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Emenda 16
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà 
stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers 
tagħhom u li tħassar id-Direttiva 
2009/40/KE

dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà 
stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers 
tagħhom u li tħassar id-Direttiva 
2009/40/KE

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 17
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà 
stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers 
tagħhom u li tħassar id-Direttiva 
2009/40/KE

dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà 
stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers 
tagħhom u li tħassar id-Direttiva 
2009/40/KE
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(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. fr

Emenda 18
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-Unjoni ġew adottati għadd ta' 
standards u rekwiżiti tekniċi dwar is-
sikurezza tal-vetturi. Madankollu, huwa 
meħtieġ li jkun żgurat, permezz ta’ sistema 
ta’ testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali, 
li wara li jitqiegħdu fis-suq, il-vetturi 
jkomplu jissodisfaw l-istandards ta’ 
sikurezza matul il-ħajja tagħhom. Din is-
sistema għandha tapplika għall-kategoriji 
tal-vetturi kif definit fid-
Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Marzu 2002 li għandha x'taqsam 
mal-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-
mutur b'żewġ roti jew bi tlieta u li tħassar 
id-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE, id-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi 
kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-
mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi u d-
Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill Nru tas-
26 ta’ Mejju, 2003, dwar l-approvazzjoni 
tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew 
għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u 
makkinarju li jingibed u li jista' jinbidel, 
flimkien mas-sistemi tiegħu, il-komponenti 
u l-unitajiet separati teknici u li d-
Direttiva 75/140/KEE.

(4) Fl-Unjoni ġie adottat għadd ta' 
standards u rekwiżiti tekniċi dwar is-
sikurezza tal-vetturi. Madankollu, huwa 
meħtieġ li jkun żgurat, permezz ta’ sistema 
ta’ testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali, 
li wara li jitqiegħdu fis-suq, il-vetturi 
jkomplu jissodisfaw l-istandards ta’ 
sikurezza matul il-ħajja tagħhom. L-Istati 
Membri jistgħu jintroduċu rekwiżiti 
nazzjonali dwar it-testijiet tal-affidabbiltà 
stradali għall-kategoriji tal-vetturi kif 
definiti fid-Direttiva 2002/24/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Marzu 2002 li għandha x'taqsam 
mal-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-
mutur b'żewġ roti jew bi tlieta u li tħassar 
id-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE. Din is-
sistema għandha tapplika għall-kategoriji 
tal-vetturi kif definiti fid-Direttiva 
2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li 
tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni 
ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u 
ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi 
separati maħsuba għal tali vetturi u d-
Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill Nru tas-
26 ta’ Mejju, 2003, dwar l-approvazzjoni 
tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew 
għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u 
makkinarju li jingibed u li jista' jinbidel, 
flimkien mas-sistemi tiegħu, il-komponenti 
u l-unitajiet separati teknici u li d-
Direttiva 75/140/KEE.
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Or. fr

Emenda 19
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Hemm korrelazzjoni ċara bejn il-livell 
tas-sikurezza stradali u l-għadd ta’ 
nuqqasijiet tekniċi tal-vetturi. Fl-2009, 
ġew irrappurtati 35,000 fatalità fit-toroq 
Ewropej. Jekk wieħed jassumi li n-
nuqqasijiet tekniċi jikkontribwixxu għall-
fatalitajiet b'mod proporzjonat għall-
kontribut tagħhom għall-inċidenti, aktar 
minn 2,000 fatalità fis-sena fl-Unjoni 
jistgħu jiġu marbuta ma' nuqqasijiet 
tekniċi tal-vetturi. Abbażi tal-istudji 
disponibbli, bejn 900 u 1,100 minn dawn 
il-fatalitajiet jistgħu jiġu evitati jekk 
jitwettaq titjib adegwat fis-sistema tal-
ittestjar tal-affidabilità stradali.

(5) Hu ssuspettat li hemm korrelazzjoni 
bejn il-livell tas-sikurezza stradali u n-
nuqqasijiet tekniċi fil-vetturi. Fl-2009, 
ġew irrappurtati 35,000 fatalità fit-toroq 
Ewropej. Titjib adegwat fis-sistema tal-
ittestjar tal-affidabilità stradali jista' jgħin 
biex jiġi mminimizzat l-għadd ta' inċidenti 
fatali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ipoteżi xjentifika għandha validità dubjuża. L-investigazzjonijiet tal-pulizija fil-Ġermanja 
biss jistmaw li l-impatt tal-ħsarat tekniċi fil-vetturi fuq l-effetti ta' inċident hu ferm iżgħar.

Emenda 20
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Frazzjoni kbira tal-emissjonijiet totali 
tat-trasport bit-triq, b'mod partikolari l-
emissjonijiet tas-CO2, ġejja minn minorità
ta' vetturi b'sistemi tal-kontroll tal-
emissjoni li ma jaħdmux sew. Huwa stmat 
li 5 % tal-flotta tal-vetturi tikkawża 25 % 
tal-emissjonijiet kollha ta' sustanzi li 

(6) Frazzjoni kbira tal-emissjonijiet totali 
tat-trasport bit-triq, b'mod partikolari l-
emissjonijiet tas-CO2, ġejja minn 
minoranza ta' vetturi b'sistemi tal-kontroll 
tal-emissjoni li ma jaħdmux sew. Huwa 
stmat li 5 % tal-flotta tal-vetturi tikkawża 
25 % tal-emissjonijiet kollha ta' sustanzi li 
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jniġġsu. Għalhekk, sistema perjodika tal-
ittestjar tal-affidabilità stradali 
tikkontribwixxi wkoll għal titjib fl-ambjent 
permezz ta' tnaqqis tal-emissjonijiet medji 
tal-vetturi.

jniġġsu.

Dan japplika wkoll għal żieda fl-
emissjonijiet partikolati u tan-NOx minn 
magni b'disinn modern li jirrekjedu 
kontroll aktar komprensiv tal-
emissjonijiet, inkluż kontroll elettroniku 
tal-integrità u l-funzjonalità tas-sistema 
djanjostika abbord tal-vettura stess, 
b'verifika permezz tat-testijiet eżistenti 
għall-pajp tal-exhaust biex jiġi żgurat test 
komplut u preċiż tas-sistemi tal-
emissjonijiet, peress li s-sistema 
djanjostika abbord waħedha mhix 
affidabbli.
Għalhekk, sistema perjodika ta' testijiet tal-
affidabilità stradali tikkontribwixxi wkoll 
għal titjib fl-ambjent permezz ta' tnaqqis 
tal-emissjonijiet medji tal-vetturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema djanjostika abbord mhix metodu garantit għall-valutazzjoni tal-emissjonijiet; 
għalhekk trid tiġi vverifikata billi titkejjel l-emissjoni mill-pajp tal-exhaust.

Emenda 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Riżultati sodi tal-investigazzjonijiet 
juru li 8 % tal-inċidenti li jinvolvu l-
muturi huma kkawżati jew marbuta ma’ 
difetti tekniċi. In-nies li jirkbu l-muturi 
huma l-grupp ta’ utenti stradali bl-ogħla 
riskju għas-sikurezza, b’xejra li qed 
tiżdied fl-għadd ta' fatalitajiet. Ix-xufiera 
tar-roti b’mutur b’forza inqas minn 50cc 
(‘moped') huma rrappreżentati b’mod 

imħassar
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sproporzjonat fl-għadd ta’ fatalitajiet, 
b’aktar minn 1,400 xufier maqtul fit-toroq 
fl-2008. Għalhekk, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-vetturi li għandhom jiġu 
ttestjati għandu jiġi estiż għall-grupp ta' 
utenti stradali bl-ogħla riskju, il-vetturi 
b’żewġ jew tliet roti bil-mutur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, għandha titħalla għad-diskrezzjoni 
tal-Istati Membri jekk jestendux it-testijiet tal-affidabilità stradali għall-vetturi bil-mutur li 
jkollhom żewġ roti jew tlieta. Barra minn hekk, l-istatistika tal-UE dwar l-inċidenti għall-
vetturi b'żewġ roti jew tlieta ma tikkorrelax ma' studji preċedenti.

Emenda 22
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Riżultati sodi tal-investigazzjonijiet 
juru li 8 % tal-inċidenti li jinvolvu l-
muturi huma kkawżati jew marbuta ma’ 
difetti tekniċi. In-nies li jirkbu l-muturi 
huma l-grupp ta’ utenti stradali bl-ogħla 
riskju għas-sikurezza, b’xejra li qed tiżdied 
fl-għadd ta' fatalitajiet. Ix-xufiera tar-roti 
b’mutur b’forza inqas minn 50cc (‘moped') 
huma rrappreżentati b’mod sproporzjonat 
fl-għadd ta’ fatalitajiet, b’aktar minn 
1,400 xufier maqtul fit-toroq fl-2008. 
Għalhekk, il-kamp ta' applikazzjoni tal-
vetturi li għandhom jiġu ttestjati għandu 
jiġi estiż għall-grupp ta' utenti stradali bl-
ogħla riskju, il-vetturi b’żewġ jew tliet roti 
bil-mutur.

(7) In-nies li jirkbu l-muturi huma l-grupp 
ta’ utenti stradali bl-ogħla riskju għas-
sikurezza, b’xejra li qed tiżdied fl-għadd ta' 
fatalitajiet. Ix-xufiera tar-roti b’mutur 
b’forza inqas minn 50cc (‘moped') huma 
rrappreżentati b’mod sproporzjonat fl-
għadd ta’ fatalitajiet, b’aktar minn 
1,400 xufier maqtul fit-toroq fl-2008. 
Għalhekk, il-kamp ta' applikazzjoni tal-
vetturi li għandhom jiġu ttestjati għandu 
jiġi estiż għall-grupp ta' utenti stradali bl-
ogħla riskju, il-vetturi b’żewġ jew tliet roti 
bil-mutur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 5).  L-ipoteżi xjentifika għandha 
validità dubjuża. L-investigazzjonijiet tal-pulizija fil-Ġermanja biss jistmaw li l-impatt tal-
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ħsarat tekniċi fil-vetturi fuq l-effetti ta' inċident hu ferm iżgħar. Madankollu, tkun ħaġa tajba 
li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni.

Emenda 23
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Riżultati sodi tal-investigazzjonijiet 
juru li 8 % tal-inċidenti li jinvolvu l-
muturi huma kkawżati jew marbuta ma’ 
difetti tekniċi. In-nies li jirkbu l-muturi 
huma l-grupp ta’ utenti stradali bl-ogħla 
riskju għas-sikurezza, b’xejra li qed 
tiżdied fl-għadd ta' fatalitajiet. Ix-xufiera 
tar-roti b’mutur b’forza inqas minn 50cc 
(‘moped') huma rrappreżentati b’mod 
sproporzjonat fl-għadd ta’ fatalitajiet, 
b’aktar minn 1,400 xufier maqtul fit-toroq 
fl-2008. Għalhekk, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-vetturi li għandhom jiġu 
ttestjati għandu jiġi estiż għall-grupp ta' 
utenti stradali bl-ogħla riskju, il-vetturi 
b’żewġ jew tliet roti bil-mutur.

(7) L-investigazzjonijiet dwar l-inċidenti li 
jinvolvu l-muturi kkawżati jew marbuta 
ma’ difetti tekniċi jipproduċu riżultati li 
jvarjaw ħafna bejniethom. Hu rikonoxxut 
li, ġeneralment, il-motoċiklisti jżommu l-
vettura tagħhom f'kundizzjoni tajba, bi ftit 
inċidenti relatati mal-kundizzjoni 
mekkanika tal-vettura. Ix-xufiera tar-roti 
b’mutur b’forza inqas minn 50cc (‘moped') 
huma rrappreżentati b’mod sproporzjonat 
fl-għadd ta’ fatalitajiet, b’aktar minn 
1,400 xufier maqtul fit-toroq fl-2008.

Or. fr

Emenda 24
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-ittestjar tal-affidabilità stradali hija 
attività sovrana u għalhekk, għandha ssir 
mill-Istati Membri jew minn korpi fdati 
b’dan il-kompitu taħt is-superviżjoni 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu responsabbli għall-ittestjar tal-
affidabilità stradali fil-każijiet kollha anke 
meta s-sistema nazzjonali tippermetti l-
awtorizzazzjoni ta' korpi privati, inklużi 
dawk involuti fit-twettiq tat-tiswija.

(10) L-ittestjar tal-affidabilità stradali hija 
attività sovrana u għalhekk, għandha ssir 
mill-Istati Membri jew minn korpi fdati 
b’dan il-kompitu taħt is-superviżjoni 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu responsabbli għall-organizzazzjoni 
tat-testijiet tal-affidabilità stradali fil-
każijiet kollha anke meta s-sistema 
nazzjonali tippermetti l-awtorizzazzjoni ta' 
korpi privati, inklużi dawk involuti fit-



AM\931274MT.doc 9/60 PE508.009v01-00

MT

twettiq tat-tiswija.

Or. fr

Emenda 25
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Biex jintlaħaq livell għoli ta' kwalità 
fl-ittestjar mal-Unjoni kollha, it-tagħmir
għall-ittestjar użat waqt l-ittestjar, kif ukoll
il-manutenzjoni u l-kalibrazzjoni tiegħu 
għandhom ikunu speċifikati fuq il-livell tal-
Unjoni.

(12) Biex jintlaħaq livell għoli ta' kwalità 
fl-ittestjar mal-Unjoni kollha tat-tagħmir
għall-ittestjar użat waqt l-ittestjar, il-
manutenzjoni u l-kalibrazzjoni tiegħu 
għandhom ikunu speċifikati fil-livell tal-
Unjoni. Għandhom jinħolqu inċentivi 
għal innovazzjonijiet fl-oqsma tas-sistemi, 
il-proċeduri u t-tagħmir għall-ittestjar, 
biex b'hekk ikun jista' jkun hemm aktar 
tnaqqis tal-ispejjeż u titjib fl-użu.

Or. bg

Emenda 26
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12а) Sabiex jiġu inforzati 
armonizzazzjoni tal-istandards u kwalità 
għolja madwar l-Unjoni Ewropea, it-
testijiet tal-affidabilità stradali u t-tagħmir 
li jintuża biex jitwettqu, kif ukoll il-
proċeduri u r-riżultati tagħhom, 
għandhom jiġu soġġetti għall-miżuri 
xierqa ta' armonizzazzjoni.

Or. bg

Emenda 27
Preslav Borissov
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-riżultati ta’ test ma għandhomx jiġu 
mibdula għal finijiet kummerċjali. Il-korp 
superviżorju għandu jkun jista’ 
jimmodifika r-riżultati ta’ test tal-
affidabilità stradali biss jekk ikun ċar li s-
sejbiet tat-test tal-affidabilità stradali 
mwettaq minn spettur ma jkunux korretti.

(14) Ir-riżultati ta’ test ma għandhomx jiġu 
mibdula għal finijiet kummerċjali. Il-korp 
superviżorju għandu jkun jista’ 
jimmodifika r-riżultati ta’ test tal-
affidabilità stradali u jimponi l-pieni 
xierqa fuq il-korp li jkun ħareġ iċ-
ċertifikat biss jekk ikun ċar li s-sejbiet tat-
test tal-affidabilità stradali mwettaq minn 
spettur ma jkunux korretti.

Or. bg

Emenda 28
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Standards għoljin tal-ittestjar tal-
affidabilità stradali jeħtieġu livell għoli ta’ 
ħiliet u kompetenzi tal-persunal tal-
ittestjar. Għandha tiġi introdotta sistema 
tat-taħriġ inkluż taħriġ inizjali u taħriġ ta’ 
aġġornament perjodiku. Għandu jkun 
definit perjodu tranżitorju biex jippermetti 
t-traniżizzjoni bla tfixkil tal-persunal tal-
ittestjar eżistenti f’sistema ta’ taħriġ 
perjodiku.

(15) Standards għoljin tal-ittestjar tal-
affidabilità stradali jeħtieġu livell għoli ta’ 
ħiliet u kompetenzi tal-persunal tal-
ittestjar. Għandha tiġi introdotta sistema 
pan-Ewropea tat-taħriġ inkluż taħriġ 
inizjali u taħriġ ta’ aġġornament perjodiku. 
Għandu jkun definit perjodu tranżitorju 
biex jippermetti t-traniżizzjoni bla tfixkil 
tal-persunal tal-ittestjar eżistenti f’sistema 
ta’ taħriġ perjodiku.

Or. bg

Emenda 29
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandu jinħareġ ċertifikat tal-
affidabilità stradali wara kull test, inkluża, 

(22) Għandu jinħareġ ċertifikat elettroniku 
tal-affidabilità stradali wara kull test, 
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fost oħrajn, informazzjoni relatata mal-
identità tal-vettura u informazzjoni dwar ir-
riżultati tat-test. Bil-ħsieb li jkun żgurat 
segwitu xieraq tat-testijiet tal-affidabilità 
stradali, l-Istati Membri għandhom jiġbru u 
jżommu informazzjoni bħal din f'bażi tad-
dejta.

inkluża, fost oħrajn, informazzjoni relatata 
mal-identità tal-vettura u informazzjoni 
dwar ir-riżultati tat-test. Bil-ħsieb li jkun 
żgurat segwitu xieraq tat-testijiet tal-
affidabilità stradali, l-Istati Membri 
għandhom jiġbru u jżommu informazzjoni 
bħal din f'bażi tad-dejta.

Or. en

Emenda 30
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22а) Sussegwentement għall-
armonizzazzjoni tat-tagħmir u l-
proċeduri, u għall-verifiki ta' segwitu u l-
kwalifiki tal-ħaddiema responsabbli għat-
twettiq tat-testijiet ta' affidabilità stradali, 
u ċ-ċertifikati tat-testijiet li jinħarġu fid-
diversi Stati Membri, għandhom jiġu 
rikonoxxuti reċiprokament. Dan ir-
rikonoxximent kieku jippermetti li t-
testijiet jitwettqu perjodikament fi 
kwalunkwe Stat Membru tal-Unjoni 
Ewropea, biex b'hekk jiġi eliminat ir-
rekwiżit li l-vettura tiġi ritornata lura għal 
dan l-iskop fil-pajjiż fejn tkun reġistrata. 
Kieku dan inaqqas ukoll l-ispejjeż mhux 
meħtieġa għall-ekonomija u l-konsumatur 
u mhux biss inaqqas l-impatti ambjentali 
negattivi tat-traffiku stradali iżda anke r-
riskju ta' inċident.

Or. bg

Emenda 31
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa 
parti minn skema regolatorja usa’, li 
tirregola l-vetturi matul il-ħajja tagħhom 
mill-approvazzjoni permezz tar-
reġistrazzjonijiet u l-ispezzjonijiet sal-
iskreppjar. L-iżvilupp u l-interkonnessjoni 
ta’ bażijiet tad-dejta elettroniċi nazzjonali 
dwar il-vetturi u tal-manifatturi għandhom, 
fil-prinċipju, jikkontribwixxu sabiex titjieb 
l-effiċjenza tal-katina kollha
amminstrattiva tal-vetturi u jitnaqqsu l-
ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi. 
Għalhekk, il-Kummissjoni għandha 
twettaq studju dwar il-fattibilità, l-ispejjeż 
u l-benefiċċji tal-istabbiliment ta' 
pjattaforma elettronika Ewropea għall-
informazzjoni dwar il-vetturi għal dan il-
għan.

(25) L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa 
parti minn skema regolatorja usa’, li 
tirregola l-vetturi matul il-ħajja tagħhom 
mill-approvazzjoni permezz tar-
reġistrazzjonijiet u l-ispezzjonijiet sal-
iskreppjar. L-iżvilupp u l-interkonnessjoni 
ta’ bażijiet tad-dejta elettroniċi nazzjonali 
dwar il-vetturi u tal-manifatturi għandhom, 
fil-prinċipju, jikkontribwixxu sabiex titjieb 
l-effiċjenza tal-katina kollha 
amminstrattiva tal-vetturi u jitnaqqsu l-
ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi. 
Għalhekk, il-Kummissjoni għandha 
twettaq studju dwar l-ottimizzazzjoni u l-
adattament għal ma' dan l-att ġuridiku 
tal-pjattaformi elettroniċi diġà eżistenti 
b'informazzjoni dwar il-vetturi, bħar-
Reġistri Ewropej tal-Impriżi tat-Trasport 
bit-Triq (REIT).

Or. bg

Emenda 32
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex dan ir-Regolament jiġi 
ssupplimentat b'aktar dettalji tekniċi, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni bil-ħsieb li titqies, meta jkun 
xieraq, l-evoluzzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip fir-
rigward tal-kategoriji tal-vetturi, kif ukoll 
il-ħtieġa li l-Annessi jiġu aġġornati fid-
dawl tal-progress tekniku. Huwa importanti 
ħafna li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-fażi tax-
xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 

(26) Sabiex din id-Direttiva tiġi 
ssupplimentata b'aktar dettalji tekniċi, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni bil-ħsieb li titqies, meta jkun 
xieraq, l-evoluzzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip fir-
rigward tal-kategoriji tal-vetturi, kif ukoll 
il-ħtieġa li l-Annessi jiġu aġġornati fid-
dawl tal-progress tekniku. Huwa importanti 
ħafna li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-fażi tax-
xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
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il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 33
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. 
Dawk is-setgħat ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

(27) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. 
Dawk is-setgħat ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.
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Emenda 34
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ladarba l-għan ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu stipulati 
rekwiżiti komuni minimi u regoli 
armonizzati dwar it-twettiq tal-ittestjar tal-
affidabilità stradali tal-vetturi fl-Unjoni, ma 
jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri u għalhekk jista' jinkiseb aħjar fil-
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, b'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq 
dak l-għan.

(29) Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, 
jiġifieri li jiġu stipulati rekwiżiti komuni 
minimi u regoli armonizzati dwar it-twettiq 
tal-ittestjar tal-affidabilità stradali tal-
vetturi fl-Unjoni, ma jistax jinkiseb b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk 
jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq 
dak l-għan.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 35
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-
prinċipji rikonoxxuti partikolarment mill-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, kif imsemmi fl-

imħassar
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Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Emenda 36
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti partikolarment mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, kif imsemmi fl-Artikolu 6 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(30) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti partikolarment mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, kif imsemmi fl-Artikolu 6 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 37
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Dan ir-Regolament jaġġorna r-
rekwiżiti tekniċi tad-Direttiva 2009/40/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Mejju 2009 dwar testijiet tal-
kondizzjoni ta’ vetturi u tal-karrijiet 
tagħhom għat-triq u jkabbar il-kamp ta’ 
applikazzjoni tiegħu biex jinkludi, b’mod 
partikolari, l-istabbiliment ta’ ċentri tal-

(31) Din id-Direttiva taġġorna r-rekwiżiti 
tekniċi tad-Direttiva 2009/40/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ 
Mejju 2009 dwar testijiet tal-kondizzjoni 
ta’ vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq 
u tkabbar il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha
biex jinkludi, b’mod partikolari, l-
istabbiliment ta’ ċentri tal-ittestjar u tal-
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ittestjar u tal-korpi superviżorji tagħhom 
kif ukoll l-ispetturi nnominati li jkunu fdati 
bl-inkarigu li jwettqu t-testijiet tal-
affidabilità stradali. Għalhekk, din id-
Direttiva għandha titħassar. Barra minn 
hekk, dan ir-Regolament jintegra r-regoli 
misjuba fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2010/278/UE tal-
5 ta’ Lulju 2010 dwar il-valutazzjoni tad-
difetti waqt l-ittestjar ta’ vetturi għat-triq 
skont id-Direttiva 2009/40/KE1 bil-ħsieb li 
l-metodi tal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
jkunu regolati aħjar. 

korpi superviżorji tagħhom kif ukoll l-
ispetturi nnominati li jkunu fdati bl-
inkarigu li jwettqu t-testijiet tal-affidabilità 
stradali. Għalhekk, din id-Direttiva 
għandha titħassar.  Barra minn hekk, dan 
ir-Regolament jintegra r-regoli misjuba fir-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2010/278/UE tal-
5 ta’ Lulju 2010 dwar il-valutazzjoni tad-
difetti waqt l-ittestjar ta’ vetturi għat-triq 
skont id-Direttiva 2009/40/KE2 bil-ħsieb li 
l-metodi tal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
jkunu regolati aħjar. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 38
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema 
għal testijiet perjodiċi tal-affidabilità 
stradali tal-vetturi.

Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema għal 
testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali 
tal-vetturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 

                                               
1 ĠU L 173, 8.7.2010, p. 74.
2 ĠU L 173, 8.7.2010, p. 74.
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nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 39
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema 
għal testijiet perjodiċi tal-affidabilità 
stradali tal-vetturi.

Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema għal 
testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali 
tal-vetturi li jitwettqu abbażi ta’ standards 
u rekwiżiti tekniċi minimi bil-għan li jiġi 
żgurat livell għoli ta’ sikurezza stradali u 
protezzjoni ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Direttiva tistabbilixxi l-istandards minimi komuni għat-testijiet ta' affidabilità stradali 
perjodiċi, iżda fl-istess ħin, tqis id-differenzi bejn l-Istati Membri. L-istandards u r-rekwiżiti 
tekniċi aktar stretti huma permessi.

Emenda 40
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika
għal vetturi b’veloċità skont id-disinn li 
taqbeż il-25 km/siegħa tal-kategoriji li 
ġejjin, kif imsemmi fid-
Direttiva 2002/24/KE, id-
Direttiva 2007/46/KE u d-
Direttiva 2003/37/KE:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
vetturi b’veloċità skont id-disinn li taqbeż 
il-25 km/siegħa tal-kategoriji li ġejjin, kif 
imsemmi fid-Direttiva 2002/24/KE, id-
Direttiva 2007/46/KE u d-
Direttiva 2003/37/KE:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
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speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 41
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika
għal vetturi b’veloċità skont id-disinn li 
taqbeż il-25 km/siegħa tal-kategoriji li 
ġejjin, kif imsemmi fid-
Direttiva 2002/24/KE, id-
Direttiva 2007/46/KE u d-
Direttiva 2003/37/KE:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
vetturi b’veloċità skont id-disinn li taqbeż 
il-25 km/siegħa tal-kategoriji li ġejjin, kif 
imsemmi fid-Direttiva 2002/24/KE, id-
Direttiva 2007/46/KE u d-
Direttiva 2003/37/KE:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 42
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
vetturi b’veloċità skont id-disinn li taqbeż 
il-25 km/siegħa tal-kategoriji li ġejjin, kif 
imsemmi fid-Direttiva 2002/24/KE, id-
Direttiva 2007/46/KE u d-
Direttiva 2003/37/KE:

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
vetturi b’veloċità skont id-disinn li taqbeż 
il-25 km/siegħa tal-kategoriji li ġejjin, kif 
imsemmi fid-Direttiva 2007/46/KE u d-
Direttiva 2003/37/KE:

Or. fr

Emenda 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– vetturi b'żewġ jew tliet roti – kategoriji 
tal-vettura L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u 
L7e,

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, għandha titħalla għad-diskrezzjoni 
tal-Istati Membri jekk jestendux it-testijiet tal-affidabilità stradali għall-vetturi bil-mutur li 
jkollhom żewġ roti jew tlieta. Barra minn hekk, l-istatistika tal-UE dwar l-inċidenti għall-
vetturi b'żewġ roti jew tlieta ma tikkorrelax ma' studji preċedenti.

Emenda 44
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– vetturi b'żewġ jew tliet roti – kategoriji 
tal-vettura L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u 
L7e,

imħassar

Or. fr

Emenda 45
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma għandux 
japplika għal:

2. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika
għal:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
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speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 46
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma għandux 
japplika għal:

2. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika
għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 47
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vetturi b'żewġ jew tliet roti – kategoriji tal-
vettura L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u 
L7e,

Or. fr

Emenda 48
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu 
rekwiżiti nazzjonali dwar it-testijiet tal-
affidabilità stradali għal vetturi elenkati fil-

3. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu 
rekwiżiti nazzjonali dwar it-testijiet tal-
affidabilità stradali għal vetturi elenkati fil-
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paragrafu 2 irreġistrati fit-territorju 
tagħhom.

paragrafu 1 (inċiż 7) u l-paragrafu 2 
irreġistrati fit-territorju tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi, awtomatikament, riżultat tat-traspożizzjoni tar-Regolament f'Direttiva. 
Madankollu, hu importanti li, f'dan l-istadju, tissemma' espliċitament. L-Istati Membri li 
jkollhom testijiet ta' affidabilità stradali għandhom ikunu jistgħu jżommuhom. L-Istati 
Membri li m'għandhom testijiet ta' affidabilità stradali m'għandhomx ikunu obbligati 
jintroduċu testijiet ta' dan it-tip.

Emenda 49
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Għall-fini ta’ din id-Direttiva, għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘vetturi b'żewġ jew tliet roti’ tfisser 
kull vettura bil-mutur fuq żewġ roti 
b’sidecar jew mingħajrha, triċikli u 
kwadriċikli;

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, għandha titħalla għad-diskrezzjoni 
tal-Istati Membri jekk jestendux it-testijiet tal-affidabilità stradali għall-vetturi bil-mutur li 
jkollhom żewġ roti jew tlieta. Barra minn hekk, l-istatistika tal-UE dwar l-inċidenti għall-
vetturi b'żewġ roti jew tlieta ma tikkorrelax ma' studji preċedenti.

Emenda 51
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) ‘test tal-affidabilità stradali’ tfisser 
verifika li l-partijiet u l-komponenti ta’ 
vettura huma konformi mal-karatteristiċi 
ta’ sikurezza u dawk ambjentali fis-seħħ 
fiż-żmien tal-approvazzjoni, l-ewwel 
reġistrazzjoni jew dħul fis-servizz, kif 
ukoll fiż-żmien tal-modifiki li jkunu saru 
wara;

(9) ‘test tal-affidabilità stradali’ tfisser 
spezzjoni li tiżgura li vettura tista' tintuża 
fit-toroq pubbliċi b'mod sikur u li 
tikkonforma mal-karatteristiċi ambjentali 
rikjesti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittestjar tal-affidabilità stradali tal-partijiet u l-komponenti bl-użu tal-parametru ta' 
referenza tar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip mhu la xieraq u lanqas prattiku. Barra minn 
hekk u b'mod aktar sinifikanti, jista' jwassal ukoll biex partijiet kompetittivi ta' kwalità 
korrispondenti jitqaċċtu mis-suq.

Emenda 52
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) ‘ċentru tal-ittestjar’ tfisser korpi jew 
stabbilimenti pubbliċi jew privati, inklużi 
dawk li jwettqu tiswijiet fuq il-vetturi,
awtorizzati minn Stat Membru biex iwettqu 
testijiet tal-affidabilità stradali;

(15) ‘ċentru tal-ittestjar’ tfisser korpi jew 
stabbilimenti pubbliċi jew privati 
awtorizzati minn Stat Membru biex iwettqu 
testijiet tal-affidabilità stradali;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jekk xi ħadd li jsewwi l-vetturi, qabel jew wara istruzzjoni biex jittestja vettura, iwettaq 
tiswija jew jelimina d-diffetti skoperti waqt it-test, ikun hemm kunflitt ta' interess ċar min-
naħa tal-persuna li tittestja u ssewwi, li jwaqqafha milli twettaq it-test kif suppost.

Emenda 53
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom 
għandhom jiġu ttestjati perjodikament 
skont dan ir-Regolament fl-Istati Membri 
fejn huma rreġistrati.

1. Il-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom 
għandhom jiġu ttestjati perjodikament 
skont din id-Direttiva fl-Istati Membri fejn 
huma rreġistrati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 54
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom 
għandhom jiġu ttestjati perjodikament 
skont dan ir-Regolament fl-Istati Membri 
fejn huma rreġistrati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom jiġu 
ttestjati perjodikament skont din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni proposta tkun retrittiva wisq biex it-testijiet tal-affidabilità stradali jitwettqu fi 
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Stat Membru ieħor apparti dak fejn tkun reġistrata vettura.

Emenda 55
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-manifatturi tal-vetturi għandhom 
jipprovdu liċ-ċentri tal-ittestjar jew, meta 
jkun rilevanti, lill-awtorità kompetenti, l-
aċċess għall-informazzjoni teknika 
meħtieġa għall-ittestjar tal-affidabilità 
stradali, kif stipulat fl-Anness I. Il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati dwar il-proċeduri dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni teknika stipulati fl-
Anness I skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 16(2).

3. Il-manifatturi tal-vetturi għandhom 
jipprovdu liċ-ċentri tal-ittestjar u l-
operaturi indipendenti jew, meta jkun 
rilevanti, lill-awtorità kompetenti, l-aċċess 
għall-informazzjoni teknika meħtieġa 
għall-ittestjar tal-affidabilità stradali, kif 
stipulat fl-Anness I. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta regoli dettaljati dwar il-
proċeduri dwar l-aċċess għall-
informazzjoni teknika stipulati fl-Anness I 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 16(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm diversi operaturi indipendenti involuti fit-tħejjija tal-vettura qabel spezzjoni u għal 
kwalunkwe tiswija meħtieġa fil-każ li l-vettura ma tgħaddix mit-test. Dawn l-operaturi 
jeħtieġu l-kriterji li jintużaw biex vettura tgħaddi jew teħel mit-test għat-tħejjija jew it-tiswija 
kif suppost tal-vetturi. L-informazzjoni ta' dan it-tip hi importanti peress li l-vetturi qed isiru 
dejjem iżjed speċifiċi għall-mudell tal-manifattur ta' vetturi.

Emenda 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba, imbagħad wara sentejn u mbagħad 
kull sena;

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, għandha titħalla għad-diskrezzjoni 
tal-Istati Membri jekk jestendux it-testijiet tal-affidabilità stradali għall-vetturi bil-mutur li 
jkollhom żewġ roti jew tlieta. Barra minn hekk, l-istatistika tal-UE dwar l-inċidenti għall-
vetturi b'żewġ roti jew tlieta ma tikkorrelax ma' studji preċedenti.

Emenda 57
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba, imbagħad wara sentejn u mbagħad 
kull sena;

imħassar

Or. fr

Emenda 58
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba, imbagħad wara sentejn u mbagħad 
kull sena;

– Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba, imbagħad kull sentejn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-fini tal-valutazzjoni tal-frekwenzi differenti ta' ttestjar, ikun xieraq li ma jiġix 
ikkunsidrat biss it-titjib possibbli, imma anke l-ispejjeż għall-konsumatur li se jkun rikjest 
iħallas għat-test. Id-difetti tekniċi jiġu skoperti biss jekk it-testijiet isiru aktar bir-reqqa: jekk 
it-testijiet jitwettqu biss b'mod superfiċjali, żieda fil-frekwenza tagħhom tkun għal xejn.

Emenda 59
Kerstin Westphal
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad 
wara sentejn u mbagħad kull sena;

– Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad 
kull sentejn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-fini tal-valutazzjoni tal-frekwenzi differenti ta' ttestjar, ikun xieraq li ma jiġix 
ikkunsidrat biss it-titjib possibbli, imma anke l-ispejjeż għall-konsumatur li se jkun rikjest 
iħallas għat-test. Id-difetti tekniċi jiġu skoperti biss jekk it-testijiet isiru aktar bir-reqqa: jekk 
it-testijiet jitwettqu biss b'mod superfiċjali, żieda fil-frekwenza tagħhom tkun għal xejn.

Emenda 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad 
wara sentejn u mbagħad kull sena;

– Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad 
kull sentejn;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, għandha titħalla għad-
diskrezzjoni tal-Istati Membri jekk iżidux jew le il-frekwenza tat-testijiet ta' affidabilità 
stradali. Madankollu, l-ispiża addizzjoni ġġenerata bl-introduzzjoni ta' testijiet ta' affidabilità 
stradali ta' kull sena ma tidhirx iġġustifikata meta mqabbla mal-valur miżjud ta' vera ta' 
miżuri ta' dan it-tip. 

Emenda 61
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vetturi tal-kategorija M1 irreġistrati 
bħala taksis jew ambulanzi, vetturi tal-
kategoriji M2, M3, N2, N3, T5, O3 u O4: 
sena wara d-data li fiha l-vettura kienet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad 
kull sena.

– Vetturi tal-kategorija M1 irreġistrati 
bħala taksis jew ambulanzi, vetturi tal-
kategoriji M2, M3, N2, N3, T5, O3 u O4: 
sentejn wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad 
kull sentejn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-difetti tekniċi jiġu skoperti biss jekk it-testijiet isiru aktar bir-reqqa: jekk it-testijiet 
jitwettqu biss b'mod superfiċjali, żieda fil-frekwenza tagħhom tkun għal xejn. Żieda fl-għadd 
ta' testijiet mhi se tipproduċi ebda titjib perċipibbli.

Emenda 62
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ fejn vettura tal-kategoriji M1 
jew N1 tilħaq kilometraġġ ta’ 160 000 km 
mal-ewwel test tal-affidabilità stradali 
wara l-ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi, 
għandha tkun suġġetta għal test tal-
affidabilità stradali kull sena wara l-
ewwel test.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hu dubjuż jekk teżistix xi rabta bejn il-kilometraġġ jew l-età ta' vettura u nuqqas ta' 
affidabilità stradali. Il-vetturi aktar antiki mhumiex involuti f'inċidenti b'rata aktar frekwenti 
milli jkunu l-ġodda.

Emenda 63
Kerstin Westphal

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

4. Irrispettivament mid-data tal-aħħar test 
tal-affidabilità stradali, l-awtorità 
kompetenti tista’ teħtieġ li vettura tkun 
suġġetta għal test tal-affidabilità stradali 
jew ittestjar addizzjonali qabel id-data 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2, fil-każijiet li 
ġejjin:

imħassar

wara inċident fejn issir ħsara serja għall-
komponenti prinċipali relatati mas-
sikurezza tal-vettura bħar-roti, is-
suspenxin, iż-żoni ta’ deformazzjoni, l-
istering jew il-brejkijiet,
fejn is-sistemi u l-komponenti ta’ 
sikurezza u dawk ambjentali jkunu ġew 
mibdula jew immodifikati,
f'każ li jinbidel id-detentur taċ-ċertifikat 
ta' reġistrazzjoni tal-vettura.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta leġiżlattiva tiffoka fuq it-titjib tat-testijiet tal-affidabilità stradali. Mhux ċar 
għalfejn għandhom jinqalgħu suspetti f'daqqa dwar l-affidabilità stradali ta' vettura 
sempliċiment għax jinbidel id-detentur tal-vettura.

Emenda 64
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b'segwitu għal spezzjoni tul it-triq;

Or. fr

Emenda 65
Preslav Borissov

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

1. Iċ-ċentru tal-ittestjar jew, jekk ikun 
rilevanti, l-awtorità kompetenti li wettqet 
it-test tal-affidabilità stradali għandha
toħroġ ċertifikat tal-affidabilità stradali lil 
dik il-vettura li fiha, tal-inqas, l-elementi 
kollha stipulati fl-Anness IV.

1. Iċ-ċentru tal-ittestjar jew, jekk ikun 
rilevanti, l-awtorità kompetenti li wettqet 
it-test tal-affidabilità stradali għandhom 
joħorġu ċertifikat tal-affidabilità stradali lil 
dik il-vettura li fiha, tal-inqas, l-elementi 
kollha stipulati fl-Anness IV. Iċ-ċerifikati 
tat-testijiet li jinħarġu fid-diversi Stati 
Membri għandhom, sussegwentement 
għal perjodu ta' armonizzazzjoni tar-
regoli u l-ispezzjonijiet tekniċi, ikunu 
rikonoxxuti reċiprokament madwar l-
Unjoni Ewropea kollha.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tat-testijiet fl-UE, sussegwentement għal perjodu ta' 
armonizzazzjoni tar-regoli rilevanti, kieku jeħles lill-ekonomija u l-konsumatur mill-ispejjeż 
mhux meħtieġa li jiġġarrbu meta l-vetturi jkollhom jiġu ritornati fl-Istat Membru ta' 
reġistrazzjoni tagħhom għall-finijiet ta' ttestjar.

Emenda 66
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentru tal-ittestjar jew, jekk ikun 
rilevanti, l-awtorità kompetenti li wettqet 
it-test tal-affidabilità stradali għandha 
toħroġ ċertifikat tal-affidabilità stradali lil 
dik il-vettura li fiha, tal-inqas, l-elementi 
kollha stipulati fl-Anness IV.

1. Iċ-ċentru tal-ittestjar jew, jekk ikun 
rilevanti, l-awtorità kompetenti li wettqet 
it-test tal-affidabilità stradali għandhom 
joħorġu ċertifikat elettroniku tal-
affidabilità stradali lil dik il-vettura li fiha, 
tal-inqas, l-elementi kollha stipulati fl-
Anness IV. 

Or. en

Emenda 67
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentru tal-ittestjar jew, fejn ikun 
rilevanti, l-awtorità kompetenti, għandha 
tipprovdi ċertifikat tal-affidabilità stradali 
jew, fil-każ ta' ċertifikat tal-affidabilità 
stradali stabbilit elettronikament, karta 
stampata ċċertifikata kif xieraq ta' dan iċ-
ċertifikat, lill-persuna li tkun qed 
tippreżenta lill-vettura għat-test.

2. Iċ-ċentru tal-ittestjar jew, fejn ikun 
rilevanti, l-awtorità kompetenti, għandhom 
jipprovdu ċertifikat tal-affidabilità stradali 
jew, fil-każ ta' ċertifikat tal-affidabilità 
stradali stabbilit elettronikament, karta 
stampata ċċertifikata kif xieraq ta' dan iċ-
ċertifikat, lill-persuna li tkun qed 
tippreżenta lill-vettura għat-test mingħajr 
dewmien.

Or. en

Emenda 68
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament u tal-inqas sa 3 snin wara, iċ-
ċentri tal-ittestjar għandhom jikkomunikaw 
b'mod elettroniku, lill-awtorità kompetenti 
ta' Stat Membru l-informazzjoni msemmija 
fiċ-ċertifikati tal-affidabilità stradali li 
jqassmu. Din il-komunikazzjoni għandha 
sseħħ fi żmien raġonevoli wara l-ħruġ taċ-
ċertifikati tal-affidabilità stradali. Sa din id-
data, iċ-ċentri tal-ittestjar jistgħu 
jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-
awtorità kompetenti bi kwalukwe mezz 
ieħor. L-awtorità kompetenti għandha 
żżomm din l-informazzjoni għal 36 xahar 
mid-data tal-wasla tagħha.

3. Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva u tal-inqas sa 3 snin wara, iċ-
ċentri tal-ittestjar għandhom jikkomunikaw 
b'mod elettroniku, lill-awtorità kompetenti 
ta' Stat Membru l-informazzjoni msemmija 
fiċ-ċertifikati tal-affidabilità stradali li 
jqassmu. Din il-komunikazzjoni għandha 
sseħħ fi żmien raġonevoli wara l-ħruġ taċ-
ċertifikati tal-affidabilità stradali. Sa din id-
data, iċ-ċentri tal-ittestjar jistgħu 
jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-
awtorità kompetenti bi kwalukwe mezz 
ieħor. L-awtorità kompetenti għandha 
żżomm din l-informazzjoni għal 36 xahar 
mid-data tal-wasla tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
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dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 69
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament u tal-inqas sa 3 snin wara, iċ-
ċentri tal-ittestjar għandhom jikkomunikaw 
b'mod elettroniku, lill-awtorità kompetenti 
ta' Stat Membru l-informazzjoni msemmija 
fiċ-ċertifikati tal-affidabilità stradali li 
jqassmu. Din il-komunikazzjoni għandha 
sseħħ fi żmien raġonevoli wara l-ħruġ taċ-
ċertifikati tal-affidabilità stradali. Sa din id-
data, iċ-ċentri tal-ittestjar jistgħu 
jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-
awtorità kompetenti bi kwalukwe mezz 
ieħor. L-awtorità kompetenti għandha 
żżomm din l-informazzjoni għal 36 xahar 
mid-data tal-wasla tagħha.

3. Mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva u tal-inqas sa 3 snin wara, iċ-
ċentri tal-ittestjar għandhom jikkomunikaw 
b'mod elettroniku, lill-awtorità kompetenti 
ta' Stat Membru l-informazzjoni msemmija 
fiċ-ċertifikati tal-affidabilità stradali li 
jqassmu. Din il-komunikazzjoni għandha 
sseħħ fi żmien raġonevoli wara l-ħruġ taċ-
ċertifikati tal-affidabilità stradali. Sa din id-
data, iċ-ċentri tal-ittestjar jistgħu 
jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-
awtorità kompetenti bi kwalukwe mezz 
ieħor. L-awtorità kompetenti għandha 
żżomm din l-informazzjoni għal 36 xahar 
mid-data tal-wasla tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 70
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-riżultati tat-test tal-affidabilità stradali 
għandhom jiġu nnotifikati lill-awtorità tar-
reġistrazjoni tal-vettura. Din in-notifika 
għandu jkun fiha l-informazzjoni 
msemmija fiċ-ċertifikat tal-affidabilità 
stradali.

5. Ir-riżultati tat-test tal-affidabilità stradali 
għandhom jiġu nnotifikati lill-awtorità tar-
reġistrazjoni tal-vettura mingħajr 
dewmien. Din in-notifika għandu jkun fiha 
l-informazzjoni msemmija fiċ-ċertifikat tal-
affidabilità stradali.
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Or. en

Emenda 71
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ispetturi impjegati mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jew minn 
ċentru tal-ittestjar fid-data tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 
eżentati mir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI, il-punt 1. L-Istati Membri 
għandhom jagħtu ċertifikat ta’ ekwivalenza 
lil dawn l-ispetturi.

3. L-ispetturi impjegati mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jew minn 
ċentru tal-ittestjar fid-data tal-applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu eżentati 
mir-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI, il-
punt 1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
ċertifikat ta’ ekwivalenza lil dawn l-
ispetturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 72
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ispetturi impjegati mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jew minn 
ċentru tal-ittestjar fid-data tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 
eżentati mir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI, il-punt 1. L-Istati Membri 
għandhom jagħtu ċertifikat ta’ ekwivalenza 
lil dawn l-ispetturi.

3. L-ispetturi impjegati mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jew minn 
ċentru tal-ittestjar fid-data tal-applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu eżentati 
mir-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI, il-
punt 1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
ċertifikat ta’ ekwivalenza lil dawn l-
ispetturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 73
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċentru tal-ittestjar għandu jinforma 
lill-persuna li tkun qegħda tippreżenta l-
vettura għat-test bit-tiswijiet meħtieġa li 
għandhom jitwettqu u ma għandux ibiddel 
ir-riżultati tat-test għal finijiet 
kummerċjali.

5. Iċ-ċentru tal-ittestjar għandu jinforma 
lill-persuna li tkun qegħda tippreżenta l-
vettura għat-test bit-tiswijiet oġġettivament 
meħtieġa li għandhom jitwettqu.

Or. en

Emenda 74
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
punt ta’ kuntatt nazzjonali responsabbli 
għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati 
Membri l-oħra u l-Kummissjoni fir-
rigward tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
punt ta’ kuntatt nazzjonali responsabbli 
għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati 
Membri l-oħra u l-Kummissjoni fir-
rigward tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.
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Emenda 75
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
punt ta’ kuntatt nazzjonali responsabbli 
għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati 
Membri l-oħra u l-Kummissjoni fir-
rigward tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
punt ta’ kuntatt nazzjonali responsabbli 
għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati 
Membri l-oħra u l-Kummissjoni fir-
rigward tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 76
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu l-
ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali tagħhom lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
[sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] u jinfurmawha bla dewmien 
meta jkun hemm xi tibdil. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal lista tal-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali kollha, u tibgħatha lill-Istati 
Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu l-
ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali tagħhom lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
[sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva] u jinfurmawha bla dewmien 
meta jkun hemm xi tibdil. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal lista tal-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali kollha, u tibgħatha lill-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 77
Kerstin Westphal
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 
li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar u l-manifatturi tal-
vettura.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma elettronika tal-informazzjoni 
dwar il-vetturi bil-ħsieb li tiskambja 
informazzjoni dwar dejta relatata mal-
ittestjar tal-affidabilità stradali bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar, il-manifatturi tat-
tagħmir għall-ittestjar u għall-kejl għat-
testijiet tal-affidabilità stradali kif 
imsemmija f'dan ir-Regolament, il-
manifatturi indipendenti ta' komponenti u 
sistemi ta' vetturi u l-manifatturi ta' vetturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-istandards differenti tat-testijiet jiġu armonizzati, hemm bżonn ta' pjattaforma 
komuni għad-data. Peress li l-funzjoni ta' din il-pjattaforma madankollu m'għandhiex tkun 
purament il-hosting ta' data mill-Kummissjoni, imma għandha tippermetti l-għoti ta' 
informazzjoni lura lill-produtturi tad-data fil-forma ta' informazzjoni kruċjali misluta mis-sett 
tad-data bil-ħsieb li jittejbu l-vetturi u t-testjiet tagħhom, hemm bżonn li l-ambitu jiġi estiż. 

Emenda 78
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 
li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
possibilitajiet għall-ottimizzazzjoni u l-
adattament għal ma' dan l-att ġuridiku 
tal-pjattaformi elettroniċi diġà eżistenti
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 
li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
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iċ-ċentri tal-ittestjar u l-manifatturi tal-
vettura.

reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar u l-manifatturi ta' 
vetturi.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Kieku l-Istati Membri kellhom jużaw il-pjattaforma elettronika eżistenti tal-informazzjoni 
dwar il-vetturi, dan ikun ta' għajnuna biex tiġi evitata l-ispiża amministrattiva u finanzjarja 
addizzjonali tal-ħolqien ta' strument elettroniku ġdid u biex ma jkunx hemm duplikazzjoni fil-
ġbir tad-data.

Emenda 79
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 
li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar u l-manifatturi tal-
vettura.

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 
li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar, il-manifatturi ta' 
vetturi u l-manifatturi tat-tagħmir għat-
testijiet.

Or. en

Emenda 80
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 
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li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar u l-manifatturi tal-
vettura.

li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar, il-manifatturi ta' 
vetturi u l-operaturi indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għar-riżultati tat-testijiet m'għandux ikun limitat għal ftit operaturi tas-suq biss. Dan 
kieku jipprovdilhom informazzjoni privileġġata u jista' jwassal għal sitwazzjoni ta' ħsara 
għall-kompetizzjoni. Għaldaqstant, din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-
operaturi milqutin l-oħra attivi fis-suq ta' wara l-bejgħ.

Emenda 81
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 
li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar u l-manifatturi tal-
vettura.

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb 
li tiskambja informazzjoni dwar dejta 
relatata mal-ittestjar tal-affidabilità stradali 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar, il-manifatturi ta' 
vetturi u l-operaturi indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għar-riżultati tat-testijiet m'għandux ikun limitat għal ftit operaturi tas-suq (bħall-
manifatturi ta' vetturi) biss. Dan kieku jipprovdilhom informazzjoni privileġġata u jista' 
jwassal għal sitwazzjoni ta' ħsara għall-kompetizzjoni. Għaldaqstant, din l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli għall-operaturi milqutin l-oħra attivi fis-suq ta' wara l-bejgħ.

Emenda 82
Kerstin Westphal
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hija għandha, abbażi ta’ dik l-
eżaminazzjoni, tippreżenta u tevalwa 
għażliet differenti ta’ politika, inkluża l-
possibbiltà li tneħħi r-rekwiżit ta’ prova 
tat-test kif previst fl-Artikolu 10. Fi żmien 
sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati 
tal-eżaminazzjoni, u takkumpanjah bi 
proposta leġiżlattiva, jekk dan ikun 
xieraq.

L-iskop ta' din il-pjattaforma għandu 
jkun li, waqt li tislet mid-data miġbura, 
tipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri responsabbli għat-testijiet, 
ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni ta' 
vetturi, liċ-ċentri tat-testijiet, lill-
manifatturi tat-tagħmir għall-ittestjar u l-
kejl fil-qasam tat-testijiet tal-affidabilità 
stradali kif imsemmijin f'dan ir-
Regolament, lill-manifatturi indipendenti 
ta' komponenti u sistemi ta' vetturi u lill-
manifatturi ta' vetturi bid-data meħtieġa 
minn kull wieħed minnhom għat-titjib tas-
sikurezza tal-vetturi jew għat-titjib tal-
ittestjar tal-vetturi. Meta tipprovdilhom id-
data, il-Kummissjoni għandha toqgħod 
attenta li tifred b'mod ċar is-settijiet tad-
data skont l-użu u l-utent sussegwenti 
tagħhom u li tipprovdi biss id-data 
meħtieġa għat-titjib ikkonċernat. Fil-każ 
ta' dubju dwar il-ħtieġa għad-data, 
għandu jiddeċiedi l-kumitat imsemmi fl-
Artikolu 16.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-istandards differenti tat-testijiet jiġu armonizzati, hemm bżonn ta' pjattaforma 
komuni għad-data. Peress li l-funzjoni ta' din il-pjattaforma madankollu m'għandhiex tkun 
purament il-hosting ta' data mill-Kummissjoni, imma għandha tippermetti l-għoti ta' 
informazzjoni lura lill-produtturi tad-data fil-forma ta' informazzjoni kruċjali misluta mis-sett 
tad-data bil-ħsieb li jittejbu l-vetturi u t-testjiet tagħhom, hemm bżonn li l-ambitu jiġi estiż. 

Emenda 83
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2



AM\931274MT.doc 39/60 PE508.009v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hija għandha, abbażi ta’ dik l-
eżaminazzjoni, tippreżenta u tevalwa 
għażliet differenti ta’ politika, inkluża l-
possibbiltà li tneħħi r-rekwiżit ta’ prova 
tat-test kif previst fl-Artikolu 10. Fi żmien 
sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tal-
eżaminazzjoni, u takkumpanjah bi proposta 
leġiżlattiva, jekk dan ikun xieraq.

Hija għandha, abbażi ta’ dik l-
eżaminazzjoni, tippreżenta u tevalwa 
għażliet differenti ta’ politika, inkluża l-
possibbiltà li tneħħi r-rekwiżit ta’ prova 
tat-test kif previst fl-Artikolu 10. Fi żmien 
sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar ir-riżultati tal-eżaminazzjoni, 
u takkumpanjah bi proposta leġiżlattiva, 
jekk dan ikun xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 84
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita għal 
perjodu indeterminat ta’ żmien minn [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita għal 
perjodu indeterminat ta’ żmien minn [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 85
Wim van de Camp
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita għal 
perjodu indeterminat ta’ żmien minn [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati
msemmija fl-Artikolu 17 hija mogħtija lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ 
setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur 
qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames 
snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi 
estiża awtomatikament għal perijodi ta’ 
żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu temporanju għad-delega ta' setgħa ikun aktar xieraq. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport rigward il-mod kif ikunu qed jaħdmu l-atti delegati.

Emenda 86
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Dawk il-penalitajiet 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, 
dissważivi u mhux diskriminatorji.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Dawk il-penalitajiet 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, 
dissważivi u mhux diskriminatorji.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 87
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Dawk il-penalitajiet 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, 
dissważivi u mhux diskriminatorji.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Dawk il-penalitajiet 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, 
dissważivi u mhux diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 88
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [sena mid-data ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament] l-aktar tard u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [sena mid-data ta’ applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva] l-aktar tard u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 89
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [sena mid-data ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament] l-aktar tard u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [sena mid-data ta’ applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva] l-aktar tard u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 90
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-faċilitajiet u t-tagħmir tal-ittestjar 
imsemmi fl-Aritkolu 11 li ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti minimi 
stipulati fl-Anness V fi [sena mid-data ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament] 
jistgħu jintużaw għat-twettiq ta’ testijiet 
tal-affidabilità stradali għal perjodu ta’ 
mhux aktar minn ħames snin wara dik id-
data.

1. Il-faċilitajiet u t-tagħmir tal-ittestjar 
imsemmi fl-Aritkolu 11 li ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti minimi 
stipulati fl-Anness V fi [sena mid-data ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva] jistgħu 
jintużaw għat-twettiq ta’ testijiet tal-
affidabilità stradali għal perjodu ta’ mhux 
aktar minn ħames snin wara dik id-data.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 91
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-faċilitajiet u t-tagħmir tal-ittestjar 
imsemmi fl-Aritkolu 11 li ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti minimi 
stipulati fl-Anness V fi [sena mid-data ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament] 
jistgħu jintużaw għat-twettiq ta’ testijiet 
tal-affidabilità stradali għal perjodu ta’ 
mhux aktar minn ħames snin wara dik id-
data.

1. Il-faċilitajiet u t-tagħmir tal-ittestjar 
imsemmi fl-Aritkolu 11 li ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti minimi 
stipulati fl-Anness V fi [sena mid-data ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva] jistgħu 
jintużaw għat-twettiq ta’ testijiet tal-
affidabilità stradali għal perjodu ta’ mhux 
aktar minn ħames snin wara dik id-data.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 92
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness VII mhux 
aktar tard mill-ħames sena wara d-data tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness VII mhux 
aktar tard mill-ħames sena wara d-data tal-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda għat-titolu).

Emenda 93
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness VII mhux 
aktar tard mill-ħames sena wara d-data tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw ir-
rekwiżiti stipulati fl-Anness VII mhux 
aktar tard mill-ħames sena wara d-data tal-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija konformi ma' Direttiva.

Emenda 94
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 2009/40/KE u r-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2010/378/UE huma revokati 
b’effett minn [id-data ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament].

Id-Direttiva 2009/40/KE u r-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2010/378/UE huma revokati 
b’effett minn [id-data ta’ applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.
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Emenda 95
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 2009/40/KE u r-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2010/378/UE huma revokati 
b’effett minn [id-data ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament].

Id-Direttiva 2009/40/KE u r-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2010/378/UE huma revokati 
b’effett minn [id-data ta’ applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva].

Or. en

Emenda 96
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-
għoxrin ġurnata wara dik tal-
pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-
għoxrin ġurnata wara dik tal-
pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 97
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-
għoxrin ġurnata wara dik tal-
pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-
għoxrin ġurnata wara dik tal-
pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 98
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika minn [12-il xahar
wara d-dħul fis-seħħ tiegħu].

Huwa għandu japplika minn [24 xahar
wara d-dħul fis-seħħ tiegħu].

Or. en

Emenda 99
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-
intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati 
Membri kollha.

Din id-Direttiva għandha torbot fl-intier 
taħgha u tapplika direttament fl-Istati 
Membri kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament ikun it-tip ħażin ta' att ġuridiku għal dan l-iskop. L-iskop ta' dan l-att, 
speċifikament il-minimizzazzjoni tal-għadd ta' inċidenti stradali permezz ta' testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali, jista' jinkiseb ukoll permezz ta' strument ġuridiku li jolqot lid-dritt 
nazzjonali b'mod anqas radikali. L-ipoteżi li l-proposta hi bbażata fuqha għandha validità 
dubjuża. Peress li d-dubji ta' madwarha ma jistgħux jiġu eliminati, direttiva tkun preferibbli 
bħala strument aktar proporzjonat.

Emenda 100
Wim van de Camp
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-
intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati 
Membri kollha.

Din id-Direttiva għandha torbot fl-intier 
taħgha u tapplika direttament fl-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Emenda 101
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.2

Test propost mill-Kummissjoni

Il-mira ta’ fanal ta’ 
quddiem mhix fil-
limiti stipulati fir-
rekwiżiti.

4.1.2. Allinjament Stabbilixxi l-mira
orizzontali ta’ kull 
fanal ta’ quddiem 
fuq dawl baxx 
billi tuża strument 
jew skrin biex 
timmira l-fanal ta’ 
quddiem.

Emenda mill-Parlament

a) Il-mira ta’ fanal ta’ 
quddiem mhix fil-
limiti stipulati fir-
rekwiżiti.

4.1.2. Allinjament Stabbilixxi l-mira 
orizzontali u 
vertikali ta’ kull 
fanal ta’ quddiem 
fuq dawl baxx 
billi tuża strument 
biex timmira l-
fanal ta’ quddiem 
u apparat ta' 
kontroll 
elettroniku biex 
tikkontrolla l-
funzjonalità 
dinamika, fejn 
tkun applikabbli.

b) Iċċekkja l-funzjoni 
u l-allinjament tal-
fanali ta' quddiem 
ikkontrollati 
b'sistema dinamika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kejl vertikali hu l-kriterju ta' allinjament l-aktar kruċjali u għaldaqstant għandu jiġi inkluż.

Sabiex jiġu żgurati allinjament preċiż tal-fanali ta' quddiem u aġġustament preċiż tat-tul 
fokali, hemm bżonn ta' apparat għall-mira tal-fanali ta' quddiem, speċjalment għad-dawl bi 
skariku ta’ intensità għolja u għas-sistemi b'kontroll dinamiku. Dawn ma jistgħux jinkisbu 
b'mod xieraq sempliċiment bl-użu ta' skrin ta' mmirar. Għas-sistemi ta' fanali ta' quddiem 
b'dawl bi skariku ta’ intensità għolja kontrollati dinamikament, għandhom jintużaw apparat 
ta' kontroll elettroniku, flimkien ma' apparat xieraq għall-allinjament tal-fanali ta' quddiem.

Emenda 102
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.2

Test propost mill-Kummissjoni

(a) Is-swiċċ ma 
jaħdimx skont ir-
rekwiżiti (Għadd ta’ 
fanali jixgħelu fl-istess 
ħin)

4.1.3. Attivazzjoni Spezzjoni viżwali 
u billi 
tħaddimhom.

(b) Funzjoni tal-
apparat ta’ kontroll 
bil-ħsara.

Emenda mill-Parlament

(a) Is-swiċċ ma 
jaħdimx skont ir-
rekwiżiti (Għadd ta’ 
fanali jixgħelu fl-istess 
ħin)

4.1.3. Attivazzjoni Spezzjoni viżwali 
u billi 
tħaddimhom bl-
użu ta' apparat 
ta' kontroll 
elettroniku fejn 
ikun meħtieġ.

(b) Funzjoni tal-
apparat ta’ kontroll 
bil-ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-attivazzjoni tal-kontroll awtomatiku tal-fanali ta' quddiem (eż. high beam assist) tiġi 
ttestjata b'mod xieraq, it-test għandu jitwettaq permezz ta' apparat ta' kontroll elettroniku 
għall-verifika tal-funzjonalità korretta.
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Emenda 103
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.5

Test propost mill-Kummissjoni

(a) L-apparat ma 
jaħdimx.

4.1.5. Apparati ta’ 
livellar (fejn 
obbligatorju)

Spezzjoni viżwali 
u jekk possibbli, 
billi tħaddimhom. (b) L-apparat manwali 

ma jistax jitħaddem 
mis-sit tax-xufier.

Emenda mill-Parlament

(a) L-apparat ma 
jaħdimx.

4.1.5. Apparati ta’ 
livellar (fejn 
obbligatorju)

Spezzjoni viżwali 
u billi 
tħaddimhom bl-
użu ta' apparat 
ta' kontroll 
elettroniku fejn 
ikun meħtieġ.

(b) L-apparat manwali 
ma jistax jitħaddem 
mis-sit tax-xufier.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex il-funzjoni tal-apparat għal-livellar awtomatiku tal-fanali ta' quddiem tiġi ttestjata b'mod 
xieraq, it-test għandu jitwettaq permezz ta' apparat ta' kontroll elettroniku għall-verifika tal-
funzjonalità korretta tal-apparat għal-livellar.

Emenda 104
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.3.2

Test propost mill-Kummissjoni

a) Is-swiċċ ma 
jaħdimx skont ir-
rekwiżiti.

4.3.2. Attivazzjoni Spezzjoni viżwali 
u billi 
tħaddimhom.

b) Funzjoni tal-apparat 
ta’ kontroll bil-ħsara.
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Emenda mill-Parlament

a) Is-swiċċ ma 
jaħdimx skont ir-
rekwiżiti.

b) Funzjoni tal-apparat 
ta’ kontroll bil-ħsara.

4.3.2 Fanali ta' 
waqfien - attivazzjoni 
tad-dawl tal-brejkijiet 
ta' emerġenza

Spezzjoni viżwali 
u billi 
tħaddimhom billi 
tuża apparat ta' 
kontroll 
elettroniku għal 
varjazzjoni tal-
valur ta' input 
mis-sensor tal-
pedala tal-
brejkijiet u 
vverifika minn 
osservazzjoni l-
funzjonalità tad-
dawl tal-brejkijiet 
ta' emerġenza

c) Il-funzjonijiet tad-
dawl tal-brejkijiet ta' 
emerġenza ma 
jaħdmux jew ma 
jaħdmux sew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jintuża apparat ta' kontroll eletroniku għall-ġenerazzjoni tas-sinjali ta' input mis-
sensor tal-pedala tal-brejkijiet għall-verifika tal-funzjonalità korretta tal-funzjoni tad-dawl 
tal-brejkijiet ta' emerġenza (inkluża l-attwazzjoni tal-hazards awtomatiċi), li tista' mbagħad 
tiġi vverifikata b'osservazzjoni diretta.

Emenda 105
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.5.2

Test propost mill-Kummissjoni

4.5.2 Allinjament 
(X)(2)

billi tħaddimhom 
u billi tuża apparat 
għall-immirar tal-
fanali ta’ 
quddiem.

Il-fanal kontra ċ-ċpar 
ta’ quddiem jinsab 
barra l-allinjament 
orizzontali meta fid-
disinn tad-dawl ikun 
hemm linja ta’ qtugħ.

Emenda mill-Parlament

4.5.2 Allinjament 
(X)(2)

billi tħaddimhom 
u billi tuża apparat 
għall-immirar tal-
fanali ta’ 

Il-fanal kontra ċ-ċpar 
ta’ quddiem jinsab 
barra l-allinjament 
orizzontali u vertikali 
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quddiem. meta fil-faxx tad-dawl 
ikun hemm linja ta’ 
qtugħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kejl vertikali hu l-kriterju ta' allinjament l-aktar kruċjali u għaldaqstant għandu jiġi inkluż.

Emenda 106
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5.3.2

Test propost mill-Kummissjoni

(a) L-assorbituri tal-
iskossi mhumiex 
imqabbdin sew max-
xażi jew mal-fus.

5.3.2. Assorbituri tal-
iskossi

Spezzjoni viżwali 
bil-vettura fuq 
fossa jew fuq 
parank jew billi 
tuża tagħmir 
speċjali, jekk ikun 
disponibbli.

(b) Assorbitur tal-
iskossi bil-ħsara li juri 
sinjali ta’ tnixxija jew 
funzjonament ħażin 
severi.

Emenda mill-Parlament

(a) L-assorbituri tal-
iskossi mhumiex 
imqabbdin sew max-
xażi jew mal-fus.

5.3.2. Assorbituri tal-
iskossi

Spezzjoni viżwali 
bil-vettura fuq 
fossa jew fuq 
parank billi tuża 
tagħmir speċjali. (b) Assorbitur tal-

iskossi bil-ħsara li juri 
sinjali ta’ tnixxija jew 
funzjonament ħażin 
severi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza tat-tmewwit tas-sistema ta' sospensjoni tal-vettura ma tistax tiġi vvalutata b'mod 
oġġettiv ħlief permezz tal-użu ta' magna li tittestja t-tmewwit tal-iskossi. Għas-sistemi ta' 
sospensjoni ta' vettura kkontrollati elettronikament, għandu jintuża apparat b'kontroll 
elettroniku biex tiġi kkontrollata s-sistema ta' sospensjoni tal-vettura waqt li simultanjament 
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jittieħed kejl permezz ta' magna li tittestja t-tmewwit tal-iskossi għall-valutazzjoni ta' 
funzjonalità korretta tas-sistema. Qed jiġi propost li differenza ta' 30 % bejn in-naħa tax-
xellug u dik tal-lemin tal-istess fuq tirrappreżenta kriterji prattiċi u realistiċi biex il-vettura 
tgħaddi mit-test jew le.

Emenda 107
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5.3.2.1

Test propost mill-Kummissjoni

(a) differenza 
sinifikanti bejn ix-
xellug u l-lemin.

5.3.2.1 Testjar tal-
effiċjenza tal-
ammortizzar tal-
iskossi 

Uża tagħmir 
speċjali u qabbel 
id-differenzi bejn 
ix-xellug u l-
lemin u/jew il-
valuri assoluti 
mogħtija mill-
manifatturi.

b) il-valuri minimi 
mogħtija ma 
ntlaħqux.

Emenda mill-Parlament

(a) differenza 
sinifikanti bejn ix-
xellug u l-lemin.

(b) il-valuri tal-
proporzjon tat-
tmewwit tal-iskossi
ma ntlaħqux.

5.3.2.1 Testjar tal-
effiċjenza tat-tmewwit 
tal-iskossi 

Uża magna li 
tittesjta t-tmewwit 
tal-iskossi u 
qabbel id-
differenzi bejn ix-
xellug u l-lemin u 
l-valuri tal-
proporzjon tat-
tmewwit tal-
iskossi tal-
manifatturi ta' 
vetturi jekk dawk 
il-valuri jaqbżu l-
valur ta' limitu 
ġenerali għall-
proporzjon tat-
tmewwit tal-
iskossi ta' 0,1.

(c) żbilanċ tal-valuri 
mkejla bejn in-naħat 
tax-xellug u tal-lemin 
tal-istess fuq ta' aktar 
minn 30 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza tat-tmewwit tas-sistema ta' sospensjoni tal-vettura ma tistax tiġi vvalutata b'mod 
oġġettiv ħlief permezz tal-użu ta' magna li tittestja t-tmewwit tal-iskossi. Għas-sistemi ta' 
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sospensjoni ta' vettura kkontrollati elettronikament, għandu jintuża apparat b'kontroll 
elettroniku biex tiġi kkontrollata s-sistema ta' sospensjoni tal-vettura waqt li simultanjament 
jittieħed kejl permezz ta' magna li tittestja t-tmewwit tal-iskossi għall-valutazzjoni ta' 
funzjonalità korretta tas-sistema.

Qed jiġi propost li differenza ta' 30 % bejn in-naħa tax-xellug u dik tal-lemin tal-istess fuq 
tirrappreżenta kriterji prattiċi u realistiċi biex il-vettura tgħaddi mit-test jew le.

Emenda 108
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.2.2

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.2.2 Opaċità Vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla fis-
servizz qabel l-1 ta' Jannar 
1980 huma eżentati minn dan 
ir-rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi mkejla 
waqt aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn spid 
mingħajr ingranaġġ sa dak 
tal-qtugħ) bil-ger fil-
pożizzjoni newtrali u l-klaċċ 
magħfus.

(a) Għal vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla 
fis-servizz għall-ewwel 
darba wara d-data 
speċifikata fir-rekwiżiti,

(b) Il-prekondizzjonament 
tal-vettura:

l-opaċità tkun aktar mil-
livell reġistrat fuq il-
pjanċa li l-manifattur 
iwaħħal mal-vettura.

1. Il-vetturi jistgħu jiġu 
ttestjati mingħajr 
prekondizzjonament 
għalkemm għal raġunijiet ta’ 
sikurezza, għandhom isiru 
kontrolli li l-magna tkun 
sħuna u f’kundizzjoni 
mekkanika sodisfaċenti.

(b) Meta din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli jew ir-
rekwiżiti ma 
jippermettux l-użu ta' 
valuri ta' referenza,

2. Ir-rekwiżiti tal-
prekondizzjoni:

għal magni 
b'respirazzjoni naturali: 
2.5 m-1 ,

(i) Il-magna trid tkun sħuna 
għalkollox, pereżempju t-
temperatura taż-żejt tal-

għal magni bit-turbo: 
3.0 m-1,
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jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti 
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara 
d-data speċifikata fir-
rekwiżiti,

magna mkejla b’sonda mit-
tubu tal-ħadid li timmarka l-
livell taż-żejt għandha tkun 
mill-inqas ta’ 80 ºC, jew it-
temperatura normali ta' 
tħaddim f'każ li din tkun 
aktar baxxa, jew it-
temperatura tal-blokka tal-
magna mkejla permezz tal-
livell ta' radjazzjoni 
infraħamra għandha tkun 
mill-inqas daqs temperatura 
ekwivalenti. Jekk, minħabba 
l-konfigurazzjoni tal-vettura, 
dan il-kejl ma jkunx prattiku, 
il-mod kif tiġi stabbilita t-
temperatura normali ta' 
tħaddim tal-magna jista’ jsir 
b’mezzi oħra, pereżempju 
bit-tħaddim tal-fann tat-
tkessiħ tal-magna.

1.5 m-1.7

(ii) Is-sistema tal-egżożt 
għandha tiġi mnaddfa b’mill-
inqas tliet ċikli ta’ 
aċċelerazzjoni jew b’metodu 
ekwivalenti.

(c) Il-proċedura tat-test:

1. Il-magna u kwalunkwe 
turboċarġer imwaħħal, ma 
għandhomx ikunu ingranati 
qabel il-bidu ta’ kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa. Għall-
vetturi diżil heavy-duty, dan 
ifisser stennija ta’ mill-anqas 
10 sekondi wara r-rilaxx tal-
aċċelleratur.

2. Sabiex jinbeda kull ċiklu 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa, il-
pedala tal-aċċelleratur trid 
tingħafas għalkollox, bil-
ħeffa u b’mod kontinwu 
(f’inqas minn sekonda) iżda 
mhux bil-goff, sabiex 
tinkiseb il-kwantità massima 
ta’ fjuwil mill-pompa tal-
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injezzjoni.

3. Matul kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa, il-
magna għandha tilħaq l-ispid
tal-qtugħ jew, għall-vetturi 
bi trażmissjonijiet 
awtomatiċi, l-ispid speċifikat 
mill-manifattur jew, jekk din 
l-informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, allura l-ispid ta’ 
żewġ terzi tal-ispid tal-
qtugħ, qabel ma jiġi rilaxxat 
l-aċċelleratur. Dan jista’ jiġi 
ċċekkjat, pereżempju, billi 
jiġi mmonitorjat l-ispid tal-
magna jew billi jitħalla 
jgħaddi biżżejjed ħin bejn l-
għafis inizjali tal-aċċelleratur 
u r-rilaxx tiegħu, li fil-każ 
tal-vetturi tal-kategorija 1 u 
2 tal-Anness 1, għandu jkun 
ta’ mill-anqas żewġ sekondi.

4. Il-vetturi għandhom jiġu 
mwaħħla fit-testijiet fil-każ 
biss li l-medji aritmetiċi ta’ 
mill-anqas l-aħħar tliet ċikli 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa 
jaqbżu l-valuri tal-limitu. 
Dan jista’ jiġi kkalkulat billi 
jiġi injorat kull kejl li ma 
jaqbilx b’mod sinifikanti 
mal-medja mkejla, jew ir-
riżultat ta’ kwalunkwe 
kalkolu statistiku ieħor li 
jikkunsidra t-tifrix tal-
kejlijiet. L-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għadd 
taċ-ċikli tat-testijiet.

5. Sabiex jevitaw li jsiru 
testijiet bla bżonn, l-Istati 
Membri jistgħu jwaħħlu l-
vetturi li jkollhom valuri 
mkejla ferm ogħla mill-
valuri ta’ limitu wara inqas 
minn tliet ċikli ta’ 
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aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċ-ċikli tat-tnaddif. 
Daqstant ieħor, sabiex 
jevitaw li jsiru testijiet bla 
bżonn, l-Istati Membri 
jistgħu jgħaddu l-vetturi li 
jkollhom valuri mkejla ferm 
aktar baxxi mil-limiti wara 
inqas minn tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċikli tat-tnaddif.

Emenda mill-Parlament

8.2.2.2 Opaċità Vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla fis-
servizz qabel l-1 ta' Jannar 
1980 huma eżentati minn dan 
ir-rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi mkejla 
waqt aċċellerazzjoni ħielsa 
(magna mhux ingranata, 
minn sempliċiment mixgħula 
sakemm tintlaħaq il-veloċità 
tal-qtugħ tal-fjuwil) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus. Dan it-test 
fil-pajp tal-egżost għandu 
dejjem ikun il-metodu 
impliċitu għall-valutazzjoni 
tal-emissjonijiet tal-egżost, 
anke jekk jiġi kkombinat 
mas-sistema djanjostika 
abbord.

(a) Għal vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla 
fis-servizz għall-ewwel 
darba wara d-data 
speċifikata fir-
rekwiżiti,

(b) Il-prekondizzjonament 
tal-vettura:

l-opaċità tkun aktar 
mil-livell reġistrat fuq 
il-pjanċa li l-manifattur 
iwaħħal mal-vettura.

1. Il-vetturi jistgħu jiġu 
ttestjati mingħajr 
prekondizzjonament 
għalkemm għal raġunijiet ta’ 
sikurezza, għandhom isiru 
kontrolli li l-magna tkun 
sħuna u f’kundizzjoni 
mekkanika sodisfaċenti.

(b) Meta din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli jew ir-
rekwiżiti ma 
jippermettux l-użu ta' 
valuri ta' referenza,

2. Ir-rekwiżiti tal-
prekondizzjonament:

għal magni aspirati 
naturalment: 2,5 m-1 ,

(i) Il-magna trid tkun sħuna 
għalkollox, pereżempju t-

għal magni bit-turbo: 
3,0 m-1,



AM\931274MT.doc 57/60 PE508.009v01-00

MT

jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti 
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara 
d-data speċifikata fir-
rekwiżiti,

1,5 m-1.7

jew

temperatura taż-żejt tal-
magna mkejla b’sonda fit-
tubu minn fejn jista' jitkejjel 
il-livell taż-żejt għandha tkun 
mill-inqas ta’ 80 ºC, jew it-
temperatura normali ta' 
tħaddim f'każ li din tkun 
aktar baxxa, jew it-
temperatura tal-blokka tal-
magna mkejla permezz tal-
livell ta' radjazzjoni 
infraħamra għandha tkun 
mill-inqas daqs temperatura 
ekwivalenti. Jekk, minħabba 
l-konfigurazzjoni tal-vettura, 
dan il-kejl ma jkunx prattiku, 
jistgħu jintużaw mezzi oħra 
biex tiġi stabbilita t-
temperatura normali ta' 
tħaddim tal-magna, 
pereżempju bit-tħaddim tal-
fann tat-tkessiħ tal-magna.

0,2m-1

(ii) Is-sistema tal-egżożt 
għandha tiġi mnaddfa b’mill-
inqas tliet ċikli ta’ 
aċċelerazzjoni ħielsa jew 
b’metodu ekwivalenti.
(c) Il-proċedura tat-test:

1. Il-magna u kwalunkwe 
turboċarġer imwaħħal, ma 
għandhomx ikunu ingranati 
qabel il-bidu ta’ kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa. Għall-
vetturi diżil heavy-duty, dan 
ifisser stennija ta’ mill-anqas 
10 sekondi wara r-rilaxx tal-
aċċelleratur.
2. Sabiex jinbeda kull ċiklu 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa, il-
pedala tal-aċċelleratur trid 
tingħafas għalkollox, bil-
ħeffa u b’mod kontinwu 
(f’inqas minn sekonda) iżda 
mhux bil-goff, sabiex 
tinkiseb il-kwantità massima 



PE508.009v01-00 58/60 AM\931274MT.doc

MT

ta’ fjuwil mill-pompa tal-
injezzjoni.

3. Matul kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa, il-
magna għandha tilħaq l-
veloċità tal-qtugħ tal-fjuwil 
jew, għall-vetturi bi 
trażmissjonijiet awtomatiċi, l-
ispid speċifikat mill-
manifattur jew, jekk din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, allura l-veloċità
ta’ żewġ terzi tal-veloċità tal-
qtugħ tal-fjuwil, qabel ma jiġi 
rilaxxat l-aċċelleratur. Dan 
jista’ jiġi ċċekkjat, 
pereżempju, billi tiġi 
mmonitorjata l-veloċità tal-
magna jew billi jitħalla 
jgħaddi biżżejjed ħin bejn l-
għafis inizjali tal-aċċelleratur 
u r-rilaxx tiegħu, li fil-każ 
tal-vetturi tal-kategorija 1 u 2 
tal-Anness 1, għandu jkun ta’ 
mill-anqas żewġ sekondi.

Il-livell ta' NOx mhux 
skont ir-rekwiżiti.

4. Il-vetturi għandhom jiġu 
mwaħħla fit-testijiet fil-każ 
biss li l-medji aritmetiċi ta’ 
mill-anqas l-aħħar tliet ċikli 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa 
jaqbżu l-valuri tal-limitu. 
Dan jista’ jiġi kkalkulat billi 
jiġi injorat kull kejl li ma 
jaqbilx b’mod sinifikanti 
mal-medja mkejla, jew ir-
riżultat ta’ kwalunkwe 
kalkolu statistiku ieħor li 
jikkunsidra t-tifrix tal-kejl.
L-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw l-għadd taċ-ċikli 
tat-testijiet.

Il-valuri tal-materja 
partikulata mhux 
skont ir-rekwiżiti.

5. Sabiex jevitaw li jsiru 
testijiet bla bżonn, l-Istati 
Membri jistgħu jwaħħlu l-
vetturi li jkollhom valuri 
mkejla ferm ogħla mill-valuri 
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ta’ limitu wara inqas minn 
tliet ċikli ta’ aċċellerazzjoni 
ħielsa jew wara ċ-ċikli tat-
tnaddif. Daqstant ieħor, 
sabiex jevitaw li jsiru testijiet 
bla bżonn, l-Istati Membri 
jistgħu jgħaddu l-vetturi li 
jkollhom valuri mkejla ferm 
aktar baxxi mil-limiti wara 
inqas minn tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċikli tat-tnaddif. Il-kejl 
tal-livell ta' NOx u tal-
materja partikulata bl-użu 
ta' tagħmir xieraq/strument 
li jkejjel id-duħħan 
mgħammar kif jixraq li 
jużaw il-metodu eżistenti 
għall-ittestjar tal-
aċċellerazzjoni ħielsa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema djanjostika abbord mhix metodu garantit għall-valutazzjoni tal-emissjonijiet; 
għalhekk l-emissjonijiet iridu jiġu vverifikati billi titkejjel l-emissjoni mill-pajp tal-exhaust. L-
NOx hu problema partikulari għall-vettur b'magna diesel, fejn livelli ta' duħħan baxxi 
normalment joħolqu livelli għolja ta' NOx. Għall-vetturi mgħammra f'filtru tal-materja 
partikolata mid-diesel, hu importanti li jitkejjel il-livell tal-materja partikolata u mhux il-
valur ta' opaċità. Biex jiġi żgurat kejl armonizzat u preċiż, kemm it-temperatura tal-magna, 
kif ukoll il-veloċità tal-magna għandhom jitkejlu bi qbil mal-kundizzjonijiet ta' ttestjar tal-
manifattur tal-vettura.

Emenda 109
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Parti Teknika – Anness V – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Apparat għall-ittestjar tal-effiċjenza 
tal-assorbitur tal-iskossi;

(10) Magna li tittestja t-tmewwit tal-
iskossi biex jitkejjel l-assorbiment tal-
enerġija tal-oxxillazzjonijiet tas-
sospensjoni tal-vettura biex tiġi 
vverifikata l-effiċjenza tal-komponenti 
tas-sistema ta' sospensjoni tal-vettura biex 
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imewtu l-iskossi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza tat-tmewwit tal-iskossi tas-sistema ta' sospensjoni tal-vettura ma tistax tiġi 
vvalutata b'mod oġġettiv ħlief permezz tal-użu ta' magna li tittestja t-tmewwit tal-iskossi, waqt 
li jintużaw il-valuri tal-proporzjon tat-tmewwit tal-iskossi tal-manifatturi ta' vetturi jekk dawk 
il-valuri jaqbżu l-valur ta' limitu ġenerali għall-proporzjon tat-tmewwit tal-iskossi ta' 0,1.


