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Emenda 9
Virginie Joron

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B'mod gradwali u b'mod sinifikanti, 
ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip 
rigward l-emissjonijiet minn vetturi bil-
mutur saru aktar stretti permezz tal-
introduzzjoni u r-reviżjoni sussegwenti tal-
istandards Euro. Filwaqt li l-vetturi b'mod 
ġenerali wasslu tnaqqis sostanzjali tal-
emissjonijiet fil-firxa kollha tal-inkwinanti 
rregolati, dan ma kienx il-każ għall-
emissjonijiet tal-NOx minn magni diżil jew 
għall-partiċelli minn magni b'injezzjoni 
diretta tal-petrol, installati b'mod 
partikolari fil-vetturi ħfief. Għalhekk, 
huma meħtieġa azzjonijiet biex din is-
sitwazzjoni tiġi kkoreġuta.

(3) B'mod gradwali u b'mod sinifikanti, 
ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip 
rigward l-emissjonijiet minn vetturi bil-
mutur saru aktar stretti permezz tal-
introduzzjoni u r-reviżjoni sussegwenti tal-
istandards Euro. Filwaqt li l-vetturi b'mod 
ġenerali wasslu tnaqqis sostanzjali tal-
emissjonijiet fil-firxa kollha tal-inkwinanti 
rregolati, dan ma kienx il-każ għall-
emissjonijiet tal-NOx minn magni diżil jew 
għall-partiċelli minn magni b'injezzjoni 
diretta tal-petrol, installati b'mod 
partikolari fil-vetturi ħfief. Għalhekk, 
huma meħtieġa azzjonijiet biex din is-
sitwazzjoni tiġi kkoreġuta, filwaqt li ma 
jiġux penalizzati individwi li diġà huma 
proprjetarji ta' vetturi li jaħdmu bid-diżil 
jew bil-petrol b'injezzjoni diretta.

Or. fr

Emenda 10
Virginie Joron

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-trasparenza tal-informazzjoni 
dwar tiswija għall-atturi tas-suq intern 
hija valur importanti tal-Unjoni, 
speċjalment għall-Ewropej li jixtiequ 
jbigħu jew jixtru karozza użata fl-Ewropa.

Or. fr
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Emenda 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-aċċess għall-informazzjoni dwar 
it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi 
għall-operaturi indipendenti huwa 
kruċjali sabiex il-fiduċja tal-konsumaturi 
tiġi stabbilita mill-ġdid.

Or. en

Emenda 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Ksur reċenti tal-qafas legali 
eżistenti mill-manifatturi, inklużi l-obbligi 
legali skont ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007, urew in-nuqqas ta' 
mekkaniżmi ta' kontroll u ta' infurzar. Il-
konsumaturi tħallew mingħajr kumpens 
sodisfaċenti, peress li anki fejn ingħata 
kumpens, ma ġabux il-vetturi 
f'konformità mal-istandards Euro 5 u 6. 
Minħabba li dejjem aktar projbizzjonijiet 
tad-diżil maħruġa madwar il-bliet 
Ewropej qed jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum 
taċ-ċittadini, miżuri ta' kumpens adegwati 
jkunu t-tagħmir mill-ġdid ta' vetturi 
affettwati bl-aħħar teknoloġija ta' 
trattament tal-egżost ("bidla fil-
hardware") jew l-offerta ta' primjums ta' 
konverżjoni f'każ li l-konsumatur ikun 
jixtieq jiskambja vettura mixtrija għal 
mudell aktar nadif.

Or. en
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Emenda 13
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 permezz ta' tali regoli 
riveduti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' 
manifattur li jipprovdi aċċess mhux 
ristrett u standardizzat għal informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-
vetturi; l-adozzjoni ta' proċedura ta' kejl 
riveduta għall-partikulati. Jenħtieġ li d-
delega tinkludi wkoll l-emendar tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 bil-għan li 
l-fatturi ta' konformità finali li jiġu riveduti 
'l isfel sabiex dawn jirriflettu l-progress 
tekniku fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid 
tal-valuri ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' 
partikuli u l-introduzzjoni ta' valuri ta' 
limitu bbażati fuq in-numru ta' partikuli. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 permezz ta' tali regoli 
riveduti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; l-adozzjoni ta' proċedura ta' 
kejl riveduta għall-partikulati. Minkejja l-
perjodu qasir bejn id-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u r-revoka tad-
dispożizzjonijiet dwar informazzjoni dwar 
it-tiswija u l-manutenzjoni (RMI) permezz 
tar-Regolament (UE) 2018/858, għall-
finijiet ta' ċertezza legali u biex ikun 
żgurat li l-għażliet kollha jkunu 
disponibbli għal-leġiżlatur, jenħtieġ li d-
delegazzjoni tinkludi wkoll il-miżuri 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
obbligu tal-manifattur li jipprovdi aċċess 
mingħajr restrizzjonijiet u aċċess 
standardizzat għall-informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi. 
Jenħtieġ li d-delega tinkludi wkoll l-
emendar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 bil-għan li l-fatturi ta' 
konformità finali li jiġu riveduti 'l isfel 
sabiex dawn jirriflettu l-progress tekniku 
fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid tal-valuri 
ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' partikuli u 
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partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

l-introduzzjoni ta' valuri ta' limitu bbażati 
fuq in-numru ta' partikuli. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, anki fil-livell 
tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu b'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex 
tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ugwali fit-
tħejjija ta' atti delegati, jenħtieġ li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-
dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom jenħtieġ li jkollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija ta' atti delegati.

Or. en

Emenda 14
Kateřina Konečná

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 permezz ta' tali regoli 
riveduti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 permezz ta' tali regoli 
riveduti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; l-adozzjoni ta' proċedura ta' 
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implimentazzjoni tal-obbligu ta' 
manifattur li jipprovdi aċċess mhux 
ristrett u standardizzat għal informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-
vetturi; l-adozzjoni ta' proċedura ta' kejl 
riveduta għall-partikulati. Jenħtieġ li d-
delega tinkludi wkoll l-emendar tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 bil-għan li 
l-fatturi ta' konformità finali li jiġu riveduti 
'l isfel sabiex dawn jirriflettu l-progress 
tekniku fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid 
tal-valuri ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' 
partikuli u l-introduzzjoni ta' valuri ta' 
limitu bbażati fuq in-numru ta' partikuli. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

kejl riveduta għall-partikulati. Jenħtieġ li d-
delega tinkludi wkoll l-emendar tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 bil-għan li 
l-fatturi ta' konformità finali li jiġu riveduti 
'l isfel sabiex dawn jirriflettu l-progress 
tekniku fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid 
tal-valuri ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' 
partikuli u l-introduzzjoni ta' valuri ta' 
limitu bbażati fuq in-numru ta' partikuli. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex tinbidel xi ħaġa fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 
dwar informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (RMI) minħabba li d-dispożizzjonijiet 
kollha tal-RMI issa ġew trasferiti għar-Regolament il-ġdid ta' Qafas dwar l-Approvazzjoni 
tat-Tip, ir-Regolament (UE) 2018/858.

Emenda 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 permezz ta' tali regoli 
riveduti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' manifattur 
li jipprovdi aċċess mhux ristrett u 
standardizzat għal informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi; l-
adozzjoni ta' proċedura ta' kejl riveduta 
għall-partikulati. Jenħtieġ li d-delega 
tinkludi wkoll l-emendar tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2007 bil-għan li l-fatturi ta' 
konformità finali li jiġu riveduti 'l isfel 
sabiex dawn jirriflettu l-progress tekniku 
fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid tal-valuri 
ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' partikuli u 
l-introduzzjoni ta' valuri ta' limitu bbażati 
fuq in-numru ta' partikuli. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, anki fil-livell 
tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu b'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex 
tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ugwali fit-
tħejjija ta' atti delegati, jenħtieġ li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-
dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

(11) Sabiex jingħata kontribut għall-
kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
kwalità tal-arja u sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-vetturi, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri speċifiċi, it-
testijiet u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip. Jenħtieġ li dik id-delega tinkludi l-
issupplimentar tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 permezz ta' tali regoli 
riveduti kif ukoll iċ-ċikli tat-test użati biex 
jitkejlu l-emissjonijiet; ir-rekwiżiti għall-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-użu 
ta' tagħmir ta' riduzzjoni li jnaqqas l-
effettività tas-sistemi ta' kontroll tal-
emissjonijiet; il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-obbligu ta' manifattur 
li jipprovdi aċċess mhux ristrett u 
standardizzat għal informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi 
speċjalment iżda mhux limitat għall-
vetturi li jkunu ġew mibjugħa lill-
konsumaturi li ġew infurmati ħażin dwar 
il-livell ta' emissjonijiet ta' vetturi bħal 
dawn, li jirriżulta f'danni kkawżati lill-
konsumaturi; l-adozzjoni ta' proċedura ta' 
kejl riveduta għall-partikulati. Jenħtieġ li d-
delega tinkludi wkoll l-emendar tar-
Regolament (KE) Nru 715/2007 bil-għan li 
l-fatturi ta' konformità finali li jiġu riveduti 
'l isfel sabiex dawn jirriflettu l-progress 
tekniku fil-PEMS u l-ikkalibrar mill-ġdid 
tal-valuri ta' limitu bbażati fuq il-massa ta' 
partikuli u l-introduzzjoni ta' valuri ta' 
limitu bbażati fuq in-numru ta' partikuli. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
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esperti tagħhom jenħtieġ li jkollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija ta' atti delegati.

partikolari, sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Or. en

Emenda 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Billi l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli 
dwar l-emissjonijiet minn vetturi bil-mutur 
sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-
għanijiet bażiċi tal-kwalità tal-arja, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri peress li vetturi bil-mutur 
b'approvazzjoni tat-tip valida jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati bejn il-fruntieri 
nazzjonali iżda jistgħu, minħabba l-iskala u 
l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet.

(14) Billi l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli 
dwar l-emissjonijiet minn vetturi bil-mutur 
sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-
għanijiet bażiċi tal-kwalità tal-arja, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri peress li vetturi bil-mutur 
b'approvazzjoni tat-tip valida jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati bejn il-fruntieri 
nazzjonali u l-konsumaturi jridu jkunu 
protetti ugwalment fl-Unjoni kollha iżda 
jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tal-
azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, 
l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet.

Or. en

Emenda 17
Kateřina Konečná
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 715/2007
"Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Artikolu 8 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

imħassar

"Artikolu 8
Atti delegati dwar l-aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14a 
sabiex tissupplimenta l-Artikoli 6 u 7. Dan 
għandu jinkludi d-definizzjoni u l-
aġġornament ta' speċifikazzjonijiet tekniċi 
relatati mal-mod ta' kif għandha tiġi 
pprovduta l-informazzjoni dwar l-OBD u 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-
vetturi, b'mod li tingħata attenzjoni 
speċjali għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-
SMEs.";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti kollha relatati mal-RMI tpoġġew fir-regolament qafas tal-approvazzjoni tat-tip 
(UE) 2018/858. Għalhekk ma hemm l-ebda ħtieġa għal xi setgħat delegati dwar RMI fir-
rigward tar-Regolament (KE) Nru 715/2007.

Emenda 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 715/2007
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 14a sabiex 
tissupplimenta l-Artikoli 6 u 7. Dan għandu 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 14a sabiex 
tissupplimenta l-Artikoli 6 u 7. Dan għandu 
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jinkludi d-definizzjoni u l-aġġornament ta' 
speċifikazzjonijiet tekniċi relatati mal-mod 
ta' kif għandha tiġi pprovduta l-
informazzjoni dwar l-OBD u dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, b'mod 
li tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-SMEs.;

jinkludi d-definizzjoni u l-aġġornament ta' 
speċifikazzjonijiet tekniċi relatati mal-mod 
ta' kif għandha tiġi pprovduta l-
informazzjoni dwar l-OBD u dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, b'mod 
li tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-SMEs, mikrointrapriżi u 
operaturi li jaħdmu għal rashom.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa sabiex jittejjeb il-kamp ta' applikazzjoni.

Emenda 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fil-ħames jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en


