura hiex se tkun vettura ta' 

tmiem is-serje. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 51 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta l-Kummissjoni tqis il-miżura 

nazzjonali bħala ġustifikata, l-Istati 

Membri kollha għandhom jieħdu l-miżuri 

meħtieġa sabiex jiżguraw li l-vettura, is-

sistema, il-komponent u l-unità teknika 

separata mhux konformi jiġu rtirati mis-suq 

u għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni kif 

xieraq. Meta l-Kummissjoni tqis il-miżura 

nazzjonali bħala mhux ġustifikata, l-Istat 

Membru kkonċernat għandu jirtira jew 

jadatta l-miżura b'konformità mad-

Deċiżjoni tal-Kummissjoni msemmija fil-

paragrafu 1. 

2. Meta l-Kummissjoni tqis il-miżura 

nazzjonali bħala ġustifikata, l-Istati 

Membri kollha għandhom jiżguraw li l-

vettura, is-sistema, il-komponent u l-unità 

teknika separata mhux konformi jiġu 

suġġetti għall-istess miżuria fis-suq 

tagħhom, u għandhom jgħarrfu lill-

Kummissjoni kif xieraq. Meta l-

Kummissjoni tqis il-miżura nazzjonali 

bħala mhux ġustifikata, l-Istat Membru 

kkonċernat għandu jirtira jew jadatta l-

miżura b'konformità mad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 1. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-azzjonijiet li jittieħdu jkunu uniformi u, peress li l-irtirar 

mhux l-unika għażla disponibbli, and għandu jiġi ċċarat. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 53 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta vetturi, sistemi, komponenti 

jew unitajiet tekniċi separati akkumpanjati 

b'ċertifikat ta' konformità jew li jkollhom 

marka ta' approvazzjoni ma jkunux 

konformi mat-tip approvat, jew ma jkunux 

konformi ma' dan ir-regolament jew ikunu 

ġew approvati fuq il-bażi ta' data mhux 

korretta, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni, l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jew il-

Kummissjoni jistgħu jieħdu l-miżuri 

restrittivi meħtieġa skont l-Artikolu 21 tar-

Regolament (KE) Nru 765/2008, li 

jipprojbixxi jew jirrestrinġi t-tqegħid fis-

suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-

servizz fis-suq ta' vetturi, sistemi, 

komponenti jew unitajiet tekniċi separati 

mhux konformi, jew jirtirawhom minn dak 

is-suq jew isejħulhom lura, inkluż l-irtirar 

tal-approvazzjoni tat-tip mill-awtorità tal-

approvazzjoni tal-UE, sakemm l-operatur 

ekonomiku rilevanti jkun ħa l-miżuri 

korrettivi kollha xierqa bil-għan li jiżgura li 

l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-

unitajiet tekniċi separati jinġiebu 

f'konformità. 

1. Meta vetturi, sistemi, komponenti 

jew unitajiet tekniċi separati akkumpanjati 

b'ċertifikat ta' konformità jew li jkollhom 

marka ta' approvazzjoni ma jkunux 

konformi mat-tip approvat, jew ma jkunux 

konformi ma' dan ir-regolament jew ikunu 

ġew approvati fuq il-bażi ta' data mhux 

korretta, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni, l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jew il-

Kummissjoni għandhom jieħdu l-miżuri 

restrittivi meħtieġa skont l-Artikolu 21 tar-

Regolament (KE) Nru 765/2008, li 

jipprojbixxi jew jirrestrinġi t-tqegħid fis-

suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-

servizz fis-suq ta' vetturi, sistemi, 

komponenti jew unitajiet tekniċi separati 

mhux konformi, jew jirtirawhom minn dak 

is-suq jew isejħulhom lura, inkluż l-irtirar 

tal-approvazzjoni tat-tip mill-awtorità tal-

approvazzjoni tal-UE, sakemm l-operatur 

ekonomiku rilevanti jkun ħa l-miżuri 

korrettivi kollha xierqa bil-għan li jiżgura li 

l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti jew l-

unitajiet tekniċi separati kkonċernati 

jinġiebu f'konformità. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

M'għandu jkun hemm l-ebda ambigwità dwar l-obbligu li tittieħed azzjoni f'każijiet ta' nuqqas 

ta' konformità. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta awtorità tal-approvazzjoni 1. Meta awtorità tal-approvazzjoni 
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jew awtorità tas-sorveljanza tas-suq issib li 

vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 

tekniċi separati ma jkunux f'konformità ma' 

dan ir-Regolament jew li din l-

approvazzjoni tat-tip ingħatat abbażi 

ta'dejta inkorretta jew li l-vetturi, is-

sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet 

tekniċi separati akkumpanjati b'ċertifikat ta' 

konformità jew li jkollhom marka ta' 

approvazzjoni ma jkunux konformi mat-tip 

approvat, tista' tieħu l-miżuri ta' restrizzjoni 

xierqa skont l-Artikolu 53(1). 

jew awtorità tas-sorveljanza tas-suq issib li 

vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 

tekniċi separati ma jkunux f'konformità ma' 

dan ir-Regolament jew li din l-

approvazzjoni tat-tip ingħatat abbażi 

ta'dejta inkorretta jew li l-vetturi, is-

sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet 

tekniċi separati akkumpanjati b'ċertifikat ta' 

konformità jew li jkollhom marka ta' 

approvazzjoni ma jkunux konformi mat-tip 

approvat, għandha tieħu l-miżuri ta' 

restrizzjoni xierqa skont l-Artikolu 53(1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

M'għandu jkun hemm l-ebda ambigwità dwar l-obbligu li tittieħed azzjoni f'każijiet ta' nuqqas 

ta' konformità. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 69 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Awtorità tal-approvazzjoni tista', fi 

kwalunkwe ħin, fuq inizjattiva tagħha 

stess, abbażi ta' ilment jew abbażi ta' 

valutazzjoni minn servizz tekniku, 

tivverifika l-konformità ta' manifattur mal-

Artikoli 65 sa 70, kif ukoll mat-termini taċ-

Ċertifikat dwar l-Aċċess għall-

Informazzjoni dwar l-OBD ta' vetturi u 

dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni ta' 

Vetturi stipulati fl-Appendiċi 1 tal-Anness 

XVIII. 

1. L-awtorità tal-approvazzjoni tista', 

fi kwalunkwe ħin, fuq inizjattiva tagħha 

stess, abbażi ta' ilment jew abbażi ta' 

valutazzjoni minn servizz tekniku, 

tivverifika l-konformità ta' manifattur mal-

Artikoli 65 sa 70, kif ukoll mat-termini taċ-

Ċertifikat dwar l-Aċċess għall-

Informazzjoni dwar l-OBD ta' vetturi u 

dwar it-Tiswija u l-Manutenzjoni ta' 

Vetturi stipulati fl-Appendiċi 1 tal-Anness 

XVIII. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi żgurata sistema koerenti u simplifikati l-awtorità li tat l-approvazzjoni tat-tip 

għall-vettura biss għandu jkollu d-dritt li tivverifika l-konformità tal-manifattur mal-obbligu li 

jipprovdi aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni. 
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Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 69 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta awtorità tal-approvazzjoni ssib li l-

manifattur naqas milli jikkonforma mal-

obbligi tiegħu rigward l-aċċess għall-

informazzjoni dwar l-OBD ta' vetturi u 

dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta' vetturi, 

l-awtorità tal-approvazzjoni li tat l-

approvazzjoni tat-tip rilevanti għandha 

tieħu l-miżuri xierqa sabiex tirrimedja s-

sitwazzjoni. 

Meta l-awtorità tal-approvazzjoni ssib li l-

manifattur naqas milli jikkonforma mal-

obbligi tiegħu rigward l-aċċess għall-

informazzjoni dwar l-OBD ta' vetturi u 

dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta' vetturi, 

din għandha tieħu l-miżuri xierqa sabiex 

tirrimedja s-sitwazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi żgurata sistema koerenti u simplifikati l-awtorità li tat l-approvazzjoni tat-tip 

għall-vettura biss għandu jkollu d-dritt li tivverifika l-konformità tal-manifattur mal-obbligu li 

jipprovdi aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 71 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi 

tekniċi, u fejn xieraq, tas-sottokuntratturi 

jew s-sussidjarji ta' dawk is-servizzi 

tekniċi, għandhom jitwettqu minn korp 

nazzjonali ta' akkreditazzjoni skont it-

tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 

u f'konformità miegħu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 
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Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 71 – paragrafu 8 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip 

għandha tkun soġġetta għal evalwazzjoni 

bejn il-pari minn żewġ awtoritajiet tal-

approvazzjoni tat-tip ta' Stati Membri 

oħrajn kull sentejn. 

L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip 

għandha tkun soġġetta għal evalwazzjoni 

bejn il-pari minn żewġ awtoritajiet tal-

approvazzjoni tat-tip ta' Stati Membri 

oħrajn kull ħames snin. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip ivarjaw fid-daqs u l-awtoritajiet individwali jirriskjaw 

li jkunu soġġetti għal piż amministrattiv kbir bla bżonn jekk il-frekwenza tal-evalwazzjoni 

bejn il-pari ta' awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip oħra tkun għolja. Biex tikkumpensa għall-

frekwenza aktar baxxa, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tinstiga l-

evalwazzjonijiet bejn il-pari jekk ikun hemm raġuni biex wieħed jassumi li huma meħtieġa. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 71 – paragrafu 8 – subparagrafu 1 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni tista' tinizja evalwazzjoni 

bejn il-pari ta' awtorità tal-approvazzjoni 

tat-tip iktar spiss jekk ikun hemm raġuni 

biex wieħed jemmen li huma meħtieġa 

evalwazzjonijiet addizzjonali ta' dik l-

awtorità tal-approvazzjoni tat-tip. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip ivarjaw fid-daqs u l-awtoritajiet individwali jirriskjaw 

li jkunu soġġetti għal piż amministrattiv kbir bla bżonn jekk il-frekwenza tal-evalwazzjoni 

bejn il-pari ta' awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip oħra tkun għolja. Biex tikkumpensa għall-

frekwenza aktar baxxa, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tinstiga l-

evalwazzjonijiet bejn il-pari jekk ikun hemm raġuni biex wieħed jassumi li huma meħtieġa. 
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Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 74 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Servizz tekniku għandu jkun jista' 

jwettaq l-attivitajiet kollha li għalihom ikun 

qed japplika biex jinħatar b'konformità 

mal-Artikolu 72(1). Huwa għandu juri lill-

awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li huwa 

għandu dawn kollha li ġejjin: 

1. Servizz tekniku għandu jkun jista' 

jwettaq l-attivitajiet kollha li għalihom ikun 

qed japplika biex jinħatar b'konformità 

mal-Artikolu 72(1). Huwa għandu juri lill-

awtorità tal-approvazzjoni tat-tip, jew, fil-

każ ta' akkreditazzjoni, lill-korp ta' 

akkreditazzjoni nazzjonali, li huwa għandu 

dawn kollha li ġejjin: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jekk l-evalwazzjoni ssir minn korp ta' akkreditazzjoni nazzjonali, is-servizz tekniku għandu 

juri l-kompetenza tiegħu lil dak il-korp. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 75 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-servizzi tekniċi jistgħu 

jissottokuntrattaw, bi qbil mill-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip li tinnominahom, 

uħud mill-kategoriji ta' attivitajiet li 

għalihom ikunu nħatru b'konformità mal-

Artikolu 72(1), jew inkella jqabbdu 

sussidjarju biex iwettaq dawk l-attivitajiet 

għalihom. 

1. Is-servizzi tekniċi jistgħu, bil-qbil 

tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li 

tinnominahom, jew, fil-każ ta' 

akkreditazzjoni, tal-korp ta' akkreditazzjoni 

nazzjonali, jissottokuntrattaw uħud mill-

kategoriji ta' attivitajiet li għalihom ikunu 

nħatru b'konformità mal-Artikolu 72(1), 

jew inkella jqabbdu sussidjarju biex 

iwettaq dawk l-attivitajiet għalihom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 
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Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 75 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta servizz tekniku 

jissottokuntratta kompiti speċifiċi mill-

kategoriji ta' attivitajiet li għalihom ikun 

inħatar jew iqabbad sussidjarju biex 

iwettaq dawk il-kompiti, huwa għandu 

jiżgura li s-sottokuntrattur jew is-

sussidjarju jkun konformi mar-rekwiżiti 

stabbiliti fl-Artikoli 73 u 74 u għandu 

jgħarraf b'dan lill-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip. 

2. Meta servizz tekniku 

jissottokuntratta kompiti speċifiċi mill-

kategoriji ta' attivitajiet li għalihom ikun 

inħatar jew iqabbad sussidjarju biex 

iwettaq dawk il-kompiti, huwa għandu 

jiżgura li s-sottokuntrattur jew is-

sussidjarju jkun konformi mar-rekwiżiti 

stabbiliti fl-Artikoli 73 u 74 u għandu 

jgħarraf b'dan lill-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip, jew, fil-każ ta' 

akkreditazzjoni, lill-korp ta' 

akkreditazzjoni nazzjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 75 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Is-servizzi tekniċi għandhom 

iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtorità 

tal-approvazzjoni tat-tip, id-dokumenti 

rilevanti li jikkonċernaw il-valutazzjoni tal-

kwalifiki tas-sottokuntrattur jew tas-

sussidjarju u l-kompiti mwettqa minnhom. 

4. Is-servizzi tekniċi għandhom 

iżommu għad-dispożizzjoni tal-awtorità 

tal-approvazzjoni tat-tip, jew, fil-każ ta' 

akkreditazzjoni, tal-korp ta' akkreditazzjoni 

nazzjonali, id-dokumenti rilevanti li 

jikkonċernaw il-valutazzjoni tal-kwalifiki 

tas-sottokuntrattur jew tas-sussidjarju u l-

kompiti mwettqa minnhom. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Qabel tinnomina servizz tekniku, l-awtorità 

tal-approvazzjoni tat-tip għandha 

tivvalutah skont lista ta' kontroll tal-

valutazzjoni li tal-inqas tkopri r-rekwiżiti 

elenkati fl-Anness 2 Appendiċi V. Il-

valutazzjoni għandha tinkludi valutazzjoni 

fuq il-post tal-bini tas-servizz tekniku li 

japplika, u, fejn rilevanti, ta' kwalunkwe 

sussidjarju jew sottokuntrattur, li jinsab 

ġewwa jew barra l-Unjoni. 

Qabel tinnomina servizz tekniku, l-awtorità 

tal-approvazzjoni tat-tip, jew, fil-każ ta' 

akkreditazzjoni, il-korp ta' akkreditazzjoni 

nazzjonali, għandhom jivvalutawh skont 

lista ta' kontroll tal-valutazzjoni li tal-inqas 

tkopri r-rekwiżiti elenkati fl-Anness 2 

Appendiċi V. Il-valutazzjoni għandha 

tinkludi valutazzjoni fuq il-post tal-bini tas-

servizz tekniku applikanti, u, fejn rilevanti, 

ta' kwalunkwe sussidjarju jew 

sottokuntrattur, li jinsab ġewwa jew barra 

l-Unjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Rappreżentanti tal-awtoritajiet tal-

approvazzjoni tat-tip ta' mill-inqas żewġ 

Stati Membri oħrajn għandhom, 

f'koordinazzjoni mal-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip tal-Istat Membru fejn 

huwa stabbilit is-servizz tekniku applikant, 

u flimkien ma' rappreżentant tal-

Rappreżentanti tal-awtoritajiet tal-

approvazzjoni tat-tip ta' mill-inqas żewġ 

Stati Membri oħrajn kompetenti li 

jivvalutaw is-servizzi tekniċi għandhom, 

f'koordinazzjoni mal-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip, jew, fil-każ ta' 

akkreditazzjoni, mal-korp ta' 



 

PA\1098738MT.doc 23/27 PE585.489v01-00 

 MT 

Kummissjoni, jiffurmaw tim ta' 

valutazzjoni konġunta u jieħdu sehem fil-

valutazzjoni tas-servizz tekniku applikant, 

inkluża l-valutazzjoni fuq il-post. L-

awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li 

jinnominaw tal-Istat Membru fejn huwa 

stabbilit is-servizz tekniku applikant 

għandha tagħti lil dawk ir-rappreżentanti 

aċċess puntwali għad-dokumenti meħtieġa 

sabiex jiġi vvalutat is-servizz tekniku 

applikant. 

akkreditazzjoni nazzjonali, tal-Istat 

Membru fejn huwa stabbilit is-servizz 

tekniku applikanti, u flimkien ma' 

rappreżentant tal-Kummissjoni, jiffurmaw 

tim ta' valutazzjoni konġunta u jieħdu 

sehem fil-valutazzjoni tas-servizz tekniku 

applikant, inkluża l-valutazzjoni fuq il-

post. L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li 

jinnominaw, jew, fil-każ ta' 

akkreditazzjoni, il-korp ta' akkreditazzjoni 

nazzjonali, tal-Istat Membru fejn huwa 

stabbilit is-servizz tekniku applikant 

għandhom jagħtu lil dawk ir-rappreżentanti 

aċċess puntwali għad-dokumenti meħtieġa 

sabiex jiġi vvalutat is-servizz tekniku 

applikant. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 77 – paragrafu 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

11. Il-validità tad-deżinjazzjoni tas-

servizzi tekniċi għandha tkun limitata 

għal massimu ta' ħames snin. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Monitoraġġ kontinwu huwa stabbilit fl-Artikolu 80 u l-valutazzjoni għandha titwettaq mill-

inqas kull 30 xahar. Huwa importanti li ma jiġux imposti piż amministrattiv bla bżonn jew 

spejjeż fuq is-servizzi tekniċi jew fuq l-awtoritajiet tal-Istati Membri. 
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Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip 

għandha tissorvelja bla heda s-servizzi 

tekniċi sabiex tiżgura li tinżamm 

konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-

Artikoli 72 sa 76, fl-Artikoli 84 u 85, u fl-

Appendiċi 2 għall-Anness V. 

L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip, jew, 

fil-każ ta' akkreditazzjoni, il-korp ta' 

akkreditazzjoni nazzjonali, għandhom 

jissorveljaw bla heda s-servizzi tekniċi 

sabiex jiżguraw li tinżamm konformità 

mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 72 sa 76, 

fl-Artikoli 84 u 85, u fl-Appendiċi 2 għall-

Anness V. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fuq talba, is-servizzi tekniċi għandhom 

jipprovdu l-informazzjoni u d-dokumenti 

rilevanti kollha li dik l-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip tkun teħtieġ sabiex 

tkun tista' tivverifika l-konformità ma' 

dawk ir-rekwiżiti. 

Fuq talba, is-servizzi tekniċi għandhom 

jipprovdu l-informazzjoni u d-dokumenti 

rilevanti kollha li dik l-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip, jew, fil-każ ta' 

akkreditazzjoni, il-korp ta' akkreditazzjoni 

nazzjonali, ikunu jeħtieġu sabiex ikunu 

jistgħu jivverifikaw il-konformità ma' 

dawk ir-rekwiżiti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 
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Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-servizzi tekniċi għandhom, mingħajr 

dewmien, jgħarrfu lill-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip dwar kwalunkwe 

bidla, b'mod partikolari rigward il-

persunal, il-faċiliatjiet, is-sussidjarji jew is-

sottokuntratturi tagħhom, li jistgħu 

jaffettwaw il-konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fl-Artikoli 72 sa 76, fl-Artikoli 84 

u 85, u fl-Appendiċi 2 għall-Anness V, jew 

il-ħila tagħhom li jwettqu l-kompiti tal-

valutazzjoni tal-konformità marbutin mal-

vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-

unitajiet tekniċi separati li ġew iddeżinjati 

għalihom. 

Is-servizzi tekniċi għandhom, mingħajr 

dewmien, jgħarrfu lill-awtorità tal-

approvazzjoni tat-tip, jew, fil-każ ta' 

akkreditazzjoni, lill-korp ta' 

akkreditazzjoni nazzjonali, dwar 

kwalunkwe bidla, b'mod partikolari 

rigward il-persunal, il-faċiliatjiet, is-

sussidjarji jew is-sottokuntratturi tagħhom, 

li jistgħu jaffettwaw il-konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 72 sa 76, fl-

Artikoli 84 u 85, u fl-Appendiċi 2 għall-

Anness V, jew il-ħila tagħhom li jwettqu l-

kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità 

marbutin mal-vetturi, is-sistemi, il-

komponenti u l-unitajiet tekniċi separati li 

ġew iddeżinjati għalihom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif hija l-prassi f'xi Stati Membri, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jiddeċiedu li l-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi tekniċi se jitwettqu minn korp nazzjonali ta' 

akkreditazzjoni skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u f'konformità miegħu. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 80 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Ħames snin wara n-notifika ta' 

servizz tekniku, u kull ħames snin wara, 

il-valutazzjoni sabiex jiġi stabbilit jekk is-

servizz tekniku għadux konformi mar-

rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 72 sa 76, fl-

Artikoli 84 u 85, u fl-Appendiċi 2 għall-

Anness V, għandha titwettaq mill-awtorità 

tal-approvazzjoni tat-tip tal-Istat Membru 

fejn huwa stabbilit is-servizz tekniku u tim 

imħassar 
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tal-valutazzjoni konġunta ddeżinjat skont 

il-proċedura stipulata fl-Artikolu 77(1) sa 

(4). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-sistema ta' monitoraġġ kontinwu u l-valutazzjonijiet regolari previsti f'dan l-Artikolu 

jeliminaw il-ħtieġa għal ċiklu ta' ħames snin u, sabiex ikun żgurat li l-leġiżlazzjoni ma żżidx 

burokrazija żejda, dan għandu jitneħħa. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 90 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-ammonti ta' multi amministrattivi 

għandhom jitqiesu bħala dħul għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni Ewropea. 

3. L-ammonti ta' multi amministrattivi 

għandhom jitqiesu bħala dħul għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni Ewropea u għandhom 

inaqqsu s-sehem tal-kontribuzzjonijiet tad-

dħul gross nazzjonali (DGN) mill-Istati 

Membri għall-baġit tal-Unjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kwalunkwe multa amministrattiva m'għandhiex tiżdied fuq il-baġit tal-UE. Minflok, din 

għandha tintuża biex jitnaqqas is-sehem tal-kontribuzzjonijiet tal-DGN mill-Istati Membri. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 91 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (KE) Nru 715/2007 

Artikolu 11a – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-emissjonijiet tas-CO2 u l-valuri 

tal-konsum tal-fjuwil stabbiliti permezz tal-

proċedura tat-test applikabbli huma 

rappreżentattivi ta' emissjonijiet imkejla u 

kundizzjonijiet ta' sewqan reali. 

imħassar 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-paragun tal-valuri CO2/fc tal-approvazzjoni tat-tip mal-valuri CO2/fc tal-ittestjar 

f''kundizzjonijiet reali ta' sewqan jista' jkun ikkumplikat ħafna peress li r-riżultati tat-testijiet 

f'kundizzjonijiet reeali ta' sewqan fit-toroq jistgħu jvarjaw minn żmien għall-ieħor. Nistieden 

lill-Kummissjoni tispjega kif l-inklużjoni ta' emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali ta' sewqan 

tista' ssir filwaqt li tkun żgurata l-kredibilità tal-proċedura u, jekk dan ma jistax isir, din id-

dispożizzjoni għandha titħassar mill-proposta. 

 

 

 


