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Emenda 294
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Għall-iskopijiet tal-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern tal-Unjoni, 
ikun xieraq li s-sistemi ta’ approvazzjoni 
tal-Istati Membri jiġu sostitwiti bi 
proċedura ta’ approvazzjoni tal-Unjoni 
abbazi tal-prinċipju ta’ armonizzazzjoni 
totali, filwaqt li fl-istess ħin tiġi 
kkunsidrata, kif dovut, il-vijabilità 
finanzjarja, u tingħata attenzjoni speċjali 
lill-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju.

(2) Għall-iskopijiet tal-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern tal-Unjoni, u 
sabiex jingħata kontribut għall-
kompetittività tal-industrija, ikun xieraq li 
s-sistemi ta’ approvazzjoni tal-Istati 
Membri jiġu sostitwiti bi proċedura ta’ 
approvazzjoni tal-Unjoni abbazi tal-
prinċipju ta’ armonizzazzjoni totali, filwaqt 
li fl-istess ħin tiġi kkunsidrata, kif dovut, il-
vijabilità finanzjarja, u tingħata attenzjoni 
speċjali lill-intrapriżi ta’ daqs żgħir u 
medju.

Or. lt

Emenda 295
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
sikurezza stradali, sikurezza 
okkupazzjonali u protezzjoni ambjentali, 
ir-rekwiżiti tekniċi u l-istandards 
ambjentali li japplikaw għall-vetturi, għas-
sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet 
tekniċi separati fir-rigward tal-
approvazzjoni tat-tip għandhom jiġu 
armonizzati.

(5) Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
sikurezza stradali, sikurezza 
okkupazzjonali,  protezzjoni ambjentali u 
sistema armonizzata tal-approvazzjoni tat-
tip tal-UE, ir-rekwiżiti tekniċi u l-
istandards ambjentali li japplikaw għall-
vetturi, għas-sistemi, għall-komponenti u 
għall-unitajiet tekniċi separati fir-rigward 
tal-approvazzjoni tat-tip għandhom jiġu 
armonizzati.

Or. lt
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Emenda 296
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jiġi stabbilit il-
prinċipju li jistipula li l-vetturi għandhom 
jiġu ddisinjati, mibnija u mmuntati b’tali 
mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta’ inċidenti 
għal min ikun fil-vettura u għal utenti 
stradali oħra. Għal dan l-għan, huwa 
meħtieġ li l-manifatturi jiżguraw li l-vetturi 
jikkonformaw mar-rekwiżiti relevanti 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jinkludu, iżda 
m’għandhomx ikunu limitati għal, 
rekwiżiti relatati mal-integrità strutturali 
tal-vettura, mas-sistemi li jkunu ta’ 
għajnuna għas-sewwieq biex dan ikun 
jista’ jikkontrolla l-vettura, mas-sistemi li 
jipprovdu lis-sewwieq b’viżibbiltà u 
informazzjoni dwar l-istat tal-vettura u ż-
żona ċirkostanti, mas-sistemi tad- dawl fil-
vetturi, mas-sistemi ta’ protezzjoni għal 
min ikun fil-vettura, mal-partijiet esterni u 
l-aċċessorji tal-vettura, mal-piżijiet u d-
dimensjonijiet tal-vettura u mat-tajers tal-
vettura.

(13) Huwa xieraq li jiġi stabbilit il-
prinċipju li jistipula li l-vetturi għandhom 
jiġu ddisinjati, mibnija u mmuntati b’tali 
mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta’ inċidenti 
għal min ikun fil-vettura u għal utenti 
stradali oħra, u li jiġi protett is-suq intern 
tal-Unjoni minn vetturi tal-forestrija u tal-
agrikoltura ta’ kwalità ħażina li jistgħu 
jqegħdu l-ħajja fil-periklu, jagħmlu ħsara 
lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent. Għal 
dan l-għan, huwa meħtieġ li l-manifatturi 
jiżguraw li l-vetturi jikkonformaw mar-
rekwiżiti relevanti stabbiliti f’dan ir-
Regolament. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom jinkludu, iżda m’għandhomx 
ikunu limitati għal, rekwiżiti relatati mal-
integrità strutturali tal-vettura, mas-sistemi 
li jkunu ta’ għajnuna għas-sewwieq biex 
dan ikun jista’ jikkontrolla l-vettura, mas-
sistemi li jipprovdu lis-sewwieq 
b’viżibbiltà u informazzjoni dwar l-istat 
tal-vettura u ż-żona ċirkostanti, mas-
sistemi tad- dawl fil-vetturi, mas-sistemi 
ta’ protezzjoni għal min ikun fil-vettura, 
mal-partijiet esterni u l-aċċessorji tal-
vettura, mal-piżijiet u d-dimensjonijiet tal-
vettura u mat-tajers tal-vettura.

Or. lt

Emenda 297
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Biex tiġi evitata kompetizzjoni 
inġusta mal-vetturi tal-kostruzzjoni tat-
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toroq, il-vetturi li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament u jintużaw għall-
kostruzzjoni tat-triq għandhom 
jissodisfaw l-istess rekwiżiti bħall-vetturi 
tal-kostruzzjoni tat-toroq.

Or. nl

Emenda 298
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex il-manifatturi ta’ komponenti 
jew unitajiet tekniċi separati jkunu jistgħu 
japplikaw għal approvazzjoni tat-tip fl-UE 
għal komponenti jew għal unitajiet tekniċi 
separati jew għal awtorizzazzjoni, huwa 
importanti wkoll li dawn il-manifatturi 
jkollhom aċċess għal ċerta informazzjoni 
li hija disponibbli biss mingħand il-
manifattur tal-vettura, bħal pereżempju l-
informazzjoni teknika, inklużi tpinġijiet, 
meħtieġa għall-iżvilupp ta’ komponenti 
għas-suq sekondarju.

imħassar

Or. en

Emenda 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex il-manifatturi ta’ komponenti jew 
unitajiet tekniċi separati jkunu jistgħu 
japplikaw għal approvazzjoni tat-tip fl-UE 
għal komponenti jew għal unitajiet tekniċi 
separati jew għal awtorizzazzjoni, huwa 

(20) Biex il-manifatturi ta’ komponenti jew 
unitajiet tekniċi separati jkunu jistgħu 
japplikaw għal approvazzjoni tat-tip fl-UE 
għal komponenti jew għal unitajiet tekniċi 
separati jew għal awtorizzazzjoni, huwa 
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importanti wkoll li dawn il-manifatturi 
jkollhom aċċess għal ċerta informazzjoni li 
hija disponibbli biss mingħand il-
manifattur tal-vettura, bħal pereżempju l-
informazzjoni teknika, inklużi tpinġijiet,
meħtieġa għall-iżvilupp ta’ komponenti 
għas-suq sekondarju.

importanti wkoll li dawn il-manifatturi 
jkollhom aċċess għal ċerta informazzjoni li 
hija disponibbli biss mingħand il-
manifattur tal-vettura, bħal pereżempju l-
informazzjoni teknika meħtieġa għall-
iżvilupp ta’ komponenti għas-suq 
sekondarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi separate ma għandhomx ikollhom aċċess 
għat-tġinġijiet. It-tpinġijiet huma proprjetà intellettwali tal-manifattur tal-vettura u ma 
għandhomx jiġu żvelati lil terzi persuni.  Skont Kapitolu XVI dwar l-RMI, l-informazzjoni li 
għandha tingħata tinsab elenkata fl-Artikolu 47(3).

Emenda 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex il-manifatturi ta’ komponenti jew 
unitajiet tekniċi separati jkunu jistgħu 
japplikaw għal approvazzjoni tat-tip fl-UE 
għal komponenti jew għal unitajiet tekniċi 
separati jew għal awtorizzazzjoni, huwa 
importanti wkoll li dawn il-manifatturi 
jkollhom aċċess għal ċerta informazzjoni li 
hija disponibbli biss mingħand il-
manifattur tal-vettura, bħal pereżempju l-
informazzjoni teknika, inklużi tpinġijiet, 
meħtieġa għall-iżvilupp ta’ komponenti 
għas-suq sekondarju.

(20) Biex il-manifatturi ta’ komponenti jew 
unitajiet tekniċi separati jkunu jistgħu 
japplikaw għal approvazzjoni tat-tip fl-UE 
għal komponenti jew għal unitajiet tekniċi 
separati jew għal awtorizzazzjoni, huwa 
importanti wkoll li dawn il-manifatturi 
jkollhom aċċess għal ċerta informazzjoni li 
hija disponibbli biss mingħand il-
manifattur tal-vettura, bħal pereżempju l-
informazzjoni teknika meħtieġa għall-
iżvilupp ta’ komponenti għas-suq 
sekondarju.

Or. en

Emenda 301
Pier Antonio Panzeri
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex il-manifatturi ta’ komponenti jew 
unitajiet tekniċi separati jkunu jistgħu 
japplikaw għal approvazzjoni tat-tip fl-UE 
għal komponenti jew għal unitajiet tekniċi 
separati jew għal awtorizzazzjoni, huwa 
importanti wkoll li dawn il-manifatturi 
jkollhom aċċess għal ċerta informazzjoni li 
hija disponibbli biss mingħand il-
manifattur tal-vettura, bħal pereżempju l-
informazzjoni teknika, inklużi tpinġijiet, 
meħtieġa għall-iżvilupp ta’ komponenti 
għas-suq sekondarju.

(20) Biex il-manifatturi ta’ komponenti jew 
unitajiet tekniċi separati jkunu jistgħu 
japplikaw għal approvazzjoni tat-tip fl-UE 
għal komponenti jew għal unitajiet tekniċi 
separati jew għal awtorizzazzjoni, huwa 
importanti wkoll li dawn il-manifatturi 
jkollhom aċċess għal ċerta informazzjoni li 
hija disponibbli biss mingħand il-
manifattur tal-vettura, bħal pereżempju l-
informazzjoni teknika, inklużi tpinġijiet 
mhux koperti minn drittijiet ta' proprjetà, 
meħtieġa għall-iżvilupp ta’ komponenti 
għas-suq sekondarju.

Or. en

Emenda 302
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Aċċess mhux ristrett għal 
informazzjoni dwar it-tiswija ta’ vetturi, 
permezz ta’ format standardizzat li jista’ 
jintuża biex tinġabar informazzjoni 
teknika, u kompetizzjoni effettiva fis-suq 
għal servizzi ta’ informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni ta’ vettura huma 
meħtieġa biex jitjieb il-funzjonament tas-
suq intern, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-libertà 
tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi. Proporzjon kbir ta’ din 
l-informazzjoni huwa relatat ma’ sistemi 
djanjostiċi abbord (OBD) u mal-
interazzjoni tagħhom ma’ sistemi ta’ 
vetturi oħra. Ta’ min wieħed jistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi li l-websajts tal-

imħassar
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manifatturi għandhom isegwu, flimkien 
ma’ miżuri fil-mira biex jiġi żgurat aċċess 
raġonevoli għall-impriżi ta’ daqs żgħir u 
medju.

Or. en

Emenda 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Aċċess mhux ristrett għal 
informazzjoni dwar it-tiswija ta’ vetturi, 
permezz ta’ format standardizzat li jista’ 
jintuża biex tinġabar informazzjoni 
teknika, u kompetizzjoni effettiva fis-suq 
għal servizzi ta’ informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni ta’ vettura huma 
meħtieġa biex jitjieb il-funzjonament tas-
suq intern, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-libertà 
tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi. Proporzjon kbir ta’ din l-
informazzjoni huwa relatat ma’ sistemi 
djanjostiċi abbord (OBD) u mal-
interazzjoni tagħhom ma’ sistemi ta’ 
vetturi oħra. Ta’ min wieħed jistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi li l-websajts tal-
manifatturi għandhom isegwu, flimkien 
ma’ miżuri fil-mira biex jiġi żgurat aċċess 
raġonevoli għall-impriżi ta’ daqs żgħir u 
medju.

(21) Aċċess għal informazzjoni dwar it-
tiswija ta’ vetturi, permezz ta’ format 
standardizzat li jista’ jintuża biex tinġabar 
informazzjoni teknika, u kompetizzjoni 
effettiva fis-suq għal servizzi ta’ 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni ta’ trattur huma meħtieġa 
biex jitjieb il-funzjonament tas-suq intern, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-moviment 
ħieles tal-prodotti, il-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi. Proporzjon kbir ta’ din l-
informazzjoni huwa relatat ma’ sistemi 
djanjostiċi abbord (OBD) u mal-
interazzjoni tagħhom ma’ sistemi ta’ 
vetturi oħra. Ta’ min wieħed jistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi li l-websajts tal-
manifatturi għandhom isegwu, filwaqt li 
jikkunsidraw il-prinċipju ta’ 
raġonevolezza u proporzjonalità, kemm 
għall-volum ta' bejgħ tat-tip ta’ vettura 
u/jew id-dimensjoni tal-manifatturi.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex Premessa 21 tiġi allineata ma’ Kapitolu XVI u ma’ emendi proposti relatati. Operaturi 
indipendenti għandhom jirċievu f’format standardizzat l-istess informazzjoni bħal din 
mogħtija lill-aġenti awtorizzati u s-sewwejja b’mod mhux diskriminatorju. Kategorija R 
(karrijiet) u Kategorija S (tagħmir irmunkat interkambjabbli) il-vetturi għandhom ikunu 
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eżentati mir-rekwiżiti tal-RMI. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għal Impriżi Żgħar u 
Medji.

Emenda 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Aċċess mhux ristrett għal 
informazzjoni dwar it-tiswija ta’ vetturi, 
permezz ta’ format standardizzat li jista’ 
jintuża biex tinġabar informazzjoni 
teknika, u kompetizzjoni effettiva fis-suq 
għal servizzi ta’ informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni ta’ vettura huma 
meħtieġa biex jitjieb il-funzjonament tas-
suq intern, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-libertà 
tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi. Proporzjon kbir ta’ din l-
informazzjoni huwa relatat ma’ sistemi 
djanjostiċi abbord (OBD) u mal-
interazzjoni tagħhom ma’ sistemi ta’ 
vetturi oħra. Ta’ min wieħed jistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi li l-websajts tal-
manifatturi għandhom isegwu, flimkien 
ma’ miżuri fil-mira biex jiġi żgurat aċċess 
raġonevoli għall-impriżi ta’ daqs żgħir u
medju.

(21) Aċċess xieraq għal informazzjoni 
dwar it-tiswija ta’ vetturi, permezz ta’ 
format standardizzat li jista’ jintuża biex 
tinġabar informazzjoni teknika, u 
kompetizzjoni effettiva fis-suq għal 
servizzi ta’ informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni ta’ trattur huma meħtieġa 
biex jitjieb il-funzjonament tas-suq intern, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-moviment 
ħieles tal-prodotti, il-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi. Proporzjon kbir ta’ din l-
informazzjoni huwa relatat ma’ sistemi 
djanjostiċi abbord (OBD) u mal-
interazzjoni tagħhom ma’ sistemi ta’ 
vetturi oħra. Ta’ min wieħed jistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi li l-websajts tal-
manifatturi għandhom isegwu, fir-rispett 
xieraq tal-prinċipju tal-proporzjonalità, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-volumi ta' 
bejgħ, u l-kapaċitajiet tal-manifatturi ta' 
impriżi ta’ daqs żgħir u medju.  

Or. en

Emenda 305
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Aċċess mhux ristrett għal 
informazzjoni dwar it-tiswija ta’ vetturi, 
permezz ta’ format standardizzat li jista’ 
jintuża biex tinġabar informazzjoni 
teknika, u kompetizzjoni effettiva fis-suq 
għal servizzi ta’ informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni ta’ vettura huma 
meħtieġa biex jitjieb il-funzjonament tas-
suq intern, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-libertà 
tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi. Proporzjon kbir ta’ din l-
informazzjoni huwa relatat ma’ sistemi 
djanjostiċi abbord (OBD) u mal-
interazzjoni tagħhom ma’ sistemi ta’ 
vetturi oħra. Ta’ min wieħed jistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi li l-websajts tal-
manifatturi għandhom isegwu, flimkien 
ma’ miżuri fil-mira biex jiġi żgurat aċċess 
raġonevoli għall-impriżi ta’ daqs żgħir u 
medju.

(21) Aċċess mhux ristrett għal 
informazzjoni dwar it-tiswija ta’ vetturi, 
permezz ta’ format standardizzat li jista’ 
jintuża biex tinġabar informazzjoni 
teknika, u kompetizzjoni effettiva fis-suq 
għal servizzi ta’ informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni ta’ vettura huma 
meħtieġa biex jitjieb il-funzjonament tas-
suq intern, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-libertà 
tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi. Proporzjon kbir ta’ din l-
informazzjoni huwa relatat ma’ sistemi 
djanjostiċi abbord (OBD) u mal-
interazzjoni tagħhom ma’ sistemi ta’ 
vetturi oħra. Ta’ min wieħed jistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi li l-websajts tal-
manifatturi għandhom isegwu, flimkien 
ma’ miżuri fil-mira biex jiġi żgurat aċċess 
raġonevoli għall-impriżi ta’ daqs żgħir u 
medju skont il-prinċipju ta' 
proporzjonalità.

Or. en

Emenda 306
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Huwa importanti għall-partijiet 
interessati kollha li tiġi stabbilita relazzjoni 
ċara bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva 
2006/42/KE dwar is-sikurezza tal-
makkinarju, biex jiġi stabbilit b’mod ċar 
liema huma dawk ir-rekwiżiti li prodott 
speċifiku jeħtieġ li jissodisfa.

(27) Huwa importanti għall-partijiet 
interessati kollha li tiġi stabbilita relazzjoni 
ċara bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva 
2006/42/KE dwar is-sikurezza tal-
makkinarju34, biex tiġi evitata d-
duplikazzjoni u jiġi stabbilit b’mod ċar 
liema huma dawk ir-rekwiżiti li prodott 
speċifiku jeħtieġ li jissodisfa.

Or. nl
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Emenda 307
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) makkinarju mobbli (kategorija U). imħassar

Or. en

Emenda 308
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Vetturi utilitarji maħsuba għall-użu 
f'kull terren (ATVs) (Kategorija T)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir distinzjoni bejn vetturi funzjonali għall-agrikoltura u l-forestrija u l-kwadriċikli 
ta’ skop doppju. Ara l-emenda għall-Artikolu 3 dwar: ATVs u SbS għal aktar informazzjoni 
ġustifikattiva.

Emenda 309
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Vetturi utilitarji maħsuba għall-użu 
ġenb ma’ ġenb (Side-by-Side, SbS) 
(Kategorija T)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir distinzjoni bejn vetturi funzjonali għall-agrikoltura u l-forestrija u l-kwadriċikli 
ta’ skop doppju. Ara l-emenda għall-Artikolu 3 dwar: ATVs u SbS għal aktar informazzjoni 
ġustifikattiva.

Emenda 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għal makkinarju interkambjabbli li jintrefa’ 
kompletament mill-art meta l-vettura li 
jkun marbut magħha tkun qed tintuża fit-
triq.

2. Dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għal makkinarju interkambjabbli li jintrefa’ 
kompletament mill-art jew li ma jistax 
iddur madwar assi vertikali meta l-vettura 
li jkun marbut magħha tkun qed tintuża fit-
triq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi makkinarji interkambjabbli huma magħmra, għal skopijiet ta’ distribuzzjoni ta' piż, b'rota 
ta’ appoġġ li ddur liberament. Il-makkinarju interkambjabbli fih innifsu huwa fiss mat-trattur 
u ma jistax idur madwar l-assi vertikali. Din ir-rota addizzjonali ma żżidx aktar riskju għall-
kombinazzjoni ta’ makkinarju vettura-interkambjabbli. Għaldaqstant jagħmel sens li tali 
makkinarju jiġi eżentat ukoll mir-regolament.

Emenda 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għal makkinarju interkambjabbli li jintrefa’ 
kompletament mill-art meta l-vettura li 
jkun marbut magħha tkun qed tintuża fit-

2. Dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għal makkinarju interkambjabbli li jintrefa’ 
kompletament mill-art jew li ma jistax 
iddur madwar assi vertikali meta l-vettura 
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triq. li jkun marbut magħha tkun qed tintuża fit-
triq.

Or. en

Emenda 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) makkinarju mobbli; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Makkinarju mobbli (kategorija U) ma għandux ikun parti minn dan ir-Regolament minħabba 
li jinkludi prodotti wżati f’diversi setturi barra s-settur tal-agrikoltura u l-forestrija, suġġett 
għal leġiżlazzjonijiet eżistenti oħra li ma jkunux konsistenti mal-istruttura tar-regolament 
propost.

Emenda 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) makkinarju mobbli; imħassar

Or. en

Emenda 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

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

(ca) tratturi għat-tqiegħid tat-toroq 
(kategorija C)

Or. en

Emenda 315
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kategorija T bl-indiċi b

Or. en

Emenda 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tratturi għat-tqiegħid tat-toroq, 
kategorija C;

Or. en

Emenda 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) tratturi bir-roti għal skopijiet speċjali 
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(kategoriji T4.1 u T4.2)

Or. en

Emenda 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) tratturi bir-roti għal skopijiet speċjali: 
kategoriji T4.1 u T4.2.

Or. en

Emenda 319
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. “karru” tfisser kull karru agrikolu jew 
forestali rmunkat maħsub l-aktar biex iġorr 
tagħbijiet u magħmul biex ikun irmunkat 
minn trattur għal skopijiet ta’ agrikoltura 
jew forestrija u li mhuwiex iddisinjat biex 
jipproċessa materjali u fejn il-proporzjon 
bejn il-massa grossa teknikament 
permissibbli u l-massa bla tagħbija ta’ dik 
il-vettura jkun daqs jew aktar minn 3,0;

9. “karru” tfisser kull karru agrikolu jew 
forestali rmunkat maħsub l-aktar biex iġorr 
tagħbijiet jew jipproċessa materjal, u 
magħmul biex ikun irmunkat minn trattur 
għal skopijiet ta’ agrikoltura jew forestrija 
u fejn il-proporzjon bejn il-massa grossa 
teknikament permissibbli u l-massa bla 
tagħbija ta’ dik il-vettura jkun daqs jew 
aktar minn 2,0;

Or. en

Emenda 320
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. “tagħmir irmunkat interkambjabbli” 
tfisser kwalunkwe vettura użata għall-
agrikoltura u l-forestrija li hija ddisinjata 
biex tiġi rmunkata minn trattur, li tibdel 
jew iżżid il-funzjonijiet tagħha, tinkorpora 
element ta’ għodda b’mod permanenti jew 
tkun iddisinjata biex tipproċessa l-
materjali, li tista’ tinkludi pjattaforma ta’ 
tagħbija ddisinjata u mibnija biex tirċievi 
kwalunkwe tip ta’ għodda u tagħmir 
meħtieġ għal dawn l-iskopijiet u biex 
temporanjament jinħażen kwalunkwe 
materjal prodott jew meħtieġ matul ix-
xogħol u fejn il-proporzjon bejn il-massa 
grossa teknikament permissibbli u l-massa 
bla tagħbija ta’ dik il-vettura jkun anqas 
minn 3,0;

10. "tagħmir irmunkat interkambjabbli” 
tfisser kwalunkwe għodda jew makkinarju
użata għall-agrikoltura u l-forestrija li hija 
ddisinjata biex tiġi rmunkata minn trattur, 
fejn il-proporzjon bejn il-massa grossa 
teknikament permissibbli u l-massa bla 
tagħbija ta’ dik il-vettura jkun anqas minn 
2,0. Madankollu, jekk il-massa sħiħa 
massima teknikament permissibbli taqbeż 
l-14 000kg, l-għodda jew il-makkinarju 
għandu fi kwalunkwe każ jiġi 
kkategorizzat bħala karru.

Or. en

Emenda 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43a. "Vetturi utilitarji maħsuba għall-użu 
f'kull terren" (ATV) tfisser vettura li 
għandha sedil li huwa ddisinjat b’tali mod 
li l-operatur joqgħod bilqiegħda b’riġlejh 
imfettħin u manubriju għall-kontroll tat-
tidwir.
Vettura utilitarja ATV għandha dawn il-
karatteristiċi addizjonali:
L-ogħla veloċità skont id-disinn 60 km/h; 
il-pressjoni tat-tajer skont id-disinn < 5 
kPa (0.5 Bar); id-disinn tat-tajer: użu 
f'kull terren; Kontroll "Thumb throttle” 
(metodu li bih tiġi kkontrollata l-veloċità 
ta’ magna jew mutur bis-saba' l-kbir); 
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struttura/i tal-ġarr ta’ tagħbija bi 
proporzjon minimu bejn il-vettura u l-erja 
tal-wiċċ tal-istruttura/strutturi tal-ġarr > 
25%; il-Massa waqt il-mixi (Mass in 
running order - MRO) < 400 kg; kapaċità 
ta’ irmunkar ta’ strumenti ta’ rmonk fuq 
in-naħa ta’ wara bit-test ta' reżistenza > 2 
x MRO

Or. en

Emenda 322
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43a. "Vettura utilitarja maħsuba għall-
użu f'kull terren" (ATV) tfisser vettura 
bil-mutur iddisinjata biex tivjaġġa fuq 
erba’ tajers bi pressjoni baxxa, b’sedil li 
jkun ddisinjat b’tali mod li l-operatur 
joqgħod bilqiegħda b’riġlejh imfettħin u 
manubriju għall-kontroll tat-tidwir.
Vettura ATV għandha dawn il-
karatteristiċi addizjonali:
L-ogħla veloċità skont id-disinn 60 km/h;
Il-pressjoni tat-tajer skont id-disinn <0.5 
Bar; Id-disinn tat-tajer: terren (uċuħ 
mhux tat-triq);
Kontroll “thumb throttle”;
Iridu jiġu ssodisfati tal-anqas 2 mir-
rekwiżiti tal-ġarr ta’ tagħbija:
(i) Struttura tal-kapaċità ta’ ġarr ta’ 
tagħbija bi proporzjon minimu bejn il-
vettura u l-wiċċ tal-istruttura tal-ġarr 
>25%;
(ii) Kull struttura individwali tal-ġarr ta' 
tagħbija għandu jkollha tal-anqas erja 
minima ta’ 0.2m²;
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(iii) Kull struttura individwali tal-ġarr ta' 
tagħbija għandu jkollha tal-anqas erja 
minima ta’ 0.5m²;
(iv) Il-proporzjon tal-kapaċità totali tal-
ġarr ta’ tagħbija (il-massa tal-vettura 
mingħajr tagħbija (‘Curb vehicle mass’) 
meta mqabbla mal-piż bil-ġarr tat-
tagħbija) >25%;
Strumenti ta’ rmonk fuq in-naħa ta’ 
wara: Piż tal-irmunkar ta’ > 2 x il-piż 
proprju bħala test ta' reżistenza, li 
m'għandux jitqiesx bħala piż permissibbli 
tal-karru.
Massa waqt il-mixi <400kg
Għoli mill-art >180mm;
Proporzjon bejn il-wisa' bejn ir-roti u l-
għoli mill-art <6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir distinzjoni bejn vetturi funzjonali għall-agrikoltura u l-forestrija u l-kwadriċikli 
ta’ skop doppju. Ara l-emenda għall-Artikolu 3 dwar: ATVs u SbS għal aktar informazzjoni 
ġustifikattiva.

Emenda 323
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43b. "Vettura utilitarja maħsuba għall-
użu ġenb ma’ ġenb" (Side-by-Side - SbS) 
tfisser vettura bil-mutur iddisinjata biex 
tittrasporta persuni u/jew tagħbija u biex 
timbotta jew tiġbed it-tagħmir.
L-SbS għandhom il-karatteristiċi 
addizjonali li ġejjin:
L-ogħla veloċità skont id-disinn 60 km/h;
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L-operatur u massimu ta' żewġ passiġieri;
Sedili 'bucket' jew f’forma ta’ bank;
Stering;
Id-disinn tat-tajer: terren (wiċċ mhux tat-
triq);
Iridu jiġu ssodisfati tal-anqas 2 mir-
rekwiżiti tal-ġarr ta' tagħbija:
(i) Struttura tal-ġarr ta’ tagħbija 
b’proporzjon mimimu bejn il-vettura u l-
erja tal-wiċċ tal-istruttura/strutturi tal-
ġarr >20%;
(ii) Kull struttura individwali tal-ġarr ta' 
tagħbija għandu jkollha tal-anqas erja 
minima ta’ 0.9m²;
(iii) Il-proporzjon tal-kapaċità totali tal-
ġarr ta’ tagħbija (il-massa tal-vettura 
mingħajr tagħbija (‘Curb vehicle mass’) 
meta mqabbla mal-piż bil-ġarr tat-
tagħbija) >30%
Strumenti ta’ rmonk fuq in-naħa ta’ 
wara: Piż tal-irmonk ta’ > 1.5 x il-piż 
proprju bħala test tar-reżistenza, li 
m'għandux jitqiesx bħala piż permissibbli 
tal-karru;
Massa waqt il-mixi <1100kg;
Għoli mill-art >200mm;
Proporzjon bejn il-wisa' bejn ir-roti u l-
għoli mill-art <8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vetturi utilitarji ATVs u SbS huma intenzjonati għall-użu off-road u għalhekk għandhom 
jiġu inklużi f’dan ir-Regolament. It-tifsiriet ta’ hawn fuq ġew proposti sabiex il-vetturi ATVs u 
SbS jiġu rregolati bħala vetturi utilitarji u ma għandhomx jitħalltu ma’ ‘kwadriċikli b’użu 
doppju’, iddisinjati speċifikament kemm għall-użu fit-triq kif ukoll off-road.    Dawn tal-aħħar 
huma kkunsidrati b'mod aktar xieraq fil-Proposta għal Regolament dwar l-approvazzjoni u s-
sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (COM (2010)0542).  
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Emenda 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “kategorija T” tinkludi t-tratturi bir-roti 
kollha;

1. ‘kategorija T’ tinkludi t-tratturi bir-roti 
kollha; kull kategorija ta’ karru bir-roti 
deskritta f’punti 2 sa 8 tinkludi wkoll 
indiċi ‘a’ jew ‘b’, skont il-veloċità tad-
disinn tal-karru:
– (a) ‘a’ għal karrijiet bir-roti b’veloċità 
tad-disinn massima ugwali għal 40 km 
fis-siegħa jew anqas,
– (b) ‘b’ għal karrijiet b’veloċità tad-
disinn massima ta’ aktar minn 40 km fis-
siegħa;

Or. en

Emenda 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. “kategorija T1” tinkludi tratturi bir-roti 
b’veloċità ddisinjata massima ta’ mhux 
aktar minn 40 km fis-siegħa, bl-eqreb fus 
lejn is-sewwieq li jkollu wisa’ minimu tat-
track ta’ mhux anqas minn 1 150 mm, 
b’massa mingħajr tagħbija, waqt il-mixi, 
ta’ aktar minn 600 kg, u b’għoli mill-art ta’ 
mhux aktar minn 1 000 mm;

2. "kategorija T1" tinkludi tratturi bir-roti, 
bl-eqreb fus lejn is-sewwieq li jkollu wisa’ 
minima tat-track ta’ mhux anqas minn 
1 150 mm, b’massa mingħajr tagħbija, 
waqt il-mixi, ta’ aktar minn 600 kg, u 
b’għoli mill-art ta’ mhux aktar minn 
1 000 mm;

Or. en

Emenda 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. “kategorija T2” tinkludi tratturi bir-roti 
b’wisa’ minimu ta’ track ta’ anqas minn 
1 150 mm, b’piż bla tagħbija, waqt it-
tħaddim, ta’ aktar minn 600 kg u b’għoli 
mill-art ta’ mhux aktar minn 600 mm u 
b’veloċità ddisinjata massima ta’ mhux 
aktar minn 40 km fis-siegħa, sakemm l-
għoli taċ-ċentru tal-gravità tat-trattur 
(imkejjel b’relazzjoni mal-art) diviż bit-
track medja minima għal kull fus ma 
jeċċedix 0,90, u f’dal każ il-veloċità 
ddisinjata massima hija ristretta għall-
30 km fis-siegħa;

3. "kategorija T2" tinkludi tratturi bir-roti 
b’wisa’ minimu ta’ track ta’ anqas minn 
1 150 mm, b’piż bla tagħbija, waqt il-mixi, 
ta’ aktar minn 600 kg u b’għoli mill-art ta’ 
mhux aktar minn 600 mm, u f’każ li l-għoli 
taċ-ċentru tal-gravità tat-trattur (imkejjel 
b’relazzjoni mal-art) diviż bit-track medja 
minima għal kull fus jeċċedi ż-0,90, il-
veloċità tad-disinn massima tkun ristretta 
għall-30 km fis-siegħa;

Or. en

Emenda 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. “kategorija T3” tinkludi tratturi bir-roti 
b’veloċità ddisinjata massima ta’ mhux 
aktar minn 40 km fis-siegħa, u b’piż
mingħajr tagħbija, waqt it-tħaddim, ta’ 
mhux aktar minn 600 kg;

4. "kategorija T3" tinkludi tratturi bir-roti 
mingħajr tagħbija, waqt il-mixi, ta’ mhux 
aktar minn 600 kg; din tikludi wkoll it-
tratturi kollha li għandhom manubriju 
għat-tidwir, kif definit fl-Artikolu 3, punt 
43a;

Or. en

Emenda 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. “kategorija T4” tinkludi tratturi oħrajn 
bir-roti, għal skopijiet partikolari, 
b’veloċità ddisinjata massima ta’ mhux 
aktar minn 40 km fis-siegħa;

5. "kategorija T4" tinkludi tratturi oħrajn 
bir-roti, għal skopijiet speċjali;

Or. en

Emenda 329
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. “kategorija T5” tinkludi tratturi bir-roti 
b’veloċità ddisinjata massima ta’ aktar 
minn 40 km fis-siegħa;

imħassar

Or. en

Emenda 330
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. “kategorija U” tinkludi makkinarju 
kif definit fid-Direttiva 2006/42/KE, li 
għandu l-propulsjoni tiegħu stess u li 
huwa intiż għall-użu fl-agrikoltura u l-
forestrija.

imħassar

Or. en

Emenda 331
George Lyon
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19 a. "kategorija T6" tinkludi l-vetturi 
maħsuba għall-użu f'kull terren (ATVs) u 
l-vetturi ġenb ma’ ġenb (SbS);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir distinzjoni bejn vetturi funzjonali għall-agrikoltura u l-forestrija u l-kwadriċikli 
ta’ skop doppju. Ara l-emenda għall-Artikolu 3 dwar: ATVs u SbS għal aktar informazzjoni 
ġustifikattiva. Vetturi ATVs u SbS funzjonali huma kkunsidrati b'mod aktar xieraq bħala 
vetturi tal-kategorija T u mhux vetturi tal-kategorija L.

Emenda 332
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti dwar is-sikurezza fit-toroq Rekwiżiti dwar is-sikurezza fit-toroq u s-
sikurezza funzjonali

Or. en

Emenda 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) strutturi protettivi n-naħa ta’ wara; imħassar

Or. en



PE475.768v01-00 24/73 AM\881687MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti dwar is-sikurezza fit-toroq: mhux applikabbli u mhux relevanti għat-tratturi.

Emenda 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) strutturi protettivi n-naħa ta’ wara; imħassar

Or. en

Emenda 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) protezzjoni laterali; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti dwar is-sikurezza fit-toroq: mhux applikabbli u mhux relevanti għat-tratturi.

Emenda 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) protezzjoni laterali; imħassar
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Or. en

Emenda 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħat li tadotta, f’konformità mal-
Artikolu 57, att delegat li jistabbilixxi r-
rekwiżiti tekniċi dettaljati li jinkludu 
proċeduri għall-ittestjar u valuri ta’ limitu, 
fejn meħtieġ, għas-suġġetti elenkati fil-
paragrafu 2 biex jiġi żgurat li jintlaħaq
livell għoli ta’ sikurezza stradali.

4. Sabiex jiġi żgurat li jintlaħaq livell 
għoli ta' sikurezza funzjonali, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat li 
tadotta, f’konformità mal-Artikolu 57, att 
delegat li jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi 
dettaljati li jinkludu proċeduri għall-
ittestjar u valuri ta’ limitu, fejn meħtieġ, 
għas-suġġetti elenkati fil-paragrafu 2. Ir-
rekwiżiti tekniċi ddetaljati għandhom  
jiżguraw li, meta jkun meħtieġ, il-vetturi 
b’veloċità massima ta’ mhux aktar minn 
40 km/h apparti t-tagħmir irmunkat tal-
kategorija  S, għandhom jilħqu livell
ekwivalenti ta’ sikurezza stradali fir-
rigward tal-prestazzjoni tal-brejk u s-
sistemi ta’ brejkijiet anti-lock daqs il-
vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-brejkijiet anti-lock hija teknoloġija ġdida għall-vettura tal-agrikoltura u tal-
forestrija, il-kondizzjonijiet iddettaljati u l-mument tal-introduzzjoni għandhom ikunu parti 
minn evalwazzjoni aktar iddettaljata mill-Kummissjoni fil-qafas tal-iżvilupp tal-att iddelegat.

Emenda 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s- 4. Sabiex jiġi żgurat li jintlaħaq livell 
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setgħat li tadotta, f’konformità mal-
Artikolu 57, att delegat li jistabbilixxi r-
rekwiżiti tekniċi dettaljati li jinkludu 
proċeduri għall-ittestjar u valuri ta’ limitu, 
fejn meħtieġ, għas-suġġetti elenkati fil-
paragrafu 2 biex jiġi żgurat li jintlaħaq
livell għoli ta’ sikurezza stradali.

għoli ta' sikurezza funzjonali, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat li 
tadotta, f’konformità mal-Artikolu 57, att 
delegat li jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi 
dettaljati li jinkludu proċeduri għall-
ittestjar u valuri ta’ limitu, fejn meħtieġ, 
għas-suġġetti elenkati fil-paragrafu 2. Ir-
rekwiżiti tekniċi ddetaljati għandhom  
jiżguraw li, meta jkun meħtieġ, il-vetturi 
b’veloċità massima ta’ mhux aktar minn 
40 km/h apparti t-tagħmir irmunkat tal-
kategorija S, ghandhom jilhqu livell
ekwivalenti ta’ sikurezza stradali fir-
rigward tal-prestazzjoni tal-brejk u s-
sistemi ta’ brejkijiet anti-lock daqs il-
vetturi bil-mutur u l-karrijiet taghhom;

Or. en

Emenda 339
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-operazzjoni u l-manutenzjoni;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 340
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) is-sikurezza u l-affidabilità ta’ sistemi 
ta’ kontroll li jinkludu power take-offs tal-
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makkinarju rmunkat; 
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 341
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) il-protezzjoni kontra l-perikli 
mekkaniċi;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 342
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) L-ergonomija (inkluż l-użu ħażin 
previst, il-kapaċità tal-użu ta' sistemi ta' 
kontroll, l-aċċessibilità tal-kontrolli sabiex 
tiġi evitata l-attivazzjoni mhux 
intenzjonata tagħhom, l-adattazzjoni tal-
interface bejn il-bniedem u l-vettura 
għall-karatteristiċi prevedibbli tas-
sewwieq u l-intervent tal-operatur)
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)
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Or. en

Emenda 343
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 - punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) il-mezzi ta' lqugħ u l-mezzi ta' 
protezzjoni; 
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 344
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt kb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kb) ir-riskju ta' telf ta' stabbilità;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 345
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ma (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) materjali u prodotti;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 346
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt mb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mb) batteriji;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 347
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt mc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mc) brejkijiet li jinkludu funzjonijiet tal-
parkeġġ; 
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en
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Emenda 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jkunx intlaħaq ftehim 
differenti max-xerrej tal-vettura, iċ-
ċertifikat ta’ konformità għandu jitħejja bil-
lingwa uffiċjali tal-Istat Membru minn 
fejn se tinxtara l-vettura.

3. Sakemm ma jkunx ġie konkluż ftehim 
differenti max-xerrej tal-vettura, iċ-
ċertifikat tal-konformità għandu jitfassal 
f’waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, 
skont l-għażla tal-manifattur. 

Or. en

Emenda 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jiġi 
ddisinjat b’mod li tiġi evitata l-
falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, il-karta 
użata għandha tkun protetta bi grafika 
kulurita jew b’marka tal-ilma fis-sura tal-
marka ta’ identifikazzjoni tal-manifattur.

4. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jiġi 
ddisinjat b’mod li tiġi evitata l-
falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, il-karta 
użata għandha tkun protetta permezz ta’ 
mezz adegwat fosthom bi grafika kulurita 
jew b'watermark fis-sura tal-marka ta' 
identifikazzjoni tal-manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħafna aktar għażliet sabiex jiġi protett iċ-Ċertifikat ta' Konformità, bħal pereżempju l-
ologrammi; l-għażla għandha titħalla f'idejn il-manifattur filwaqt li r-Regolament kull ma 
jkun jagħti jkunu xi eżempji mhux vinkolanti.

Emenda 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab



AM\881687MT.doc 31/73 PE475.768v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jiġi 
ddisinjat b’mod li tiġi evitata l-
falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, il-karta 
użata għandha tkun protetta bi grafika 
kulurita jew b’marka tal-ilma fis-sura tal-
marka ta’ identifikazzjoni tal-manifattur.

4. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jiġi 
ddisinjat b’mod li tiġi evitata l-
falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, il-karta 
użata għandha tkun protetta permezz ta’ 
mezz adegwat fosthom bi grafika kulurita 
jew b'watermark fis-sura tal-marka ta' 
identifikazzjoni tal-manifattur.

Or. en

Emenda 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika, fil-każ 
ta’ vetturi kompleti, għal perjodu ta’ tnax-
il xhar mid-data li fiha skadiet il-validità 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE u, fil-każ 
ta’ vetturi kompluti, għal perjodu ta’ 
tmintax-il xhar minn dik id-data.

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika, fil-każ 
ta’ vetturi kompleti, għal perjodu ta’ 24 
xahar mid-data li fiha skadiet il-validità 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE u, fil-każ 
ta’ vetturi kompluti, għal perjodu ta’ 30 
xahar minn dik id-data.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Vetturi tat-tmiem tas-serje. Tibdil introdott biex dan ir-Regolament jiġi allineat mal-Artikolu 
10 tad-Direttiva 2003/37 UE.

Emenda 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika, fil-każ 
ta’ vetturi kompleti, għal perjodu ta’ tnax-
il xhar mid-data li fiha skadiet il-validità 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE u, fil-każ 
ta’ vetturi kompluti, għal perjodu ta’ 
tmintax-il xhar minn dik id-data.

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika, fil-każ 
ta’ vetturi kompleti, għal perjodu ta’ 24 
xahar mid-data li fiha skadiet il-validità 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE u, fil-każ 
ta’ vetturi kompluti, għal perjodu ta’ 30 
xahar minn dik id-data.

Or. en

Emenda 353
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika, fil-każ 
ta’ vetturi kompleti, għal perjodu ta’ tnax-
il xhar mid-data li fiha skadiet il-validità 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE u, fil-każ 
ta’ vetturi kompluti, għal perjodu ta’ 
tmintax-il xhar minn dik id-data.

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika, fil-każ 
ta’ vetturi kompleti, għal perjodu ta’ 24 
xahar mid-data li fiha skadiet il-validità 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE u, fil-każ 
ta’ vetturi kompluti, għal perjodu ta’ 30 
xahar minn dik id-data.

Or. en

Emenda 354
Toine Manders

Proposta għal regolament
Kapitolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU XII b
L-UŻU TA’ VETTURI FIT-TOROQ 
PUBBLIĊI
Artikolu 35b
1. Vettura tista’ tintuża fit-toroq pubbliċi, 
jekk tissodisfa r-rekwiżiti dwar id-
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dimensjonijiet, il-piż, is-sikurezza, id-dawl 
u l-assigurazzjoni stabbiliti għall-użu
f’toroq pubbliċi u jekk tiġi misjuqa minn 
persuna kwalifikata b’liċenzja tas-sewqan 
Ewropea uniformi sabiex isuq/issuq 
vettura ta' dan it-tip.
2. Jekk il-vettura ma tissodisfax dawn ir-
rekwiżiti għall-użu fit-toroq pubbliċi, tiġi 
meqjusa bħala 'trasport eċċezzjonali' u 
tiġi trasportata jew eskortata kif xieraq.

Or. nl

Emenda 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru għandu, barra mill-
evalwazzjonijiet skont l-Artikolu 36(1), 
jagħti l-akbar konsiderazzjoni għar-
riżultati tal-Awtorità tal-Approvazzjoni 
tat-Tip;

Or. en

Emenda 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti tat-test kompleti maħruġa 
abbażi tal-Kodiċi OECD standardizzati 
elenkati fl-Anness I, approvati skont ir-
regoli ġenerali tal-OECD, jistgħu jintużaw 
bħala alternattiva għar-rapporti tat-test li 
tħejjew skont dan ir-Regolament jew ir-

2. Ir-rapporti tat-test maħruġa abbażi tal-
Kodiċi OECD standardizzati elenkati fl-
Anness I, jew l-istandards ekwivalenti, 
jistgħu jintużaw bħala alternattiva għar-
rapporti tat-test li jitħejjew skont dan ir-
Regolament jew ir-Regolamenti separati.
L-approvazzjoni tat-tip speċifika tista' 



PE475.768v01-00 34/73 AM\881687MT.doc

MT

Regolamenti separati. tinħareġ mill-awtorità tal-approvazzjoni 
tat-tip jew, meta jkun relevanti, mill-
OECD, skont l-għażla tal-manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni separata tal-KE mogħtija mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip hija diġà 
obbligatorja sabiex jinkiseb l-approvazzjoni tat-tip sħiħ tal-KE għal vettura kompleta. Jekk l-
approvazzjoni tal-OECD issir obbligatorja, jiġi fis-seħħ proċess doppju ta’ approvazzjoni, bi 
spejjeż għoljin ('familja' ta' tratturi jista’ jkollha sa 2-3 kabini). L-OECD mhijiex 
organizzazzjoni tal-UE u ċ-ċentru ta' koordinazzjoni li jagħti l-approvazzjoni finali ma 
għandux x'jaqsam mal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip. Il-manifatturi ma jistgħux jiġu 
mġiegħla jallokaw riżorsi addizzjonali għall-OECD.

Emenda 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti tat-test kompleti maħruġa 
abbażi tal-Kodiċi OECD standardizzati 
elenkati fl-Anness I, approvati skont ir-
regoli ġenerali tal-OECD, jistgħu jintużaw 
bħala alternattiva għar-rapporti tat-test li 
tħejjew skont dan ir-Regolament jew ir-
Regolamenti separati.

2. Ir-rapporti tat-test maħruġa abbażi tal-
Kodiċi OECD standardizzati elenkati fl-
Anness I, jew għall-istandards ekwivalenti 
għalih, jistgħu jintużaw bħala alternattiva 
għar-rapporti tat-test li tħejjew skont dan 
ir-Regolament jew ir-Regolamenti separati.
L-approvazzjoni tat-tip speċifika tista' 
tinħareġ mill-awtorità tal-approvazzjoni 
tat-tip jew, meta jkun relevanti, mill-
OECD, skont l-għażla tal-manifattur.

Or. en

Emenda 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Kapitolu 16 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tal-vetturi

Aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija 
u l-manutenzjoni tat-trattur

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-istudju tal-PE għall-IMCO li fih intalbet leġiżlazzjoni mfassla apposta 
dwar informazzjoni li tirrigwarda t-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u l-
forestrija, u, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità, l-obbligi tal-RMI għandhom 
japplikaw għat-tratturi biss u mhux għall-kategoriji R (karrijiet) u S (tagħmir irmunkat 
interkambjabbli) minħabba li dawn tal-aħħar huma prodotti b’mod esklussiv fi kwantitajiet 
żgħar, f’ħafna mudelli differenti, u prinċipalment minn SMEs.

Emenda 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Kapitolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tal-vetturi

Aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija 
u l-manutenzjoni tat-trattur

Or. en

Emenda 360
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Kapitolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija 
u l-manutenzjoni tal-vetturi

imħassar

Or. en
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Emenda 361
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47 imħassar
Obbligi tal-manifatturi
1. Il-manifatturi għandhom jipprovdu 
aċċess illimitat u standardizzat għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni lill-operaturi indipendenti 
permezz ta’ websajts b’mod li jkun 
aċċessibbli mill-ewwel u mingħajr telf ta’ 
żmien. B’mod partikolari, dan l-aċċess 
għandu jingħata b’mod li ma jkunx 
diskriminatorju meta mqabbel mad-
dispożizzjoni jew mal-aċċess mogħtija lill-
bejjiegħa awtorizzati u lil min isewwi.

Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
informazzjoni meħtieġa għall-immuntar ta’ 
komponenti jew tagħmir fuq vetturi.
2. Il-manifatturi għandhom ipoġġu materjal 
ta’ taħriġ għad-dispożizzjoni ta’ operaturi 
indipendenti u ta’ bejjiegħa awtorizzati u 
ta’ min isewwi.
3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinkludi tal-inqas il-
punti kollha li ġejjin: 

(a) l-identifikazzjoni mingħajr ekwivoku 
tal-vettura;

(b) il-manwali tal-manutenzjoni, inklużi 
rekords dwar tiswija u manutenzjoni;

(c) il-manwali tekniċi;
(d) l-informazzjoni dwar il-komponenti u 
d-dijanjosi (bħal valuri teoretiċi minimi u 
massimi ta’ kejl);
(e) il-pjanti tal-wiring;
(f) il-kodiċijiet tad-dijanjostika tal-ħsarat, 
inklużi kodiċijiet speċifiċi tal-manifattur;
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(g) in-numru tal-identifikazzjoni għall-
kalibrazzjoni tas-software applikabbli 
għat-tip ta’ vettura;
(h) l-informazzjoni pprovduta li 
tikkonċerna, u tkun twasslet permezz ta’ 
għodda u tagħmir ta’ sjieda;
(i) l-informazzjoni tar-reġistrazzjoni tad-
dejta u d-dejta bidirezzjonali ta’ 
monitoraġġ u ttestjar;
(j) unitajiet ta’ ħidma.
4. Bejjiegħa u min isewwi awtorizzati fi 
ħdan is-sistema tad-distribuzzjoni ta’ xi 
vettura partikolari għandhom jitqiesu bħala 
operaturi indipendenti għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament safejn huma jipprovdu 
servizzi ta’ tiswija jew manutenzjoni ta’ 
vetturi li fir-rigward tagħhom m’humiex 
imsieħba fis-sistema ta’ distribuzzjoni tal-
manifattur tal-vettura.

5. L-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura għandha tkun 
dejjem disponibbli, ħlief kif meħtieġ 
għall-manutenzjoni tas-sistema ta’ 
informazzjoni.
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6. Għal skopijiet ta’ manifattura u 
manutenzjoni ta’ komponenti ta’ 
rikambju jew għall-manutenzjoni 
kompatibbli mal-OBD u għodda għad-
dijanjostika u tagħmir tat-testijiet, il-
manifatturi għandhom jipprovdu l-OBD 
rilevanti kif ukoll l-informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura fuq 
bażi mhux diskriminatorja lil kwalunkwe 
komponent interessat u lil kwalunkwe 
persuna li timmanifattura jew issewwi 
għodod dijanjostiċi jew apparat għall-
ittestjar.
7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-
manifattura ta’ tagħmir ta’ vetturi għal 
vetturi bi fjuwil alternattiv, il-manifatturi 
għandhom jipprovdu l-OBD rilevanti kif 
ukoll l-informazzjoni dwar it-tiswija u 
dwar il-manutenzjoni tal-vettura fuq bażi 
mhix diskriminatorja lil kwalunkwe 
manifattur interessat, lil kwalunkwe 
persuna li tinstalla jew issewwi t-tagħmir 
ta’ vetturi bi fjuwil alternattiv.
8. Meta japplika għall-approvazzjoni tat-
tip UE jew għall-approvazzjoni tat-tip 
nazzjonali, il-manifattur għandu jipprovdi 
lill-awtorità tal-approvazzjoni evidenza ta’ 
konformità ma’ dan ir-Regolament fir-
rigward tal-informazzjoni meħtieġa f’dan 
l-Artikolu.
F’każ li din l-informazzjoni tkun għadha 
mhix disponibbli jew tkun għadha ma 
tikkonformax ma’ dan ir-Regolament u 
mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu 
f’dak il-waqt, il-manifattur għandu 
jipprovdiha fi żmien sitt xhur mid-data 
tal-approvazzjoni tat-tip.
9. Jekk tali evidenza ta’ konformità ma 
tiġix ipprovduta sa tmiem dak il-perjodu, 
l-awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tieħu l-mi¿uri xierqa biex ti¿gura l-
konformità.
10. Il-manifattur għandu jagħmel 
disponibbli l-emendi u s-supplimenti 
sussegwenti fl-informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura fil-
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websajts tiegħu fl-istess waqt li 
jagħmilhom disponibbli għal dawk 
awtorizzati li jsewwu.
11. Meta rekords ta’ tiswija u 
manutenzjoni ta’ vettura jkunu jinżammu 
f’bażi ta’ dejta ċentrali tal-manifattur tal-
vetturi jew f’ismu, dawk li għandhom 
negozju indipendenti tat-tiswija għandu 
jkollhom aċċess mingħajr ħlas għal tali 
rekords u għandu jkollhom il-possibbiltà 
li jdaħħlu informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni li jkunu wettqu.
12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, 
att delegat li jistipula r-rekwiżiti ddettaljati 
fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod 
partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-
rigward tal-mod li bih l-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-
vettura għandha tiġi pprovduta.

Or. en

Emenda 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess 
illimitat u standardizzat għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni lill-operaturi indipendenti 
permezz ta’ websajts b’mod li jkun 
aċċessibbli mill-ewwel u mingħajr telf ta’ 
żmien. B’mod partikolari, dan l-aċċess 
għandu jingħata b’mod li ma jkunx 
diskriminatorju meta mqabbel mad-
dispożizzjoni jew mal-aċċess mogħtija lill-
bejjiegħa awtorizzati u lil min isewwi.

Il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess 
simili għall-informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tat-tratturi lill-aġenti u lil 
min isewwi awtorizzati u lill-operaturi 
indipendenti permezz ta’ websajts li jużaw 
format standardizzat b’mod li jkun 
aċċessibbli mill-ewwel u mingħajr telf ta’ 
żmien. B'mod partikulari, dan l-aċċess 
għandu jingħata b'mod li ma jkunx 
diskriminatorju meta mqabbel mal-aċċess 
mogħti lill-bejjiegħa awtorizzati u lil min 
isewwi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi indipendenti għandhom jirċievu f’format standardizzat l-istess informazzjoni bħal 
dik mogħtija lill-aġenti u lil min isewwi li jkunu awtorizzati, b’mod mhux diskriminatorju. It-
tibdiliet huma introdotti sabiex jiġi enfasizzat li l-operaturi kollha huma ugwali għall-
manifattur. L-informazzjoni mogħtija tinsab imniżżla fl-Artikolu 47(3).

Emenda 363
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess 
illimitat u standardizzat għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni lill-operaturi indipendenti 
permezz ta’ websajts b’mod li jkun 
aċċessibbli mill-ewwel u mingħajr telf ta’ 
żmien. B’mod partikolari, dan l-aċċess 
għandu jingħata b’mod li ma jkunx 
diskriminatorju meta mqabbel mad-
dispożizzjoni jew mal-aċċess mogħtija lill-
bejjiegħa awtorizzati u lil min isewwi.

Il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess 
ugwali għall-informazzjoni dwar it-tiswija 
u l-manutenzjoni lill-aġenti awtorizzati, lil 
min isewwi u lill-operaturi indipendenti 
permezz ta’ websajts li jużaw format 
standardizzat b’mod li jkun aċċessibbli 
mill-ewwel u mingħajr telf ta’ żmien. Dan 
l-aċċess għandu jingħata b'mod li ma jkunx 
diskriminatorju. Softwer li jkun importanti 
għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi ta’ 
kontroll tas-sikurezza u tal-ambjent, 
għandu jkun ristrett għat-tiswija u l-
manutenzjoni, u għaldaqstant ikun 
jeskludi s-softwer għat-tibdil tal-parametri 
u s-settijiet tad-data.

Or. en

Emenda 364
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sakemm il-Kummissjoni tadotta 
standard komuni għall-informazzjoni 
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mogħtija lill-operaturi indipendenti, din 
għandha tkun disponibbli b’manjiera 
konsistenti b'mod li tkun tista’ jiġi 
pproċessata bi sforz raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji għall-miżuri tranżizzjonali li jiġu applikati qabel ma jiġu adottati l-istandards 
komuni mill-Kummissjoni.

Emenda 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
informazzjoni meħtieġa għall-immuntar ta’ 
komponenti jew tagħmir fuq vetturi.

Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
informazzjoni meħtieġa għall-immuntar ta’ 
komponenti jew tagħmir fuq tratturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-istudju tal-PE għall-IMCO li fih intalbet leġiżlazzjoni mfassla apposta 
dwar informazzjoni li tirrigwarda t-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u l-
forestrija, u, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità, l-obbligi tal-RMI għandhom 
japplikaw għat-tratturi biss u mhux għall-kategoriji R (karrijiet) u S (tagħmir irmunkat 
interkambjabbli) minħabba li dawn tal-aħħar huma prodotti b’mod esklussiv fi kwantitajiet 
żgħar, f’ħafna mudelli differenti, u prinċipalment minn SMEs.

Emenda 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
informazzjoni meħtieġa għall-immuntar ta’ 

Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
informazzjoni meħtieġa għall-immuntar ta’ 
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komponenti jew tagħmir fuq vetturi. komponenti jew tagħmir fuq tratturi.

Or. en

Emenda 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sakemm il-Kummissjoni tadotta 
standard komuni għall-informazzjoni 
mogħtija lill-operaturi indipendenti, din 
għandha tkun disponibbli b’manjiera 
konsistenti b' mod li tkun tista’ jiġi 
proċessata bi sforz raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji għall-miżuri tranżizzjonali li jiġu applikati qabel ma jiġu adottati l-istandards 
komuni mill-Kummissjoni.

Emenda 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifatturi għandhom ipoġġu materjal 
ta’ taħriġ għad-dispożizzjoni ta’ operaturi 
indipendenti u ta’ bejjiegħa awtorizzati u 
ta’ min isewwi.

2. Ħlief fil-każ ta’ softwer għat-tibdil ta’ 
parametri u s-settijiet ta’ data, il-
manifatturi għandhom ipoġġu materjal ta’ 
taħriġ u għodod xierqa relatati għad-
dispożizzjoni ta’ operaturi indipendenti u 
ta’ bejjiegħa u ta’ min isewwi awtorizzati.
Huma għandhom jipprovdulhom ukoll 
taħriġ xieraq dwar it-tniżżil ta’ softwer u 
l-ġestjoni ta’ kodiċijiet dijanjostiċi tal-
problemi
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-softwer ma jistax jiġi manipulat minn ebda operatur (awtorizzat jew indipendenti). Dan 
huwa tbagħbis. Il-manifattur biss għandu d-dritt u r-responsabilità li jaħdem fuq dan is-
softwer. L-operaturi jistgħu jiniżżluh biss fuq modulu tat-trattur.

Emenda 369
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifatturi għandhom ipoġġu materjal 
ta’ taħriġ għad-dispożizzjoni ta’ operaturi 
indipendenti u ta’ bejjiegħa awtorizzati u 
ta’ min isewwi.

2. Ħlief fil-każ ta’ softwer għat-tibdil ta’ 
parametri u s-settijiet ta’ data, il-
manifatturi għandhom ipoġġu materjal ta’ 
taħriġ u għodod xierqa relatati għad-
dispożizzjoni ta’ operaturi indipendenti u 
ta’ bejjiegħa u ta’ min isewwi awtorizzati.
Huma għandhom jipprovdulhom ukoll 
taħriġ xieraq dwar it-tniżżil ta’ softwer u 
l-ġestjoni ta’ kodiċijiet dijanjostiċi tal-
problemi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-softwer ma jistax jiġi manipulat minn ebda operatur (awtorizzat jew indipendenti). Dan 
huwa tbagħbis. Il-manifattur biss għandu d-dritt u r-responsabilità li jaħdem fuq dan is-
softwer. L-operaturi jistgħu jiniżżluh biss fuq modulu tat-trattur.

Emenda 370
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifatturi għandhom ipoġġu materjal 
ta’ taħriġ għad-dispożizzjoni ta’ operaturi 

2. Il-manifatturi għandhom ipoġġu materjal 
ta’ taħriġ u l-għodod meħtieġa (eskluż is-
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indipendenti u ta’ bejjiegħa awtorizzati u 
ta’ min isewwi.

softwer għat-tibdil fil-parametri u s-
settijiet ta' data) għad-dispożizzjoni ta’ 
aġenti, ta' min isewwi u operaturi 
indipendenti awtorizzati, mingħajr 
distinzjoni;

Or. en

Emenda 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza 
funzjonali tal-vettura u l-protezzjoni 
ambjentali, għandu jiġi ddefinit u stabbilit 
standard mill-awtorità nazzjonali 
relevanti sabiex tiċċertifika l-kwalità u l-
kapaċità ta' min isewwi. Il-manifatturi 
għandhom jagħtu taħriġ speċifiku u 
xieraq li jkun suġġett għall-ħlas ta’ 
miżata raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trattur huwa prodott kumpless ħafna u mhux standardizzat; barra minn dan jeżistu eluf ta' 
mudelli differenti ta’ tratturi fis-suq. Manwal jew sit elettroniku mhumiex biżżejjed biex 
jissewwew t-tratturi. Il-manifatturi diġà qed jevalwaw il-ħiliet tekniċi tas-sewwejja 
awtorizzati, filwaqt li jagħtuhom taħriġ xieraq. Għandhom jiġu wkoll iċċertifikati l-kapaċità u 
l-kwalità tal-operaturi indipendenti.

Emenda 372
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2a (ġdid)



AM\881687MT.doc 45/73 PE475.768v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza 
funzjonali tal-vettura u l-protezzjoni 
ambjentali, għandu jiġi ddefinit u stabbilit 
standard mill-awtorità nazzjonali 
relevanti sabiex tiċċertifika l-kwalità u l-
kapaċità ta' min isewwi. Il-manifatturi 
għandhom jagħtu taħriġ speċifiku u 
xieraq li jkun suġġett għall-ħlas ta’ 
miżata raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trattur huwa prodott kumpless ħafna u mhux standardizzat; barra minn dan jeżistu eluf ta' 
mudelli differenti ta’ tratturi fis-suq. Manwal jew sit elettroniku mhumiex biżżejjed biex 
jissewwew t-tratturi. Il-manifatturi diġà qed jevalwaw il-ħiliet tekniċi tas-sewwejja 
awtorizzati, filwaqt li jagħtuhom taħriġ xieraq. Għandhom jiġu wkoll iċċertifikati l-kapaċità u 
l-kwalità tal-operaturi indipendenti.

Emenda 373
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tal-
vettura u l-prestazzjoni ambjentali tagħha, 
għandu jiġi ddefinit u stabbilit standard 
mill-awtorità nazzjonali relevanti sabiex 
tiċċertifika l-kwalità u l-kapaċità ta' min 
isewwi. Il-manifatturi għandhom jagħtu 
taħriġ speċifiku u xieraq u li jkun suġġett 
għall-ħlas ta’ miżata raġonevoli.

Or. en

Emenda 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinkludi tal-inqas il-
punti kollha li ġejjin:

3. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 
1 għandha tinkludi l-punti kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja l-Abbozz ta' Regolament mhux qed tindirizza l-
kwistjoni tal-RMI. Dan huwa inkonsistenti mal-prinċipji tar-Regolament Intelliġenti approvat 
mill-PE. Ma jkunx xieraq li jsir ikkuppjar u ppejstjar mal-RMI applikabbli għall-karozzi u l-
vetturi kummerċjali. Hekk kif ġie enfasizzat fil-konklużjonijiet tad-Dokument Informattiv dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni mitluba mill-IMCO, tinħtieġ 
leġiżlazzjoni mfassla apposta għall-aċċess għall-RMI applikabbli għat-tratturi, konsistenti 
mal-ispeċifiċitajiet tat-tratturi.

Emenda 375
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinkludi tal-inqas il-
punti kollha li ġejjin:

3. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 
1 għandha tinkludi l-punti kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni elenkata mhijiex ibbażata fuq valutazzjoni adegwata. Il-Valutazzjoni tal-
Impatt li takkumpanja l-Abbozz ta' Regolament mhux qed tindirizza l-kwistjoni tal-RMI. Dan 
huwa inkonsistenti mal-prinċipji tar-Regolament Intelliġenti approvati reċentement mill-PE. 
L-ikkuppjar u l-ippejstjar mal-RMI applikabbli għall-karozzi tal-passiġġieri (Regolament 
715/2007) u l-vetturi kummerċjali (Regolament 595/2009) mhuwiex għaldaqstant xieraq. 
Hekk kif ġie enfasizzat fil-konklużjonijiet tad-‘Dokument Informattiv’ dwar l-aċċess għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni mitluba mill-IMCO, tinħtieġ leġiżlazzjoni 
mfassla apposta għall-aċċess għall-RMI applikabbli għat-tratturi, konsistenti mal-
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ispeċifiċitajiet tat-tratturi.

Emenda 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) in-numru tal-identifikazzjoni għall-
kalibrazzjoni tas-software applikabbli 
għat-tip ta’ vettura;

(g) in-numru tal-part tas-software 
applikabbli għal tip ta’ vettura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-softwer huwa komponent tal-vettura, bħalma huma l-partijiet fiżiċi (pereżempju l-ger jew 
il-boltijiet). Is-softwer għandu “numru tal-parti" li jidentifika karatteristiċi u t-tipi ta' vettura 
fejn jista' jitniżżel. Din hija l-informazzjoni attwalment mogħtija lil dawk li jsewwu li huma 
awtorizzati.

Emenda 377
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) in-numru tal-identifikazzjoni għall-
kalibrazzjoni tas-software applikabbli 
għat-tip ta’ vettura;

(g) in-numru tal-part tas-software 
applikabbli għal tip ta’ vettura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-softwer huwa komponent tal-vettura, bħalma huma l-partijiet fiżiċi (pereżempju l-ger jew 
il-boltijiet). Is-softwer għandu “numru tal-parti" li jidentifika karatteristiċi u t-tipi ta' vettura 
fejn jista' jitniżżel. Din hija l-informazzjoni attwalment mogħtija lil dawk li jsewwu li jkunu 
awtorizzati.
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Emenda 378
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) in-numru tal-identifikazzjoni għall-
kalibrazzjoni tas-software applikabbli 
għat-tip ta’ vettura;

(g) in-numru tal-part tas-software 
applikabbli għal tip ta’ vettura;

Or. en

Emenda 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-informazzjoni tar-reġistrazzjoni tad-
dejta u d-dejta bidirezzjonali ta’ 
monitoraġġ u ttestjar;

(i) l-informazzjoni teknika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ bidirezzjonali mhuwiex applikabbli fis-settur tat-tratturi. Dan huwa 
prinċipalment minħabba l-fatt li, għal kuntrarju tal-karozzi, it-tratturi għandhom mudell ta' 
varjabilità għoli b'volumi baxxi għal kull mudell. Huwa ċar li jekk tali investiment huwa 
ġġustifikat għall-karozzi, dan ikun eċċessiv għat-tratturi. L-informazzjoni ġenerali titqiegħed 
għad-dispożizzjoni mill-manifatturi, għal kull min isewwi, indipendenti jew awtorizzati.

Emenda 380
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-informazzjoni tar-reġistrazzjoni tad-
dejta u d-dejta bidirezzjonali ta’ 
monitoraġġ u ttestjar;

(i) l-informazzjoni teknika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ bidirezzjonali mhuwiex applikabbli fis-settur tat-tratturi. Dan huwa 
prinċipalment minħabba l-fatt li, għal kuntrarju tal-karozzi, it-tratturi għandhom mudell ta' 
varjabilità għoli b'volumi baxxi għal kull mudell. Huwa ċar li jekk tali investiment huwa 
ġġustifikat għall-karozzi, dan ikun eċċessiv għat-tratturi. L-informazzjoni ġenerali titqiegħed 
għad-dispożizzjoni mill-manifatturi, għal kull min isewwi, indipendenti jew awtorizzati.

Emenda 381
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-informazzjoni tar-reġistrazzjoni tad-
dejta u d-dejta bidirezzjonali ta’ 
monitoraġġ u ttestjar;

(i) l-informazzjoni tar-reġistrazzjoni tad-
dejta, id-dejta tat-testijiet u l-
informazzjoni teknika;

Or. en

Emenda 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) unitajiet ta’ ħidma. imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit mhuwiex preżenti fir-Regolamenti 715/2007 u 595/2009 rispettivament għall-
omologazzjoni u l-RMI tal-karozzi u t-trakkijiet. L-unitajiet ta’ ħidma huma tipikament użati 
mill-manifatturi sabiex jimmaniġġjaw l-operazzjonijiet tal-klejms ta' garanzija. Il-garanzija 
mhijiex relatata mal-operaturi indipendenti, għaldaqstant mhemmx bżonn li tingħata din l-
informazzjoni.

Emenda 383
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) unitajiet ta’ ħidma. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit mhuwiex preżenti fir-Regolamenti 715/2007 u 595/2009 rispettivament għall-
omologazzjoni u l-RMI tal-karozzi u t-trakkijiet. L-unitajiet ta’ ħidma huma tipikament użati 
mill-manifatturi sabiex jimmaniġġjaw l-operazzjonijiet tal-klejms ta' garanzija. Il-garanzija 
mhijiex relatata mal-operaturi indipendenti, għaldaqstant mhemmx bżonn li tingħata din l-
informazzjoni.

Emenda 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bejjiegħa u min isewwi awtorizzati fi 
ħdan is-sistema tad-distribuzzjoni ta’ xi 
vettura partikolari għandhom jitqiesu bħala 
operaturi indipendenti għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament safejn huma jipprovdu 
servizzi ta’ tiswija jew manutenzjoni ta’ 
vetturi li fir-rigward tagħhom m’humiex 
imsieħba fis-sistema ta’ distribuzzjoni tal-

4. Bejjiegħa u min isewwi awtorizzati fi 
ħdan is-sistema tad-distribuzzjoni ta’ xi 
trattur partikolari għandhom jitqiesu bħala 
operaturi indipendenti għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament safejn huma jipprovdu 
servizzi ta’ tiswija jew manutenzjoni ta’ 
tratturi li fir-rigward tagħhom m’humiex 
imsieħba fis-sistema ta’ distribuzzjoni tal-
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manifattur tal-vettura. manifattur tal-vettura.

Or. en

Emenda 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bejjiegħa u min isewwi awtorizzati fi 
ħdan is-sistema tad-distribuzzjoni ta’ xi 
vettura partikolari għandhom jitqiesu bħala 
operaturi indipendenti għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament safejn huma jipprovdu 
servizzi ta’ tiswija jew manutenzjoni ta’ 
vetturi li fir-rigward tagħhom m’humiex 
imsieħba fis-sistema ta’ distribuzzjoni tal-
manifattur tal-vettura.

4. Bejjiegħa u min isewwi awtorizzati fi 
ħdan is-sistema tad-distribuzzjoni ta’ xi 
trattur partikolari għandhom jitqiesu bħala 
operaturi indipendenti għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament safejn huma jipprovdu 
servizzi ta’ tiswija jew manutenzjoni ta’ 
tratturi li fir-rigward tagħhom m’humiex 
imsieħba fis-sistema ta’ distribuzzjoni tal-
manifattur tal-vettura.

Or. en

Emenda 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura għandha tkun 
dejjem disponibbli, ħlief kif meħtieġ għall-
manutenzjoni tas-sistema ta’ 
informazzjoni.

5. L-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tat-trattur għandha tkun 
dejjem disponibbli, ħlief kif meħtieġ għall-
manutenzjoni tas-sistema ta’ 
informazzjoni.

Or. en

Emenda 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura għandha tkun 
dejjem disponibbli, ħlief kif meħtieġ għall-
manutenzjoni tas-sistema ta’ 
informazzjoni.

5. L-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tat-trattur għandha tkun 
dejjem disponibbli, ħlief kif meħtieġ għall-
manutenzjoni tas-sistema ta’ 
informazzjoni.

Or. en

Emenda 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal skopijiet ta’ manifattura u 
manutenzjoni ta’ komponenti ta’ rikambju 
jew għall-manutenzjoni kompatibbli mal-
OBD u għodda għad-dijanjostika u tagħmir 
tat-testijiet, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhux 
diskriminatorja lil kwalunkwe komponent 
interessat u lil kwalunkwe persuna li 
timmanifattura jew issewwi għodod 
dijanjostiċi jew apparat għall-ittestjar.

6. Għal skopijiet ta’ manifattura u 
manutenzjoni ta’ komponenti ta’ rikambju 
jew għall-manutenzjoni kompatibbli mal-
OBD u għodda għad-dijanjostika u tagħmir 
tat-testijiet, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tat-trattur fuq bażi mhux 
diskriminatorja lil kwalunkwe persuna li 
timmanifattura jew issewwi komponenti, 
għodod dijanjostiċi jew apparat għall-
ittestjar li tkun interessata.

Or. en

Emenda 389
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal skopijiet ta’ manifattura u 
manutenzjoni ta’ komponenti ta’ rikambju 
jew għall-manutenzjoni kompatibbli mal-
OBD u għodda għad-dijanjostika u tagħmir 
tat-testijiet, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhux 
diskriminatorja lil kwalunkwe komponent 
interessat u lil kwalunkwe persuna li 
timmanifattura jew issewwi għodod 
dijanjostiċi jew apparat għall-ittestjar.

6. Għal skopijiet ta’ manifattura u 
manutenzjoni ta’ komponenti ta’ rikambju 
jew għall-manutenzjoni kompatibbli mal-
OBD u għodda għad-dijanjostika u tagħmir 
tat-testijiet, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tat-trattur fuq bażi mhux 
diskriminatorja lil kwalunkwe persuna li 
timmanifattura jew issewwi komponenti, 
għodod dijanjostiċi jew apparat għall-
ittestjar li tkun interessata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-istudju tal-PE għall-IMCO li fih intalbet leġiżlazzjoni mfassla apposta 
dwar informazzjoni li tirrigwarda t-tiswija u l-manutenzjoni għall-vetturi għall-agrikoltura u 
l-forestrija, u, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità, l-obbligi tal-RMI 
għandhom japplikaw għat-tratturi biss u mhux għall-kategoriji R (karrijiet) u S (tagħmir 
irmunkat interkambjabbli) minħabba li dawn tal-aħħar huma prodotti b’mod esklussiv fi 
kwantitajiet żgħar, f’ħafna mudelli differenti, u prinċipalment minn SMEs.

Emenda 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal skopijiet ta’ manifattura u 
manutenzjoni ta’ komponenti ta’ rikambju 
jew għall-manutenzjoni kompatibbli mal-
OBD u għodda għad-dijanjostika u tagħmir 
tat-testijiet, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhux 
diskriminatorja lil kwalunkwe komponent 
interessat u lil kwalunkwe persuna li 
timmanifattura jew issewwi għodod 

6. Għal skopijiet ta’ manifattura u 
manutenzjoni ta’ komponenti ta’ rikambju 
jew għall-manutenzjoni kompatibbli mal-
OBD u għodda għad-dijanjostika u tagħmir 
tat-testijiet, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tat-trattur fuq bażi mhux 
diskriminatorja lil kwalunkwe persuna li 
timmanifattura jew issewwi komponenti, 
għodod dijanjostiċi jew apparat għall-
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dijanjostiċi jew apparat għall-ittestjar. ittestjar li tkun interessata.

Or. en

Emenda 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-manifattura 
ta’ tagħmir ta’ vetturi għal vetturi bi fjuwil 
alternattiv, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u dwar il-
manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhix 
diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur 
interessat, lil kwalunkwe persuna li 
tinstalla jew issewwi t-tagħmir ta’ vetturi 
bi fjuwil alternattiv.

7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-manifattura 
ta’ tagħmir ta’ vetturi għat-tratturi bi 
fjuwil alternattiv, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u dwar il-
manutenzjoni tat-trattur fuq bażi mhix 
diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur 
interessat, lil kwalunkwe persuna li 
tinstalla jew issewwi t-tagħmir ta’ tratturi
bi fjuwil alternattiv.

Or. en

Emenda 392
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-manifattura 
ta’ tagħmir ta’ vetturi għal vetturi bi fjuwil 
alternattiv, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u dwar il-
manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhix 
diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur 
interessat, lil kwalunkwe persuna li 
tinstalla jew issewwi t-tagħmir ta’ vetturi
bi fjuwil alternattiv.

7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-manifattura 
ta’ tagħmir ta’ vetturi għat-tratturi bi 
fjuwil alternattiv, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u dwar il-
manutenzjoni tat-trattur fuq bażi mhix 
diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur 
interessat, lil kwalunkwe persuna li 
tinstalla jew issewwi t-tagħmir ta’ tratturi
bi fjuwil alternattiv.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-istudju tal-PE għall-IMCO li fih intalbet leġiżlazzjoni mfassla apposta 
dwar informazzjoni li tirrigwarda t-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u l-
forestrija, u, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità, l-obbligi tal-RMI għandhom 
japplikaw għat-tratturi biss u mhux għall-kategoriji R (karrijiet) u S (tagħmir irmunkat 
interkambjabbli) minħabba li dawn tal-aħħar huma prodotti b’mod esklussiv fi kwantitajiet 
żgħar, f’ħafna mudelli differenti, u prinċipalment minn SMEs.

Emenda 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-manifattura 
ta’ tagħmir ta’ vetturi għal vetturi bi fjuwil 
alternattiv, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u dwar il-
manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhix 
diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur 
interessat, lil kwalunkwe persuna li 
tinstalla jew issewwi t-tagħmir ta’ vetturi
bi fjuwil alternattiv.

7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-manifattura 
ta’ tagħmir ta’ vetturi għat-tratturi bi 
fjuwil alternattiv, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u dwar il-
manutenzjoni tat-trattur fuq bażi mhix 
diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur 
interessat, lil kwalunkwe persuna li 
tinstalla jew issewwi t-tagħmir ta’ tratturi
bi fjuwil alternattiv.

Or. en

Emenda 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-manifattur għandu jagħmel 
disponibbli l-emendi u s-supplimenti 
sussegwenti fl-informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura fil-
websajts tiegħu fl-istess waqt li 

10. Il-manifattur għandu jagħmel 
disponibbli l-emendi u s-supplimenti 
sussegwenti fl-informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tat-trattur fil-
websajts tiegħu fl-istess waqt li 
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jagħmilhom disponibbli għal dawk 
awtorizzati li jsewwu.

jagħmilhom disponibbli għal dawk 
awtorizzati li jsewwu.

Or. en

Emenda 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-manifattur għandu jagħmel 
disponibbli l-emendi u s-supplimenti 
sussegwenti fl-informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura fil-
websajts tiegħu fl-istess waqt li 
jagħmilhom disponibbli għal dawk 
awtorizzati li jsewwu.

10. Il-manifattur għandu jagħmel 
disponibbli l-emendi u s-supplimenti 
sussegwenti fl-informazzjoni dwar it-
tiswija u l-manutenzjoni tat-trattur fil-
websajts tiegħu fl-istess waqt li 
jagħmilhom disponibbli għal dawk 
awtorizzati li jsewwu.

Or. en

Emenda 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Meta rekords ta’ tiswija u manutenzjoni 
ta’ vettura jkunu jinżammu f’bażi ta’ dejta 
ċentrali tal-manifattur tal-vetturi jew 
f’ismu, dawk li għandhom negozju 
indipendenti tat-tiswija għandu jkollhom 
aċċess mingħajr ħlas għal tali rekords u 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jdaħħlu 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni li jkunu wettqu.

11. Meta rekords ta’ tiswija u manutenzjoni 
ta’ trattur jkunu jinżammu f’bażi ta’ dejta 
ċentrali tal-manifattur tat-tratturi jew 
f’ismu, dawk li għandhom negozju 
indipendenti tat-tiswija għandu jkollhom 
aċċess, meta jiġi ġġustifikat u suġġett 
għall-ħlas raġonevoli, għal tali rekords u 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jdaħħlu 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni li jkunu wettqu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal skopijiet ta’ koerenza mal-Artikolu 49, l-aċċess għat-tiswija u l-informazzjoni dwar il-
manutenzjoni għandha tkun suġġetta għal ħlas raġonevoli.

Emenda 397
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Meta rekords ta’ tiswija u manutenzjoni 
ta’ vettura jkunu jinżammu f’bażi ta’ dejta 
ċentrali tal-manifattur tal-vetturi jew 
f’ismu, dawk li għandhom negozju 
indipendenti tat-tiswija għandu jkollhom 
aċċess mingħajr ħlas għal tali rekords u 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jdaħħlu 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni li jkunu wettqu.

11. Meta rekords ta’ tiswija u manutenzjoni 
ta’ trattur jkunu jinżammu f’bażi ta’ dejta 
ċentrali tal-manifattur tat-tratturi jew 
f’ismu, dawk li għandhom negozju 
indipendenti tat-tiswija għandu jkollhom 
aċċess, meta jiġi ġġustifikat u suġġett għal 
ħlas raġonevoli, għal tali rekords u għandu 
jkollhom il-possibbiltà li jdaħħlu 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni li jkunu wettqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-istudju tal-PE għall-IMCO li fih intalbet leġiżlazzjoni mfassla apposta 
dwar informazzjoni li tirrigwarda t-tiswija u l-manutenzjoni għall-vetturi għall-agrikoltura u 
l-forestrija, u, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità, l-obbligi tal-RMI għandhom 
japplikaw għat-tratturi biss u mhux għall-kategoriji R (karrijiet) u S (tagħmir irmunkat 
interkambjabbli) minħabba li dawn tal-aħħar huma prodotti b’mod esklussiv fi kwantitajiet 
żgħar, f’ħafna mudelli differenti, u prinċipalment minn SMEs. Għal skopijiet ta’ koerenza 
mal-Artikolu 49, l-aċċess għat-tiswija u l-informazzjoni dwar il-manutenzjoni għandha tkun 
suġġetta għal ħlas raġonevoli.

Emenda 398
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Meta rekords ta’ tiswija u manutenzjoni 
ta’ vettura jkunu jinżammu f’bażi ta’ dejta 
ċentrali tal-manifattur tal-vetturi jew 
f’ismu, dawk li għandhom negozju 
indipendenti tat-tiswija għandu jkollhom 
aċċess mingħajr ħlas għal tali rekords u 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jdaħħlu 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni li jkunu wettqu.

11. Meta rekords ta’ tiswija u manutenzjoni 
ta’ trattur jkunu jinżammu f’bażi ta’ dejta 
ċentrali tal-manifattur tat-trattur jew 
f’ismu, dawk li għandhom negozju 
indipendenti tat-tiswija għandu jkollhom 
aċċess għal tali rekords u għandu jkollhom 
il-possibbiltà li jdaħħlu informazzjoni dwar 
it-tiswija u l-manutenzjoni li jkunu wettqu.

Or. en

Emenda 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, att 
delegat li jistipula r-rekwiżiti ddettaljati fir-
rigward tal-aċċess għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod 
partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-
rigward tal-mod li bih l-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura
għandha tiġi pprovduta.

12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, att 
delegat li jistipula r-rekwiżiti ddettaljati fir-
rigward tal-aċċess għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod 
partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-
rigward tal-mod li bih l-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tat-trattur
għandha tiġi pprovduta.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
informazzjoni mogħtija u l-proċeduri 
relatati jsegwu l-prinċipju ta’ 
raġonevolezza u l-proporzjonalità, kemm 
għall-volum tal-bejgħ tat-tipi ta’ vettura 
u/jew id-dimensjoni tal-manifatturi. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
għall-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-istudju tal-PE għall-IMCO li fih intalbet leġiżlazzjoni imfassla apposta 
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dwar informazzjoni rigward it-tiswija u l-manutenzjoni ta' vetturi għall-agrikoltura u l-
forestrija, ir-regolament għandu jikkunsidra l-ispeċifiċità tat-tratturi u l-makkinarju tal-
agrikoltura (aktar minn 50 manifattur Ewropew, il-maġġoranza tagħhom SMEs, u eluf ta' 
mudelli, spiss immanifatturati fi kwantitajiet żgħar). Il-prinċipju tal-proporzjonalità għandu 
jiġi introdott sabiex jiġi evitat li l-aċċess għall-informazzjoni applikat għas-settur tat-tratturi 
joħloq obbligi mhux raġonevoli, filwaqt li jiġi kkunsidrat is-settur tat-tratturi, bi spejjez mhux 
sostenibbli għall-manifatturi.

Emenda 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, att 
delegat li jistipula r-rekwiżiti ddettaljati fir-
rigward tal-aċċess għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod 
partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-
rigward tal-mod li bih l-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura 
għandha tiġi pprovduta.

12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, att 
delegat li jistipula r-rekwiżiti ddettaljati fir-
rigward tal-aċċess għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod 
partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-
rigward tal-mod li bih l-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura 
għandha tiġi pprovduta.

Il-Kummissjoni għandha madankollu 
tiżgura li l-informazzjoni li għandha 
tingħata u l-proċeduri relatati jkunu 
proporzjonati mal-objettivi u ma jitfgħux 
piżijiet sproporzjonati fuq l-SMEs, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
partikolarment li tingħata konsiderazzjoni 
xierqa għall-volum ta’ bejgħ limitat ta’ 
ċerti tipi ta’ vetturi u mudelli koperti.

Or. en

Emenda 401
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, att 
delegat li jistipula r-rekwiżiti ddettaljati fir-
rigward tal-aċċess għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod 
partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-
rigward tal-mod li bih l-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura
għandha tiġi pprovduta.

12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, att 
delegat li jistipula r-rekwiżiti ddettaljati fir-
rigward tal-aċċess għall-informazzjoni
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod 
partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-
rigward tal-mod li bih l-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tat-trattur
għandha tiġi pprovduta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-istudju tal-PE għall-IMCO li fih intalbet leġiżlazzjoni mfassla apposta 
dwar informazzjoni li tirrigwarda t-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u l-
forestrija, u, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità, l-obbligi tal-RMI għandhom 
japplikaw għat-tratturi biss u mhux għall-kategoriji R (karrijiet) u S (tagħmir irmunkat 
interkambjabbli) minħabba li dawn tal-aħħar huma prodotti b’mod esklussiv fi kwantitajiet 
żgħar, f’ħafna mudelli differenti, u prinċipalment minn SMEs.

Emenda 402
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qsim tal-obbligi fir-rigwad ta’ detenturi 
diversi ta’ approvazzjoni tat-tip

imħassar

Fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip pass pass, 
inkluża l-approvazzjoni tat-tip li ssir fi 
stadji differenti, il-manifattur 
responsabbli mill-approvazzjoni tat-tip 
rispettiva għandu jkun responsabbli wkoll 
li jikkomunika informazzjoni dwar it-
tiswija relatata ma’ sistema, komponent, 
unità teknika separata partikolari jew ma’ 
stadju partikolari kemm lill-manifattur 
finali kif ukoll lill-operaturi indipendenti.
Il-manifattur finali għandu jkun 
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responsabbli għall-komunikazzjoni tal-
informazzjoni dwar il-vettura sħiħa lill-
operaturi indipendenti.

Or. en

Emenda 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifattur finali għandu jkun 
responsabbli għall-komunikazzjoni tal-
informazzjoni dwar il-vettura sħiħa lill-
operaturi indipendenti.

Il-manifattur finali għandu jkun 
responsabbli għall-komunikazzjoni ta' l-
informazzjoni dwar it-trattur kollha lill-
operaturi indipendenti.

Or. en

Emenda 404
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlasijiet mitluba għal aċċess għall-
informazzjoni dwar tiswija u 
manutenzjoni tal-vettura

imħassar

1. Il-manifatturi jistgħu jitolbu ħlasijiet 
raġonevoli u proporzjonati għal aċċess 
għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura koperta minn 
dan ir-Regolament.
2. Ħlas mitlub ma jkunx raġonevoli jew 
proporzjonat jekk jiskoraġġixxi l-aċċess 
billi jonqos milli jikkunsidra l-ammont ta’ 
użu li operatur indipendenti jkun se 
jagħmel minnha. Il-manifatturi 
għandhom jagħmlu l-informazzjoni dwar 
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it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura 
disponibbli fuq bażi kwotidjana, mensili u 
annwali, u l-ħlasijiet mitluba għandhom 
ivarjaw skont il-perjodi ta’ żmien rispettivi 
ta’ aċċess mogħti.

Or. en

Emenda 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlasijiet mitluba għal aċċess għall-
informazzjoni dwar tiswija u manutenzjoni 
tal-vettura

Ħlasijiet mitluba għal aċċess għall-
informazzjoni dwar tiswija u manutenzjoni 
tat-trattur

Or. en

Emenda 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifatturi jistgħu jitolbu ħlasijiet 
raġonevoli u proporzjonati għal aċċess 
għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura koperta minn dan 
ir-Regolament.

1. Il-manifatturi jistgħu jitolbu ħlasijiet 
raġonevoli u proporzjonati għall-aċċess 
għall-informazzjoni, l-għodod ta’ ħidma, l-
aċċess għas-siti u l-korsijiet ta’ taħriġ
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tat-trattur
koperti minn dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi enfasizzat dak li huwa meħtieġ u dak li l-manifatturi għandhom jipprovdu 
għat-tiswija u l-manutenzjoni. Għal dan il-“pakkett sħiħ” l-operaturi kollha għandhom 
iħallsu pagament raġonevoli.
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Emenda 407
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifatturi jistgħu jitolbu ħlasijiet 
raġonevoli u proporzjonati għal aċċess
għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura koperta minn dan 
ir-Regolament.

1. Il-manifatturi jistgħu jitolbu ħlasijiet 
raġonevoli u proporzjonati għal 
informazzjoni, l-għodod ta’ ħidma u l-
aċċess tas-siti elettroniċi dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tat-trattur koperti minn 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 408
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifatturi jistgħu jitolbu ħlasijiet 
raġonevoli u proporzjonati għal aċċess 
għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura koperta minn dan 
ir-Regolament.

1. Il-manifatturi jistgħu jitolbu ħlasijiet 
raġonevoli u proporzjonati għal aċċess 
għall-informazzjoni, l-għodod ta’ ħidma u 
l-korsijiet ta’ taħriġ dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura koperti minn dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ħlas mitlub ma jkunx raġonevoli jew 
proporzjonat jekk jiskoraġġixxi l-aċċess 
billi jonqos milli jikkunsidra l-ammont ta’ 
użu li operatur indipendenti jkun se 
jagħmel minnha. Il-manifatturi għandhom 
jagħmlu l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura disponibbli fuq 
bażi kwotidjana, mensili u annwali, u l-
ħlasijiet mitluba għandhom ivarjaw skont 
il-perjodi ta’ żmien rispettivi ta’ aċċess 
mogħti.

2. Ħlas mitlub ma jkunx raġonevoli jew 
proporzjonat jekk jiskoraġġixxi l-aċċess 
billi jonqos milli jikkunsidra l-ammont ta’ 
użu li operatur indipendenti jkun se 
jagħmel minnha. Il-manifatturi għandhom 
jagħmlu l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tat-trattur disponibbli fuq 
bażi kwotidjana, mensili u annwali, u l-
ħlasijiet mitluba għandhom ivarjaw skont 
il-perjodi ta’ żmien rispettivi ta’ aċċess 
mogħti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-istudju tal-PE għall-IMCO li fih intalbet leġiżlazzjoni mfassla apposta 
dwar informazzjoni li tirrigwarda t-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u l-
forestrija, u, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità, l-obbligi tal-RMI għandhom 
japplikaw għat-tratturi biss u mhux għall-kategoriji R (karrijiet) u S (tagħmir irmunkat 
interkambjabbli) minħabba li dawn tal-aħħar huma prodotti b’mod esklussiv fi kwantitajiet 
żgħar, f’ħafna mudelli differenti, u prinċipalment minn SMEs.

Emenda 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ħlas mitlub ma jkunx raġonevoli jew 
proporzjonat jekk jiskoraġġixxi l-aċċess 
billi jonqos milli jikkunsidra l-ammont ta’ 
użu li operatur indipendenti jkun se 
jagħmel minnha. Il-manifatturi għandhom 
jagħmlu l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura disponibbli fuq 
bażi kwotidjana, mensili u annwali, u l-
ħlasijiet mitluba għandhom ivarjaw skont 
il-perjodi ta’ żmien rispettivi ta’ aċċess 
mogħti.

2. Ħlas mitlub ma jkunx raġonevoli jew 
proporzjonat jekk jiskoraġġixxi l-aċċess 
billi jonqos milli jikkunsidra l-ammont ta’ 
użu li operatur indipendenti jkun se 
jagħmel minnha. Il-manifatturi għandhom 
jagħmlu l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tat-trattur disponibbli fuq 
bażi kwotidjana, mensili u annwali, u l-
ħlasijiet mitluba għandhom ivarjaw skont 
il-perjodi ta’ żmien rispettivi ta’ aċċess 
mogħti.
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Or. en

Emenda 411
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw id-dispożizzjonijiet dwar il-
penali applikabbli għal ksur tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali ddeterminanti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard minn [6 xhur wara l-
pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament] u 
għandhom jinnotifikawha dwar kwalunkwe 
modifika sussegwenti li taffettwahom 
mingħajr dewmien.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw id-dispożizzjonijiet dwar il-
penali applikabbli għal ksur tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali ddeterminanti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard minn [24 xahar wara l-
pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament] u 
għandhom jinnotifikawha dwar kwalunkwe 
modifika sussegwenti li taffettwahom 
mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 412
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 57 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57a (ġdid)
Adozzjoni ta' atti delegati
Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti 
delegati li hemm referenza għalihom fl-
Artikoli  7 (4), 8 (4), 9 (5), 18 (6), 38 (1), 
(2) u (3), 47 (10), 51 (8) u 56 sat-
30 ta’ Ġunju 2013.
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Or. en

Emenda 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Awtoritajiet ta’ approvazzjoni 
għandhom ikomplu jagħtu estensjoni tal-
approvazzjonijiet lil dawk il-vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati skont il-kundizzjonijiet tad-
Direttivi elenkati fl-Artikolu 56 (2).

2. Awtoritajiet ta’ approvazzjoni 
għandhom ikomplu jagħtu estensjoni tal-
approvazzjonijiet lil dawk il-vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati skont il-kundizzjonijiet tad-
Direttivi elenkati fl-Artikolu 62 (1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttivi li joħorġu mid-Direttiva 2003/37/KE għandhom jintużaw sabiex jingħataw 
estenzjonijiet tal-approvazzjonijiet tat-tip eżistenti. Se tinħoloq ħafna konfużjoni jekk jintużaw 
atti delegati 'ġodda' skont id-direttiva ta' qafas 'antika', minħabba li ma jkunx hemm 
relazzjoni diretta bejn id-direttivi individwali u l-atti delegati.

Emenda 414
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Awtoritajiet ta’ approvazzjoni għandhom 
ikomplu jagħtu estensjoni tal-
approvazzjonijiet lil dawk il-vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati skont il-kundizzjonijiet tad-
Direttivi elenkati fl-Artikolu 56 (2).

2. L-awtoritajiet ta’ approvazzjoni 
għandhom ikomplu jagħtu estensjoni tal-
approvazzjonijiet lil dawk il-vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati skont il-kundizzjonijiet tad-
Direttivi elenkati fl-Artikolu 62 (1).

Or. en



AM\881687MT.doc 67/73 PE475.768v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Id-direttivi li joħorġu mid-Direttiva 2003/37/KE għandhom jintużaw sabiex jingħataw 
estenzjonijiet tal-approvazzjonijiet tat-tip eżistenti. Se tinħoloq ħafna konfużjoni jekk iintużaw 
atti delegati 'ġodda' skont id-direttiva ta' qafas 'antika', minħabba li ma jkunx hemm 
relazzjoni diretta bejn id-direttivi individwali u l-atti delegati.

Emenda 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 61a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Makkinarju mobbli mhux tat-triq
Sat-[3 ta’ Jannar 2013], il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill proposta sabiex 
jiġi armonizzati l-liġijiet tal-Istati Membri 
rigward ir-rekwiżiti tekniċi applikabbli 
għall-makkinarju mobbli mhux tat-triq, u 
s-sistemi u l-komponenti tagħhom, sabiex 
jiġi żgurat livell għoli ta' sikurezza 
stradali, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-
leġiżlazzjoni tal-komunità applikabbli.

Or. en

Emenda 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva 2003/37/KE kif ukoll id-
Direttivi 74/347/KEE, 76/432/KEE, 
76/763/KEE, 77/537/KEE, 78/764/KEE, 
80/720/KEE, 86/297/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE, 87/402/KEE, 2000/25/KE, 
2009/57/KE, 2009/58/KE, 2009/59/KE, 
2009/60/KE, 2009/61/KE, 2009/63/KE, 

1. Id-Direttiva 2003/37/KE kif ukoll id-
Direttivi 74/347/KEE, 76/432/KEE, 
76/763/KEE, 77/537/KEE, 78/764/KEE, 
80/720/KEE, 86/297/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE, 87/402/KEE, 2000/25/KE, 
2009/57/KE, 2009/58/KE, 2009/59/KE, 
2009/60/KE, 2009/61/KE, 2009/63/KE, 
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2009/64/KE, 2009/66/KE, 2009/68/KE; 
2009/75/KE, 2009/76/KE, 2009/144/KE 
jitħassru b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014.

2009/64/KE, 2009/66/KE, 2009/68/KE; 
2009/75/KE, 2009/76/KE, 2009/144/KE 
jitħassru b’effett mid-data speċifikata fl-
Artikolu 64(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Artikolu modifikat 64.2 (emenda 22)

Emenda 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva 2003/37/KE kif ukoll id-
Direttivi 74/347/KEE, 76/432/KEE, 
76/763/KEE, 77/537/KEE, 78/764/KEE, 
80/720/KEE, 86/297/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE, 87/402/KEE, 2000/25/KE, 
2009/57/KE, 2009/58/KE, 2009/59/KE, 
2009/60/KE, 2009/61/KE, 2009/63/KE, 
2009/64/KE, 2009/66/KE, 2009/68/KE; 
2009/75/KE, 2009/76/KE, 2009/144/KE 
jitħassru b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014.

1. Id-Direttiva 2003/37/KE kif ukoll id-
Direttivi 74/347/KEE, 76/432/KEE, 
76/763/KEE, 77/537/KEE, 78/764/KEE, 
80/720/KEE, 86/297/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE, 87/402/KEE, 2000/25/KE, 
2009/57/KE, 2009/58/KE, 2009/59/KE, 
2009/60/KE, 2009/61/KE, 2009/63/KE, 
2009/64/KE, 2009/66/KE, 2009/68/KE; 
2009/75/KE, 2009/76/KE, 2009/144/KE 
jitħassru b’effett mid-dati speċifikati fl-
Artikolu 64.

Or. en

Emenda 418
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva 2003/37/KE kif ukoll id-
Direttivi 74/347/KEE, 76/432/KEE, 
76/763/KEE, 77/537/KEE, 78/764/KEE, 

1. Id-Direttiva 2003/37/KE kif ukoll id-
Direttivi 74/347/KEE, 76/432/KEE, 
76/763/KEE, 77/537/KEE, 78/764/KEE, 
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80/720/KEE, 86/297/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE, 87/402/KEE, 2000/25/KE, 
2009/57/KE, 2009/58/KE, 2009/59/KE, 
2009/60/KE, 2009/61/KE, 2009/63/KE, 
2009/64/KE, 2009/66/KE, 2009/68/KE; 
2009/75/KE, 2009/76/KE, 2009/144/KE 
jitħassru b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014.

80/720/KEE, 86/297/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE, 87/402/KEE, 2000/25/KE, 
2009/57/KE, 2009/58/KE, 2009/59/KE, 
2009/60/KE, 2009/61/KE, 2009/63/KE, 
2009/64/KE, 2009/66/KE, 2009/68/KE; 
2009/75/KE, 2009/76/KE, 2009/144/KE 
jitħassru b’effett mid-data speċifikata fl-
Artikolu 64(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Artikolu modifikat 64.2 (emenda 22)

Emenda 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 
2014.

Huwa għandu japplika għal:

Or. en

Emenda 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 
2014.

L-Istati Membri għandhom, fuq talba tal-
manifattur, japplikaw dan ir-Regolament 
għat-tipi ta' vetturi ġodda mid-data tad-
dħul fis-seħħ tal-aħħar Att Delegat 
applikabbli għall-kategorija ta' vettura, 
iżda mhux qabel l-1 ta' Jannar 2014;

Or. en
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Emenda 421
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 
2014.

Huwa għandu japplika għal

a) tipi ġodda ta’ vetturi mill-
1 ta' Jannar 2014, iżda mhux qabel 
sentejn wara d-data ta' dħul fis-seħħ tal-
aħħar Att Delegat applikabbli għall-
kategorija ta’ vettura,
b) għall-vetturi ġodda kollha mill-
1 ta' Jannar 2018, iżda mhux qabel erba’ 
snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-
aħħar att delegat applikabbli għall-
kategorija ta’ vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kkunsidrat li approċċ gradwali kif kien ippjanat għad-Direttiva 2003/37/KE li 
jissepara l-approvazzjonijiet tat-tip ġodda mit-tqegħid fis-suq ikun aħjar għall-adozzjoni ta' 
proċeduri ġodda mingħajr ma jiġi introdott dewmien reali. Dan jevita aktar interferenza mal-
klawsoli ta' transizzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-emissjonijiet ta' egżost. Huwa xieraq li dan 
ir-Regolament jiġi introdott b'mod gradwali, l-ewwel għall-approvazzjonijiet ġodda tat-tip u 
mbagħad għall-approvazzjonijiet tat-tip eżistenti.

Emenda 422
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 
2014.

Huwa għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2015.
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Emenda 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tipi ġodda ta’ vetturi mill-
1 ta' Jannar 2014, iżda mhux qabel 
sentejn wara d-data ta' dħul fis-seħħ tal-
aħħar Att Delegat applikabbli għall-
kategorija ta’ vettura,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kkunsidrat li approċċ gradwali kif kien ippjanat għad-Direttiva 2003/37/KE li 
jissepara l-approvazzjonijiet tat-tip ġodda mit-tqegħid fis-suq ikun aħjar għall-adozzjoni ta' 
proċeduri ġodda mingħajr ma jiġi introdott aktar dewmien reali. Dan jevita aktar 
interferenza mal-klawsoli ta' transizzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-emissjonijiet ta' egżost. 
Huwa xieraq li dan ir-Regolament jiġi introdott b'mod gradwali, l-ewwel għall-
approvazzjonijiet ġodda tat-tip u mbagħad għall-approvazzjonijiet tat-tip eżistenti.

Emenda 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għall-vetturi ġodda kollha mill-
1 ta' Jannar 2018, iżda mhux qabel erba’ 
snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-
aħħar att delegat applikabbli għall-
kategorija ta’ vettura.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa kkunsidrat li approċċ gradwali kif kien ippjanat għad-Direttiva 2003/37/KE li 
jissepara l-approvazzjonijiet tat-tip ġodda mit-tqegħid fis-suq ikun aħjar għall-adozzjoni ta' 
proċeduri ġodda mingħajr ma jiġi introdott aktar dewmien reali. Dan jevita aktar 
interferenza mal-klawsoli ta' transizzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-emissjonijiet ta' egżost. 
Huwa xieraq li dan ir-Regolament jiġi introdott b'mod gradwali, l-ewwel għall-
approvazzjonijiet ġodda tat-tip u mbagħad għall-approvazzjonijiet tat-tip eżistenti.

Emenda 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom japplikaw dan 
ir-Regolament għat-tipi ta’ vetturi ġodda 
kollha sentejn wara d-data tad-dħul fis-
seħħ tal-aħħar Att Delegat applikabbli 
għall-kategorija ta’ vettura;

Or. en

Emenda 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom japplikaw dan 
ir-Regolament għall-vetturi ġodda kollha 
erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tal-aħħar 
Att Delegat.

Or. en
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