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Emenda 52
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri kollha għandhom 
sistema ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għall-
vetturi bil-mutur li tikkostitwixxi l-
awtorizzazzjoni amministrattiva għall-bidu 
tal-użu tagħhom fit-traffiku, u li biha l-
vettura tiġi identifikata u jiġi assenjat in-
numru ta' reġistrazzjoni lill-vettura. 
Madankollu, ħafna mir-regoli nazzjonali 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi huma 
konfliġġenti, kumplessi u ta' piz. Għalhekk, 
il-problemi ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
joħolqu ostakoli fis-suq intern u jwasslu 
għal problemi għall-moviment liberu, 
ġewwa l-Unjoni, ta' vetturi bil-mutur 
irreġistrati fi Stat Membru ieħor.

(1) L-Istati Membri kollha għandhom 
sistema ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għall-
vetturi bil-mutur li tikkostitwixxi l-
awtorizzazzjoni amministrattiva għall-bidu 
tal-użu tagħhom fit-traffiku, u li biha l-
vettura tiġi identifikata u jiġi assenjat in-
numru ta' reġistrazzjoni lill-vettura. 
Madankollu, ħafna mir-regoli nazzjonali 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi huma 
konfliġġenti, kumplessi u ta' piz. Għalhekk, 
il-problemi ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
joħolqu ostakoli fis-suq intern –
partikularment għall-moviment tal-
ħaddiema – u jwasslu għal problemi għall-
moviment liberu, ġewwa l-Unjoni, ta' 
vetturi bil-mutur irreġistrati fi Stat Membru 
ieħor.

Or. de

Emenda 53
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-reġistrazzjoni ta' vetturi bil-mutur 
irreġistrati fi Stat Membru ieħor hija 
ostakolata minn formalitajiet ta' 
reġistrazzjoni kkumplikati fl-Istati Membri, 
b'mod partikolari mill-obbligu li dawn il-
vetturi jiġu sottomessi għal testijiet 
kumplimentari sabiex tiġi vvalutata l-

(5) Ir-reġistrazzjoni ta' vetturi bil-mutur 
irreġistrati fi Stat Membru ieħor hija 
ostakolata minn formalitajiet ta' 
reġistrazzjoni kkumplikati fl-Istati Membri, 
b'mod partikolari mill-obbligu li dawn il-
vetturi jiġu sottomessi għal testijiet 
kumplimentari sabiex tiġi vvalutata l-
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kundizzjoni ġenerali tagħhom qabel ir-
reġistrazzjoni jew sabiex jiġu identifikati. 
Għalhekk huwa meħtieġ li dawn il-
formalitajiet jitnaqqsu sabiex jiġi żgurat il-
moviment liberu tal-vetturi bil-mutur u 
sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għaċ-
ċittadini, in-negozji u l-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni. Speċjalment għaċ-ċittadini 
jew in-negozji li jixtru vettura bil-mutur 
irreġistrata fi Stat Membru ieħor, huwa 
xieraq li tiġi prevista proċedura ta' 
reġistrazzjoni simplifikata li tinkludi r-
rikonoxximent tad-dokumenti u tat-testijiet 
ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan maħruġa 
fi Stat Membru ieħor u li torganizza l-
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kompetenti dwar l-iskambju ta' 
dejta nieqsa.

kundizzjoni ġenerali tagħhom qabel ir-
reġistrazzjoni jew sabiex jiġu identifikati. 
Għalhekk huwa meħtieġ li dawn il-
formalitajiet jitnaqqsu sabiex jiġi żgurat il-
moviment liberu tal-vetturi bil-mutur u 
sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għaċ-
ċittadini, in-negozji u l-awtoritajiet ta' 
reġistrazzjoni. Speċjalment għaċ-ċittadini 
jew in-negozji li jixtru vettura bil-mutur 
irreġistrata fi Stat Membru ieħor, huwa 
xieraq li tiġi prevista proċedura ta' 
reġistrazzjoni simplifikata u faċli għall-
konsumatur li tinkludi r-rikonoxximent 
tad-dokumenti u tat-testijiet ta' kundizzjoni 
tajba għas-sewqan maħruġa fi Stat Membru 
ieħor u li torganizza l-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti dwar l-iskambju ta' dejta 
nieqsa.

Or. de

Emenda 54
Othmar Karas, Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Biex tkun aktar faċli għaċ-ċittadini 
jew in-negozji, speċjalment dawk li 
jakkwistaw vettura bil-mutur irreġistrata 
fi Stat Membru ieħor, li jirrikonoxxu ċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni, il-format 
tiegħu għandu jkun allinjat fl-Istati 
Membri kollha b’konformità mad-
Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni uniformi jiżgura l-identifikazzjoni ta’ detentur ta’ vettura 
f’każijiet ta’ inċidenti stradali.
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Emenda 55
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Iċ-ċittadini u n-negozji wkoll għandu 
jkollhom il-possibilità li jagħżlu bejn 
kuluri nazzjonali u tal-Unjoni tal-pjanċa 
tan-numru jew tal-pjanċa tan-numru ta’ 
trasferiment temporanja sabiex 
jirreġistraw mill-ġdid il-vetturi akkwistati 
fi Stat Membru ieħor jew, fejn ikun 
xieraq, biex jirreġistrawhom 
temporanjament għal skopijiet ta’ 
trasferiment.

Or. en

Emenda 56
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Dan ir-Regolament għandu jqis li 
ċerti vetturi ta’ interess storiku ma 
jkollhomx id-dokumentazzjoni oriġinali 
kompleta, minħabba li l-vetturi 
kkonċernati jkunu ntremew u wara ġew 
irrestawrati, minħabba li jkunu ġew 
immanifatturati qabel ma ġew stabbiliti s-
sistemi ta’ reġistrazzjoni tal-Istati 
Membri, jew inkella minħabba li 
oriġinarjament kienu karozzi tat-tlielaq 
jew tal-militar. Ir-Regolament għandu 
jiżgura li dawn il-vetturi jkunu jistgħu 
jiġu ttrasferiti minn Stat Membru għall-
ieħor u jkunu jistgħu jiġu rreġistrati mill-
ġdid billi ssir referenza biss għall-
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evidenza dokumentata disponibbli rigward 
id-data tal-manifattura jew tal-ewwel 
reġistrazzjoni, meta dawn il-vetturi 
jkollhom tal-inqas 30 sena jew iktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm eżenzjoni għall-vetturi storiċi.

Emenda 57
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-
proċeduri u l-ispeċifikazzjonijiet komuni 
għall-applikazzjoni tas-softwer li hija 
meħtieġa għall-iskambju elettroniku tad-
dejta ta' reġistrazzjoni tal-vetturi, inkluż il-
format għad-dejta skambjata, il-proċeduri 
tekniċi għall-konsulenza elettronika u l-
aċċess għar-reġistri elettroniċi nazzjonali, 
il-proċeduri ta’ aċċess u l-mekkaniżmi ta’ 
sigurtà, u biex jiġi stabbilit il-format u l-
mudell taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi. Dawk is-setgħat 
għandhom ikunu 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.

(14) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-
proċeduri u l-ispeċifikazzjonijiet komuni 
għall-applikazzjoni tas-softwer, jiġifieri s-
Sistema ta' Informazzjoni Ewropea tal-
Liċenzji tal-Vetturi u tas-Sewqan 
(EUCARIS), li hija meħtieġa għall-
iskambju elettroniku tad-dejta ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi, inkluż il-format 
għad-dejta skambjata, il-proċeduri tekniċi 
għall-konsulenza elettronika u l-aċċess 
għar-reġistri elettroniċi nazzjonali, il-
proċeduri ta’ aċċess u l-mekkaniżmi ta’ 
sigurtà, u biex jiġi stabbilit il-format u l-
mudell taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi. Dawk is-setgħat 
għandhom ikunu 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.
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Or. en

Emenda 58
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-Sistema ta' 
Informazzjoni Ewropea tal-Liċenzji tal-
Vetturi u tas-Sewqan (EUCARIS) tkun 
implimentata b’mod sħiħ u tibda 
titħaddem sabiex tintuża għall-fini tar-
Regolament attwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qabel l-2013 is-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea kollha kemm huma kellhom 
jimplimentaw il-EUCARIS għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar vetturi u liċenzji tas-
sewqan, iżda attwalment dan mhux il-każ, l-iktar minħabba kwistjonijiet organizzazzjonali u 
legali.

Emenda 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan ir-Regolament m’għandux 
jaffettwa d-drittijiet fiskali sovrani tal-
Istati Membri li jimponu t-taxxi 
applikabbli fir-rigward ta’ vetturi li 
għalihom japplika dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li dan it-test jiddaħħal taħt l-Artikolu 1 sabiex jiġi garantit li d-drittijiet 
fiskali mhux se jiġu affettwati bl-introduzzjoni ta’ dan ir-Regolament. Peress li l-għan tar-
Regolament propost huwa li jissimplifika l-formalitajiet u l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni 
ta’ vetturi diġà rreġistrati fi Stat Membru ieħor, dan ma għandu jeffettwa bl-ebda mod id-dritt 
li tiġi imposta taxxa fuq il-vetturi li jidħlu ġo Stat Membru partikulari.

Emenda 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Dan ir-Regolament m’għandux 
jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri li jieħdu 
l-miżuri neċeċessarji bil-liġi biex kontra l-
evitar tat-taxxa fir-rigward ta’ vetturi li 
dan ir-Regolament japplika għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun preferibbli jekk ir-referenza għad-dritt tal-Istati Membri li jieħdu l-miżuri neċessarji 
f’ċiskostanzi fejn isir evitar tat-taxxa tiddaħħal fl-Artikolu 1, dan sabiex jagħmel tajjeb għal 
ċirkostanzi fejn ir-Regolament propost jaf iwassal, b’mod mhux intenzjot, għal prattiki li 
jirriżultaw f’evitar tat-taxxa.

Emenda 61
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) “detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni” tfisser il-persuna li f'isimha 
tkun irreġistrata vettura fi Stat Membru;

(3) “detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni” tfisser il-persuna fiżika jew 
ġuridika li f'isimha tkun irreġistrata vettura 
fi Stat Membru; f’każ ta’ twellija, 
“detentur taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni” 
tfisser ukoll il-persuna fiżika jew ġuridika 
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li tkun ħadet sjieda temporanja tal-vettura 
b'mod kontrattwali;

Or. en

Emenda 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) “detentur tal-vettura” tfisser persuna 
li tidher fuq iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni 
u li ma tkunx il-persuna rreġistrata.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 2(3) tal-proposta tal-Kummissjoni, il-persuna li vettura tkun irreġistrata f’isimha 
hija definita bħala d-detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni. Fil-prattika, madankollu, il-
persuna li tidher fuq iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tista’ ma tkunx l-istess waħda bħall-
persuna li l-vettura tkun irreġistrata f’isimha. Eżempju ta’ dan huma l-vetturi mwillija, li fil-
każ tagħhom il-persuna li tidher fuq iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tkun is-sid filwaqt li d-
detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jkun id-detentur tal-vettura.

Emenda 63
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru jista' jeħtieġ ir-
reġistrazzjoni fit-territorju tiegħu ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor biss jekk 
id-detentur taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
jkollu r-residenza normali tiegħu fit-
territorju tiegħu.

1. Stat Membru jista' jeħtieġ ir-
reġistrazzjoni fit-territorju tiegħu ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor biss jekk 
id-detentur taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
jew l-utent tal-vettura jkollu r-residenza 
normali tiegħu fit-territorju tiegħu.

Or. fi
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Emenda 64
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru li fih id-detentur taċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni jkollu r-
residenza normali tiegħu huwa kwalunkwe 
wieħed minn dawn li ġejjin:

L-Istat Membru li fih id-detentur taċ-
ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew l-utent tal-
vettura jkollu r-residenza normali tiegħu 
huwa kwalunkwe wieħed minn dawn li 
ġejjin:

Or. fi

Emenda 65
Daniël van der Stoep

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kondizzjonijiet imsemmija fil-punti (i) u 
(ii) għandhom ikunu bla ħsara għad-dritt 
tal-Istati Membri li jimponu rekwiżiti 
żejda permezz tal-liġi nazzjonali rigward 
id-determinazzjoni tar-residenza normali 
ta’ persuni fiżiċi.

Or. nl

Emenda 66
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stat Membru jista’, jekk irid, jipprovdi 
li r-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-
popolazzjoni għandha tkun l-uniku 
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kriterju ta’ residenza għal persuni fiżiċi. 
F’każ ta’ fergħa jew kwalunkwe 
stabbiliment ieħor ta’ persuna ġuridika, 
minkejja dan, ir-reġistrazzjoni għandha 
tkun valida biss għal moviment fi ħdan 
dak l-Istat Membru. Stat Membru jista’ 
japplika l-istess restrizzjoni sabiex 
jippermetti lil ċittadini tal-Unjoni li ma 
jkunux residenti jirreġistraw il-vetturi li 
jkunu jixtiequ li jkollhom disponibbli 
għall-użu tagħhom fit-territorju tiegħu.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Skont id-dispożizzjonijiet Ewropej dwar ir-residenza fl-Istati Membri, iċ-ċittadini jistgħu 
jiddaħħlu fir-reġistru tal-popolazzjoni residenti meta t-tul tas-soġġorn tagħhom jaqbeż it-tliet 
xhur. Meta dan ikun il-każ, l-istess kriterju, li jikkostitwixxi forma ta’ reġistrazzjoni u 
jipprovdi ċertezza, għandu jiġi permess għall-fini li jiġi stabbilit id-dritt ta’ reġistrazzjoni ta’ 
vettura. Barra minn hekk, u għal raġunijiet ovvji, persuna għandha titħalla, indipendentement 
mill-post ta’ residenza tagħha, iżżomm vettura fi Stat Membru ieħor.

Emenda 67
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Meta vettura tkun qed taqsam il-
fruntieri, is-sewwieq irid ikun f’pożizzjoni 
li jipprovdi evidenza dokumentarja li l-
vettura qed tinżamm u tintuża legalment. 
L-Istati Membri jistgħu jipprovdi u 
jirregolaw biex isiru verifiki fuq vetturi 
rreġistrati fi Stati Mwembro oħrajn li 
jkunu qed jiċċirkolaw fit-territorju 
tagħhom sabiex jakkwistaw 
informazzjoni. Meta jqisu li jkun xieraq, 
jistgħu jirtiraw ċertifikat ta’ reġistrazzjoni 
għal perjodu li ma jkunx itwal minn 30 
jum, iżda għandhom jawtorizzaw il-
moviment tal-vettura fuq bażi temporanja 
meta s-sewwieq ikun persuna fiżika 
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b’residenza rreġistrata jew ikollu liċenzja 
tas-sewqan maħruġa minn Stat Membru 
jew meta d-dokumenti fil-pussess tas-
sewwieq ma jkunux jikkostitwixxu 
evidenza ta’ residenza barranija jew 
jindikaw ir-raġuni li għaliha tkun qed 
tinżamm il-vettura. Jekk l-użu jew ir-
reġistrazzjoni tal-vettura jinstabu li mhux 
regolari, iċ-ċertifikat għandu jiġi rtirat 
b’mod permanenti. L-Istat Membru ta’ 
reġistrazzjoni għandu jiġi infurmat bl-
irtirar temporanju jew permanenti taċ-
ċertifikat.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan huwa mod sempliċi u effikaċi għall-prevenzjoni tal-evażjoni tal-liġi u affarijiet simili fir-
rigward tal-pussess u l-użu ta' vetturi (u għalhekk biex tiġi rregolata r-reġistrazzjoni 
tagħhom) fl-UE. Ir-responsabilità se tinkombi fuq is-sidien u s-sewwieqa tal-vettura meta 
jkunu qed jivvjaġġaw f’pajjiż ieħor li ma jkunx dak fejn ikunu rreġistrati l-vetturi tagħhom: u 
dan se jiffaċilita l-verifiki.

Emenda 68
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jċaqlaq ir-residenza normali 
tiegħu lejn Stat Membru ieħor, huwa 
għandu jitlob ir-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor f'perjodu 
ta' sitt xhur minn meta jasal.

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jċaqlaq ir-residenza normali 
tiegħu lejn Stat Membru ieħor huwa 
għandu:

(a) jinforma lill-awtorità ta’ reġistrazzjoni 
kompetenti ta’ dak l-Istati Membri 
immedjatament;
(b) jitlob ir-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor f'perjodu 
ta' tliet xhur minn meta jasal.
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Emenda 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jċaqlaq ir-residenza normali 
tiegħu lejn Stat Membru ieħor, huwa
għandu jitlob ir-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor f'perjodu 
ta' sitt xhur minn meta jasal.

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jew id-detentur tal-vettura 
jċaqlaq ir-residenza normali tiegħu lejn 
Stat Membru ieħor, huwa għandu jitlob ir-
reġistrazzjoni ta' vettura rreġistrata fi Stat 
Membru ieħor f'perjodu ta' tliet xhur mill-
wasla.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

tikolu 7 tad-Direttiva 2004/38/KE jagħti liċ-ċittadini tal-UE d-dritt li jirrisjedu fi Stat 
Membru ieħor. Fil-prattika, perjodu ta’ tliet xhur huwa meħtieġ biex tiġi rreġistrata vettura 
wara li ssir applikazzjoni għal residenza.

Emenda 70
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jċaqlaq ir-residenza normali 
tiegħu lejn Stat Membru ieħor, huwa 
għandu jitlob ir-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor f'perjodu 
ta' sitt xhur minn meta jasal.

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jċaqlaq ir-residenza normali 
tiegħu lejn Stat Membru ieħor, huwa 
għandu jitlob ir-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor f'perjodu 
ta' tliet xhur minn meta jasal.

Or. de
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Emenda 71
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jċaqlaq ir-residenza normali 
tiegħu lejn Stat Membru ieħor, huwa 
għandu jitlob ir-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor f'perjodu 
ta' sitt xhur minn meta jasal.

Meta d-detentur taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jċaqlaq ir-residenza normali 
tiegħu lejn Stat Membru ieħor, huwa 
għandu jitlob ir-reġistrazzjoni ta' vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor f'perjodu 
ta' sitt xhur minn meta jasal. L-Istati 
Membri jistgħu jirrikjedu għażla taż-
żmien iqsar għall-preżentazzjoni ta’ 
talbiet għal reġistrazzjoni mill-ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li dan huwa Regolament, japplika Direttament fil-liġijiet tal-Istati Membri, u jeħtieġ li 
jitqiesu dawk li diġà jirrikjedu reġistrazzjoni mill-ġdid immedjata jew skadenza qasira.

Emenda 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ li jinbidel is-sid ta’ vettura 
rreġistrata fi Stat Membru u din il-vettura 
tiġi ttrasferita fi Stat Membru ieħor li 
jkun il-post ta’ residenza normali tas-sid 
il-ġdid tal-vettura, is-sid il-ġdid għandu 
jitlob ir-reġistrazzjoni tal-vettura fi żmien 
30 jum wara t-trasferiment tal-vettura.

Or. en
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Emenda 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-perjodu msemmi fl-ewwel 
subparagrafu, l-użu tal-vettura ma 
għandux jiġi limitat.

Matul il-perjodi msemmija fl-ewwel u t-
tieni subparagrafi, l-użu tal-vettura ma 
għandux jiġi limitat għal raġunijiet relatati 
mar-reġistrazzjoni tal-vettura.

Or. en

Emenda 74
Othmar Karas, Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jimponu 
sanzjonijiet effikaċi, proporzjonali u 
dissważivi jekk id-detentur ta’ ċertifikat 
ta’ reġistrazzjoni ma jirreġistrax mill-ġdid 
il-vettura tiegħu fi żmien l-iskadenza 
msemmija fl-Artikolu 4(1). Dawn is-
sanzjonijiet jistgħu jinkludu penali jew 
użu limitat tal-vettura sakemm issir l-
applikazzjoni b’suċċess għar-
reġistrazzjoni mill-ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm xi speċi ta’ inċentiv biex ikun hemm konformità ma' dan ir-regolament, 
jew penali jekk id-detenturi tal-vettura ma jirreġistrawx mill-ġdid il-vettura tagħhom fil-ħin.

Emenda 75
Preslav Borissov
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha tirrikonoxxi ċ-ċertifikati tat-
testijiet tal-affidabbiltà stradali maħruġa 
fi Stati Membri oħra b’konformità mar-
Regolament 2013/xx/UE1.
__________________
1 Proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-
testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali 
għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom 
u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE 
(2012/0184(COD)). 

Or. en

Emenda 76
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta jirċievu applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni mill-ġdid ta' vettura, u l-
vettura tkun toriġina minn Stat Membru 
ieħor, l-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni 
għandhom jirrikonoxxu ċ-ċertifikat ta' 
affidabbiltà stradali tal-vettura, ladarba l-
validità tiegħu tkun ġiet ivverifikata fil-
mument tar-reġistrazzjoni mill-ġdid. Ir-
rikonoxximent għandu jingħata għall-
istess perjodu bħal dak tal-validità 
oriġinali taċ-ċertifikat, ħlief fejn il-
perjodu ta' validità orġinali taċ-ċertifikat 
jestendi oltre t-tul legali massimu fl-Istat 
Membru fejn il-vettura tkun qed tiġi 
rreġistrata mill-ġdid. F'dak il-każ, il-
validità għandha tiġi allinjata 'l isfel, u 
kkalkulata mid-data meta l-vettura tkun 
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irċeviet iċ-ċertifikat ta' affidabbiltà 
stradali oriġinali. Qabel id-data ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lil xulxin il-format taċ-ċertifikat ta' 
affidabbiltà stradali rikonoxxut mill-
awtoritajiet kompetenti rispettivi tagħhom, 
kif ukoll l-istruzzjonijiet dwar kif għandha 
tiġi vverifikata l-awtentiċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa t-test adottat mill-Kumitat TRANS dwar ir-Regolament dwar l-ittestjar tal-
affidabbiltà stradali, fir-rigward tar-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tat-test tal-
affidabbiltà stradali. Din l-Emenda tiżgura konsistenza dwar din id-dispożizzjoni, li 
primarjament tfasslet biex tiffaċilita r-reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ vetturi bil-mutur madwar l-
Unjoni.

Emenda 77
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jwettqu verifiki fiżiċi tal-
vettura rreġistrata fi Stat Membru ieħor 
qabel ir-reġistrazzjoni tagħha biss fi 
kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

4. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jidentifikaw vettura qabel 
ma jirreġistrawha minn Stat Membru 
ieħor. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi jistgħu jwettqu spezzjonijiet tekniċi
tal-vettura rreġistrata fi Stat Membru ieħor 
qabel ir-reġistrazzjoni tagħha biss fi 
kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 78
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta Stat Membru jirċievi rapport li 
vettura tkun ġiet irreġistrata fi Stat 
Membru ieħor, kif provdut fil-
paragrafu 5, huwa għandu jikkanċella r-
reġistrazzjoni tal-vettura fit-territorju 
tiegħu mingħajr dewmien. Dan għandu 
jkun bla ħsara għall-proċeduri nazzjonali 
ta’ kanċellazzjoni użati għal vetturi 
rreġisrtrati. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minkejja r-rappurtar awtomatiku, il-proċeduri nazzjonali għat-tneħħija ta’ vetturi mir-
reġistri nazzjonali għandhom jibqgħu fis-seħħ sabiex titnaqqas il-possibilità ta’ frodi u, fuq 
kollox, biex jiġi protett is-self ipotekarju għall-ħlas ta’ vettura u dawk li għalihom il-vettura 
stess tkun il-garanzija (eż. self ta’ ħlas bin-nifs li jkun għadu ma tħallasx kompletament).

Emenda 79
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Għażla tal-pjanċi tan-numru ta’ vettura

1. L-Istati Membri għandhom joffru l-
possibilità ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ 
vettura bi pjanċa tan-numru bil-kuluri 
nazzjonali jew tal-Unjoni, personalizzata 
jekk dan ikun mixtieq. 
2. Meta tiġi offerta pjanċa tan-numru bil-
kuluri tal-Unjoni, din għandha tikkonsisti 
f'kodiċijiet sofor fuq sfond blu, 
b’konformità mar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 2411/98.
3. L-għażla msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun bla ħsara għad-dritt tal-
Istati Membri li jistipulaw ir-regoli tal-
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kodiċijiet tagħhom stess.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti tipi ta’ kimpaniji, bħalma huma l-kumpaniji tal-kiri u t-twellija, ikun utli li jkun 
hemm il-possibilità li jintuża kulur komuni għall-pjanċi tan-numru tal-vetturi tagħhom. Dan 
itihom il-possibilità li jagħtu l-flotta tagħhom dehra uniformi. Ir-reġistrazzjoni xorta tibqa’ 
kwistjoni tal-Istat Membru fejn vettura tkun irreġistrata. Barra minn hekk, il-kumpaniji 
msemmija hawn fuq, kif ukoll kwalukwe persuna oħra, se jkunu jistgħu jiksbu pjanċi tan-
numru personalizzati, possibilità li diġà teżisti f'ċerti Stati Membri.

Emenda 80
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) il-vettura m’għandhiex 
assigurazzjoni fuq ir-responsabilità ċivili.

Or. en

Emenda 81
Daniël van der Stoep

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) meta l-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ 
Stat Membru tippermetti r-rifjut, 
irrispettivament mir-raġuni.

Or. nl

Emenda 82
Daniël van der Stoep
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li 
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor għandha tiġi 
sostanzjata kif xieraq. Il-persuna 
kkonċernata tista', f'perjodu ta' xahar 
mill-wasla tad-deċiżjoni negattiva, titlob 
lill-awtorità kompetenti ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi tirrevedi d-deċiżjoni. Dik it-
talba għandha tinkludi r-raġunijiet għal 
tali reviżjoni. Fi żmien xahar mill-wasla 
ta' dik it-talba, l-awtorità kompetenti ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi għandha 
tikkonferma jew tbiddel id-deċiżjoni 
tagħha.

imħassar

Or. nl

Emenda 83
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li 
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor għandha tiġi sostanzjata 
kif xieraq. Il-persuna kkonċernata tista', 
f'perjodu ta' xahar mill-wasla tad-deċiżjoni 
negattiva, titlob lill-awtorità kompetenti ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tirrevedi d-
deċiżjoni. Dik it-talba għandha tinkludi r-
raġunijiet għal tali reviżjoni. Fi żmien 
xahar mill-wasla ta' dik it-talba, l-awtorità 
kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha tikkonferma jew tbiddel id-
deċiżjoni tagħha.

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor għandha tiġi sostanzjata 
kif xieraq. Il-persuna kkonċernata tista', 
f'perjodu ta' tliet xhur mill-wasla tad-
deċiżjoni negattiva, titlob lill-awtorità 
kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
tirrevedi d-deċiżjoni. Dik it-talba għandha 
tinkludi r-raġunijiet għal tali reviżjoni. Fi 
żmien tliet xhur mill-wasla ta' dik it-talba, 
l-awtorità kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi għandha tikkonferma jew tbiddel id-
deċiżjoni tagħha.
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Or. de

Emenda 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li 
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor għandha tiġi sostanzjata 
kif xieraq. Il-persuna kkonċernata tista', 
f'perjodu ta' xahar mill-wasla tad-deċiżjoni 
negattiva, titlob lill-awtorità kompetenti ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tirrevedi d-
deċiżjoni. Dik it-talba għandha tinkludi r-
raġunijiet għal tali reviżjoni. Fi żmien 
xahar mill-wasla ta' dik it-talba, l-awtorità 
kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha tikkonferma jew tbiddel id-
deċiżjoni tagħha.

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 
awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li 
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor għandha tiġi sostanzjata 
kif xieraq. Il-persuna kkonċernata tista', 
f'perjodu ta' xahar mill-wasla tad-deċiżjoni 
negattiva, titlob lill-awtorità kompetenti ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tirrevedi d-
deċiżjoni. Dik it-talba għandha tinkludi r-
raġunijiet għal tali reviżjoni. Fi żmien 
xahar mill-wasla ta' dik it-talba, l-awtorità 
kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha tikkonferma jew tbiddel id-
deċiżjoni tagħha. Fix-xahar wara li l-
awtorità kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi tirċievi dik it-talba, il-vettura 
m’għandhiex tintuża fit-toroq pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każijiet meta l-vettura tkun saritilha ħsara gravi jew tkun inqerdet; jew meta d-data taċ-
ċertifikat obbligatorju li jmiss tal-affidabbiltà stradali tkun għaddiet, il-vettura m’għandhiex 
tintuża f’toroq pubbliċi għal raġunijiet ta’ skurezza stradali.

Emenda 85
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn 
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awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li 
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor għandha tiġi sostanzjata 
kif xieraq. Il-persuna kkonċernata tista', 
f'perjodu ta' xahar mill-wasla tad-deċiżjoni 
negattiva, titlob lill-awtorità kompetenti ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tirrevedi d-
deċiżjoni. Dik it-talba għandha tinkludi r-
raġunijiet għal tali reviżjoni. Fi żmien 
xahar mill-wasla ta' dik it-talba, l-awtorità 
kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha tikkonferma jew tbiddel id-
deċiżjoni tagħha.

awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li 
tirrifjuta li tirreġistra vettura rreġistrata fi 
Stat Membru ieħor għandha tiġi sostanzjata 
kif xieraq. Il-persuna kkonċernata tista', 
f'perjodu ta' xahar mill-wasla tad-deċiżjoni 
negattiva, titlob lill-awtorità kompetenti ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi tirrevedi d-
deċiżjoni. Dik it-talba għandha tinkludi r-
raġunijiet għal tali reviżjoni. Fi żmien 
xahar mill-wasla ta' dik it-talba, l-awtorità 
kompetenti ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandha tikkonferma jew tbiddel id-
deċiżjoni tagħha. Matul ir-reviżjoni tar-
rifjut, il-vettura m’għandhiex tintuża 
f’toroq pubbliċi.

Or. en

Emenda 86
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
penali proporzjonati u dissważivi għal 
nuqqas ta’ applikazzjoni għal 
reġistrazzjoni mill-ġdid fi żmien l-
iskadenza speċifikata fl-Artikolu 4(1). Tali 
penali jistgħu jinkludu imposta u konfiska 
tal-vettura sakemm issir applikazzjoni 
b’suċċess għar-reġistrazzjoni mill-ġdid. 
Dawn il-penali m’għandhomx ikunu 
applikati jew għandhom jiġu rimborsati 
jekk in-nuqqas ta’ applikazzjoni għal 
reġistrazzjoni mill-ġdid tkun minħabba 
żball min-naħa tal-awtorità kompetenti 
tal-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kwalunkwe persuna li tkun xtrat 
vettura fi Stat Membru ieħor u meta dik il-
vettura ma jkollhiex ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni, tista' titlob lill-awtorità ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi toħroġ ċertifikat 
ta' reġistrazzjoni termporanju għal vettura 
fid-dawl li tiġi trasferita lejn Stat Membru 
ieħor. Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
temporanju għandu jkun validu għal 
perjodu ta' 30 jum.

(1) Kwalunkwe persuna li tkun xtrat 
vettura fi Stat Membru ieħor u meta dik il-
vettura ma jkollhiex ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni, tista' titlob lill-awtorità ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi fl-Istat Membru 
fejn tkun irreġistrata l-vettura toħroġ 
ċertifikat ta' reġistrazzjoni termporanju 
għal vettura fid-dawl li tiġi trasferita lejn 
Stat Membru ieħor. Iċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni temporanju għandu jkun 
validu għal perjodu ta' 30 jum.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-pajjiż ospitanti mhux se jkollu d-dettalji tal-vettura mixtrija. Tali dettalji jinżammu fil-pajjiż 
fejn il-vettura tkun ġiet irreġistrata l-aħħar (il-pajjiż tal-oriġini). Għalhekk jagħmel sens li l-
awtoritajiet ta’ dak il-pajjiż joħorġu ċerifikat ta’ reġistrazzjoni temporanju.

Emenda 88
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe persuna li tkun xtrat vettura 
fi Stat Membru ieħor u meta dik il-vettura 
ma jkollhiex ċertifikat ta' reġistrazzjoni, 
tista' titlob lill-awtorità ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi toħroġ ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni termporanju għal vettura fid-
dawl li tiġi trasferita lejn Stat Membru 
ieħor. Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
temporanju għandu jkun validu għal 
perjodu ta' 30 jum.

1. Kwalunkwe persuna li tkun xtrat vettura 
fi Stat Membru ieħor u meta dik il-vettura 
ma jkollhiex ċertifikat ta' reġistrazzjoni, 
tista' titlob lill-awtorità ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi toħroġ ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni termporanju għal vettura fid-
dawl li tiġi trasferita lejn Stat Membru 
ieħor. Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
temporanju għandu jkun validu għal 
perjodu ta' 30 jum u għandu jkun 
rikonoxxut mill-Istati Membri kollha.
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Or. en

Emenda 89
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe persuna li tkun xtrat vettura 
fi Stat Membru ieħor u meta dik il-vettura 
ma jkollhiex ċertifikat ta' reġistrazzjoni, 
tista' titlob lill-awtorità ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi toħroġ ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni termporanju għal vettura fid-
dawl li tiġi trasferita lejn Stat Membru 
ieħor. Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
temporanju għandu jkun validu għal 
perjodu ta' 30 jum.

1. Kwalunkwe persuna li tkun xtrat vettura 
fi Stat Membru ieħor u meta dik il-vettura 
ma jkollhiex ċertifikat ta' reġistrazzjoni, 
tista' titlob lill-awtorità ta' reġistrazzjoni 
tal-vetturi ta’ dak l-Istat Membru toħroġ 
ċertifikat ta' reġistrazzjoni termporanju 
għal vettura fid-dawl li tiġi trasferita lejn l-
Istat Membru ta’ residenza sabiex tkun 
irreġistrata hemm. Iċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni temporanju għandu jkun 
validu għal perjodu ta' 30 jum.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kulħadd għandu jkun jista’ jirreġistra vettura temporanjament, iżda dan għandu jsir biss 
għal skop speċifiku u b’tali mod li tiġi evitata kwalunkwe possibilità ta’ abbuż jew 
spekulazzjoni.

Emenda 90
Othmar Karas, Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief għal vetturi mixtrija, l-ewwel 
subparagrafu japplika wkoll għal vetturi li 
jintirtu, jintrebħu jew li jinqalgħu bħala 
rigal, sakemm id-detentur ikun jista’ 
jagħti prova tal-użu jew il-pussess 
leġittimu tal-vettura.

Or. en
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Emenda 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Wara li jiskadi ċ-ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni temporanju, id-detentur tal-
vettura meħtieġ jirreġistra l-vettura tiegħu 
fl-Istat Membru ta’ destinazzjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li wara li jiskadi ċ-ċetifikat ta’ reġistrazzjoni temporanju, il-karozza xorta 
trid tiġi rreġistrata kif xieraq fl-Istat Membru ta’ destinazzjoni tagħha.

Emenda 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta ma jkunx hemm assigurazzjoni 
fuq ir-responsabilità ċivili, jekk din l-
assigurazzjoni tkun prekundizzjoni għar-
reġistrazzjoni tal-vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bażi għal rifjut introdotta għall-Artikolu 5 għandha tkun valida wkoll għall-ħruġ ta’ 
ċertifikat ta’ reġistrazzjoni temporanju, peress li l-assigurazzjoni fuq ir-responsabilità ta’ 
vettura bil-mutur tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-vittmi stradali.

Emenda 93
Catherine Stihler
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta l-vettura ma jkollhiex 
assigurazzjoni fuq ir-responsabilità ċivili.

Or. en

Emenda 94
Daniël van der Stoep

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta l-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ 
Stat Membru tippermetti r-rifjut, 
irrispettivament mir-raġuni.

Or. nl

Emenda 95
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-iskop li tiġi rreġistrata vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jagħtu aċċess għad-dejta 
miżmuma fir-reġistri tal-vetturi uffiċjali 
dwar il-punti tad-dejta stabbiliti fl-Anness I 
lill-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
tal-Istati Membri l-oħra.

1. Għall-iskop li tiġi rreġistrata vettura 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jagħtu aċċess għad-dejta 
miżmuma fir-reġistri tal-vetturi uffiċjali 
dwar il-punti tad-dejta stabbiliti fil-punti 1 
sa 34, 44, u 48 sa 60 tal-Anness I lill-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi tal-
Istati Membri l-oħra. Huma jistgħu jagħtu 
aċċess lill-awtoritajiet ta’ reġistrazzjoni 
tal-vetturi ta’ Stati Membri oħra għad-



AM\938979MT.doc 27/42 PE513.178v01-00

MT

dejta maħżuna fir-reġistri uffiċjali tal-
vetturi dwar punti tad-dejta stipulati fil-
punti 35 sa 43, 45 sa 47 u 61 tal-Anness I. 
Għall-iskopijiet tas-subparagrafu 1, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jiġbru dejta dwar punti tad-
dejta stipulati fil-punti 1 sa 34, 44, u 48 sa 
60 tal-Anness I. Huma jistgħu jiġbru dejta 
dwar punti tad-dejta stipulati fil-punti 35 
sa 43, 45 sa 47 u 61 tal-Anness I.

Or. en

Emenda 96
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jużaw l-applikazzjoni tas-
softwer kif stabbilit fl-Anness II.

Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
għandhom jużaw is-Sistema ta' 
Informazzjoni Ewropea tal-Liċenzji tal-
Vetturi u tas-Sewqan (EUCARIS), kif 
stabbilit fl-Anness II.

Or. en

Emenda 97
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-Sistema ta' 
Informazzjoni Ewropea tal-Liċenzji tal-
Vetturi u tas-Sewqan tkun implimentata 
mill-Istati Membri kollha u titħaddem 
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b’mod sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment, għadd ta’ Stati Membri jagħmlu skambju ta’ informazzjoni dwar il-vetturi u l-
liċenzji tas-sewqan permezz tal-EUCARIS, iżda s-sistema la hija implimentata u lanqas ma 
hija qed titħaddem fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, sabiex ir-Regolament attwali jkun 
effiċjenti, il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura li s-sistema EUCARIS tkun qed 
titħaddem fl-Unjoni Ewropea kollha.

Emenda 98
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interrogazzjoni mhux awtorizzata jew 
it-trażmissjoni tal-informazzjoni;

(c) l-interrogazzjoni mhux awtorizzata, it-
trażmissjoni jew il-pubblikazzjoni tal-
informazzjoni;

Or. de

Emenda 99
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
tista' toħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi wieħed jew aktar 
minn wieħed lil kwalunkwe impriża li 
tikkonforma mall-kriterji li ġejjin:

1. Awtorità ta' reġistrazzjoni tal-vetturi 
tista' toħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi wieħed jew aktar 
minn wieħed lil manifatturi ta’ vetturi, 
manifatturi ta’ partijiet tal-vetturi, 
ħwienet tat-tiswija, negozjanti, servizzi 
tekniċi u awtoritajiet tal-ispezzjoni 
awtomobilistiċi.

(a) tkun stabbilita fit-territorju tagħha;
(b) tiddistribwixxi vetturi jew tipprovdi 
servizzi ta' tiswija, ta' manutenzjoni jew 



AM\938979MT.doc 29/42 PE513.178v01-00

MT

ta' ttestjar għall-vetturi;
(c) għandha reputazzjoni tajba u għandha 
l-kompetenza professjonali meħtieġa.

Or. en

Emenda 100
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiddistribwixxi vetturi jew tipprovdi 
servizzi ta' tiswija, ta' manutenzjoni jew ta' 
ttestjar għall-vetturi;

(b) tiddistribwixxi vetturi, titrasportahom 
bejn il-fruntieri, jew tipprovdi servizzi ta' 
tiswija, ta' manutenzjoni jew ta' ttestjar 
għall-vetturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji li jittrasferixxu l-vetturi bejn il-fruntieri għandhom ikunu inklużi wkoll fis-
sistema ta’ reġistrazzjoni professjonali.

Emenda 101
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet ta' reġistrazzjoni tal-
vetturi għandhom jiżguraw li d-dejta tal-
vettura kif imsemmi fl-Anness I tiġi 
rreġistrata fir-reġistru tagħhom għal kull 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi.

imħassar

Or. en
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Emenda 102
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-vetturi li jkollhom ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi 
jistgħu biss jintużaw jekk il-vettura ma 
tikkostitwix riskju dirett u immedjat għas-
sigurtà fit-triq. Dawk il-vetturi ma jistgħux 
jintużaw għat-trasport kummerċjali tal-
persuni jew tal-merkanzija.

3. Il-vetturi li jkollhom ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi 
jistgħu biss jintużaw jekk il-vettura ma 
tikkostitwix riskju dirett u immedjat għas-
sigurtà fit-triq, u jkollha ċertifikat 
obbligatorju tal-affidabbiltà stradali. 
Dawk il-vetturi ma jistgħux jintużaw għat-
trasport kummerċjali tal-persuni jew tal-
merkanzija.

Or. pl

Emenda 103
Daniël van der Stoep

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri ma jistgħux
jipprojbixxu, għal raġunijiet relatati mar-
reġistrazzjoni tal-vettura, il-moviment 
liberu tal-vetturi koperti minn ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi.

4. L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu, 
għal raġunijiet relatati mar-reġistrazzjoni 
tal-vettura, il-moviment liberu tal-vetturi 
koperti minn ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi.

Or. nl

Emenda 104
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Iċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi għandhom ikunu 
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rikonoxxuti b’mod reċiproku fl-Istati 
Membri kollha għal vjaġġar bi skopijiet 
ta’ trasferiment, verifika u test.

Or. en

Emenda 105
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
professjonali tal-vetturi maħruġ fi Stat 
Membru għandu jkun rikonoxxut mill-
Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 106
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-durata tal-validità taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi 
m’għandhiex taqbeż it-tliet xhur. Il-
validità għandha tiskadi malli wieħed 
mill-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu ma jibqax issodisfat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-durata tal-validità taċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni professjonali tal-vetturi għandu jkun 
iddeterminat b’mod ċar.
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Emenda 107
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Għażla tal-pjanċa tan-numru tal-vettura

1. L-Istati Membri għandhom joffru l-
possibilità ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid, 
reġistrazzjoni temporanja għal skopijiet 
ta’ trasferiment jew reġistrazzjoni 
professjonali ta’ vettura bi pjanċa tan-
numru bil-kuluri nazzjonali jew tal-
Unjoni.
2. Meta tiġi offerta pjanċa tan-numru bil-
kuluri tal-Unjoni, din għandha tikkonsisti 
f'kodiċijiet sofor fuq sfond blu, 
b’konformità mar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 2411/98.
3. Meta tiġi offruta pjanċa tan-numru ta’ 
trasferiment temporanja bil-kuluri tal-
Unjoni, din għandha tikkonsisti 
f'kodiċijiet blu fuq sfond isfar, 
b’konformità mar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 2411/98.
4. L-għażla msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun bla ħsara għad-dritt tal-
Istati Membri li jiddeterminaw l-iskemi 
tal-kodiċi nazzjonali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal xi industriji bħalma huma l-kumpaniji tal-kiri u tat-twellija ta' karozzi, ikun utili li 
jkollhom il-possibbiltà li jużaw kulur komuni għall-pjanċi tan-numru jew il-pjanċi tan-numru 
temporanji tal-vetturi tagħhom. Dan joffri l-possibbiltà għall-kumpaniji li jagħżlu dehra 
uniformi għall-flotta tal-vetturi. Ir-reġistrazzjoni tal-vettura tibqa' taħt il-kompetenza tal-Istat 
Membru li fih il-vettura hi reġistrata.
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Emenda 108
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni 
tal-vetturi fl-Istat Membru tal-awtorità 
rilevanti;

(a) l-informazzjoni dwar il-proċeduri 
relatati mar-reġistrazzjoni tal-vetturi, kif 
ukoll id-dokumenti li jridu jiġu pprovduti
fl-Istat Membru tal-awtorità rilevanti;

Or. en

Emenda 109
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni 
tal-vetturi fl-Istat Membru tal-awtorità 
rilevanti;

(a) l-informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni 
tal-vetturi fl-Istat Membru tal-awtorità 
rilevant, u b’mod partikolari: id-
dokumenti neċessarji, l-imposti, iż-żmien 
ta’ stennija mistenni għal deċiżjoni u l-
proċeduri;

Or. pl

Emenda 110
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika mill-xxxx [għandha 
tiddaħħal id-data: sena wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament].

Għandu japplika mill-xxxx [għandha 
tiddaħħal id-data: tliet snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament se jirrikjedi iktar minn sena żmien biex jiġi implimentat, b’mod 
partikolari l-awtoritajiet ta’ reġistrazzjoni nazzjonali se jeħtieġu l-introduzzjoni ta’ iktar 
oqsma ta’ dejta sabiex jiġbru d-dejta kollha speċifata fl-abbozz ta’ Regolament għal vetturi li 
jkunu qed jirreġistraw għall-ewwel darba fi Stat Membru partikolari tal-UE. Mill-inqas 10 
oqsma ta’ dejta addizzjonali jkollhom jinġabru mill-manifatturi flimkien ma’ dejta oħra li se 
tirrikjedi l-iżvilupp ta’ sistemi ġodda, li potenzjalment jinvolvu wkoll l-industrija tal-
assigurazzjoni.

Emenda 111
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni

Punt Kodiċijiet Armonizzati Direttiva 
1999/37/KE

1. Pajjiż ta’ reġistrazzjoni --

2. Numru ta' reġistrazzjoni (A)

3. Data tal-ewwel reġistrazzjoni tal-vettura (B)

4. Numru/i ta' identifikazzjoni taċ-ċertifikat 
ta' reġistrazzjoni

--

5. Isem l-awtorità tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni

--

6. Vettura: marka (D.1)

7. Vettura: tip (D.2)

- Varjant (jekk disponibbli);

- Verżjoni (jekk disponibbli)

8. Vettura: deskrizzjoni(jiet) kummerċjali (D.3)

9. Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Vettura 
(NIV)

(E)

10. Piż: piż massimu li jista' teknikament 
jiġi mgħobbi, għajr għall-muturi

(F.1)

11. Piż: piż massimu permess tal-vettura 
mgħobbija fl-użu fl-Istat Membru ta' 
reġistrazzjoni

(F.2)
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12. Piż tal-vettura fl-użu bil-karrozzerija, u 
bil-mekkaniżmu tat-tqabbid fil-każ ta' 
vettura li tirmonka fl-użu minn kwalunkwe 
kategorija oħra għajr M1

(G)

13. Perjodu ta' validità, jekk mhux illimitat (H)

14. Data tar-reġistrazzjoni li għaliha 
jirreferi dan iċ-ċertifikat

(I)

15. Numru tal-approvazzjoni tat-tip (jekk 
disponibbli)

(K)

16. Numru ta’ fusien (L)

17. Distanza bejn il-fusien (f'mm) (M)

18. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: l-fus 1 (f'kg)

(N.1)

19. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: il-fus 2 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.2)

20. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: il-fus 3 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.3)

21. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: il-fus 4 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.4)

22. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: il-fus 5 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.5)

23. Piż massimu li jista' teknikament jiġi 
rmunkat mill-karru: wieqaf bil-brejkijiet 
(f'kg)

(O.1)

24. Piż massimu li jista' teknikament jiġi 
rmunkat mill-karru: wieqaf mingħajr 
brejkijiet (f'kg)

(O.2)
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25. Magna: kapaċità (f'ċm3) (P.1)

26. Magna: saħħa massima netta (f'kW) 
(jekk disponibbli)

(P.2)

27. Magna: tip ta' karburant jew sors ta' 
enerġija

(P.3)

28. Magna: stima tal-veloċità (f'min-1) (P.4)

29. Numru ta’ identifikazzjoni tal-magna (P.5)

30. Proporzjon saħħa/piż (f'kW/kg) (għall-
muturi biss)

(Q)

31. Kulur tal-vettura (R)

32. Kapaċità ta' postijiet: għadd ta' postijiet 
bil-qieghda, inkluż tas-sewwieq

(S.1)

33. Kapaċità ta' postijiet: numru ta' postijiet 
bil-wieqfa (fejn applikabbli)

(S.2)

34. Velocità massima (f'km/h) (T)

35. Livell tal-ħoss: wieqfa (f'dB(A)) (U.1)

36. Livell tal-ħoss: veloċità tal-magna 
(f'min-1)

(U.2)

37. Livell tal-ħoss: waqt is-sewqan 
(f'dB(A))

(U.3)

38. Emissjonijiet tal-egżost: CO (fi g/km 
jew g/kWh)

(V.1)

39. Emissjonijiet tal-egżost: HC (fi g/km 
jew g/kWh)

(V.2)

40. Emissjonijiet tal-egżost: NOx (fi g/km 
jew g/kWh)

(V.3)

41. Emissjonijiet tal-egżost: HC + NOx (fi 
g/km)

(V.4)

42. Emissjonijiet tal-egżost: partikolati 
għad-diżil (fi g/km jew g/kWh)

(V.5)

43. Emissjonijiet tal-egżost: koeffiċjent ta' 
assorbiment koreġut għad-diżil (f'min-1)

(V.6)

44. Emissjonijiet tal-egżost: CO2 (fi g/km) (V.7)

45. Emissjonijiet tal-egżost: konsum tal-
fjuwil kombinat (f'l/100 km)

(V.8)

46. Emissjonijiet tal-egżost: indikazzjoni 
tal-kategorija ambjentali tal-approvazzjoni 
tat-tip KE, referenza għall-verżjoni 

(V.9)
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applikabbli skont id-Direttiva 70/220/KEE 
jew id-Direttiva 88/77/KEE

47. Kapaċità tat-tank(ijiet) tal-fjuwil (f'litri) (W)

48. Data tal-aħħar test ta' kundizzjoni tajba 
għas-sewqan

--

49. Data għat-test ta' kundizzjoni tajba 
għas-sewqan li jmiss

--

50. Kilometraġġ (jekk disponibbli) --

51. Vettura meqruda (Iva/Le) --

52. Data tal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-qerda --

53. Stabbiliment jew impriza li toħroġ iċ-
ċertifikat tal-qerda 

--

54. Raġuni tal-qerda --

55. Vettura misruqa (Iva/Le) --

56. Ċertifikat ta' reġistrazzjoni u/jew pjanċi 
misruqa (Iva/Le)

--

57. Reġistrazzjoni inattiva --

58. Reġistrazzjoni sospiża --

59. Bidla fin-numru ta' reġistrazzjoni --

60. Test ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan 
meħtieġ wara l-aċċident bi ħsara kbira

--

61. Ittestjar addizzjonali meħtieġ wara l-
bidla jew il-modifikazzjoni ta' kwalunkwe 
wieħed mill-punti 9 sa 47 

Emenda

Punt Kodiċijiet Armonizzati Direttiva 
1999/37/KE

1. Pajjiż ta’ reġistrazzjoni --

2. Numru ta' reġistrazzjoni (A)

3. Data tal-ewwel reġistrazzjoni tal-vettura1 (B)

4. Numru/i ta' identifikazzjoni taċ-ċertifikat 
ta' reġistrazzjoni

--

5. Isem l-awtorità tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni

--

6. Vettura: marka (D.1)
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7. Vettura: tip (D.2)

- Varjant (jekk disponibbli);

- Verżjoni (jekk disponibbli)

8. Vettura: deskrizzjoni(jiet) kummerċjali (D.3)

9. Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Vettura 
(NIV)

(E)

10. Piż: piż massimu li jista' teknikament 
jiġi mgħobbi, għajr għall-muturi

(F.1)

11. Piż: piż massimu permess tal-vettura 
mgħobbija fl-użu fl-Istat Membru ta' 
reġistrazzjoni

(F.2)

12. Piż tal-vettura fl-użu bil-karrozzerija, u 
bil-mekkaniżmu tat-tqabbid fil-każ ta' 
vettura li tirmonka fl-użu minn kwalunkwe 
kategorija oħra għajr M1

(G)

13. Perjodu ta' validità, jekk mhux illimitat (H)

14. Data tar-reġistrazzjoni li għaliha 
jirreferi dan iċ-ċertifikat

(I)

15. Numru tal-approvazzjoni tat-tip (jekk 
disponibbli)

(K)

16. Numru ta’ fusien (L)

17. Distanza bejn il-fusien (f'mm) (M)

18. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: l-fus 1 (f'kg)

(N.1)

19. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: il-fus 2 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.2)

20. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: il-fus 3 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.3)

21. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: il-fus 4 (f'kg), fejn 

(N.4)
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xieraq

22. Għall-vetturi b'piż totali massimu 
permess li jaqbeż it-3500 kg, distribuzzjoni 
tal-piż massimu li jista' teknikament jiġi 
mgħobbi fost il-fusien: il-fus 5 (f'kg), fejn 
xieraq

(N.5)

23. Piż massimu li jista' teknikament jiġi 
rmunkat mill-karru: wieqaf bil-brejkijiet 
(f'kg)

(O.1)

24. Piż massimu li jista' teknikament jiġi 
rmunkat mill-karru: wieqaf mingħajr 
brejkijiet (f'kg)

(O.2)

25. Magna: kapaċità (f'ċm3) (P.1)

26. Magna: saħħa massima netta (f'kW) 
(jekk disponibbli)

(P.2)

27. Magna: tip ta' karburant jew sors ta' 
enerġija

(P.3)

28. Magna: stima tal-veloċità (f'min-1) (P.4)

29. Numru ta’ identifikazzjoni tal-magna (P.5)

30. Proporzjon saħħa/piż (f'kW/kg) (għall-
muturi biss)

(Q)

31. Kulur tal-vettura (R)

32. Kapaċità ta' postijiet: għadd ta' postijiet 
bil-qieghda, inkluż tas-sewwieq

(S.1)

33. Kapaċità ta' postijiet: numru ta' postijiet 
bil-wieqfa (fejn applikabbli)

(S.2)

34. Velocità massima (f'km/h) (T)

35. Livell tal-ħoss: wieqfa (f'dB(A)) (U.1)

36. Livell tal-ħoss: veloċità tal-magna 
(f'min-1)

(U.2)

37. Livell tal-ħoss: waqt is-sewqan 
(f'dB(A))

(U.3)

38. Emissjonijiet tal-egżost: CO (fi g/km 
jew g/kWh)

(V.1)

39. Emissjonijiet tal-egżost: HC (fi g/km 
jew g/kWh)

(V.2)

40. Emissjonijiet tal-egżost: NOx (fi g/km 
jew g/kWh)

(V.3)
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41. Emissjonijiet tal-egżost: HC + NOx (fi 
g/km)

(V.4)

42. Emissjonijiet tal-egżost: partikolati 
għad-diżil (fi g/km jew g/kWh)

(V.5)

43. Emissjonijiet tal-egżost: koeffiċjent ta' 
assorbiment koreġut għad-diżil (f'min-1)

(V.6)

44. Emissjonijiet tal-egżost: CO2 (fi g/km) (V.7)

45. Emissjonijiet tal-egżost: konsum tal-
fjuwil kombinat (f'l/100 km)

(V.8)

46. Emissjonijiet tal-egżost: indikazzjoni 
tal-kategorija ambjentali tal-approvazzjoni 
tat-tip KE, referenza għall-verżjoni 
applikabbli skont id-Direttiva 70/220/KEE 
jew id-Direttiva 88/77/KEE

(V.9)

47. Kapaċità tat-tank(ijiet) tal-fjuwil (f'litri) (W)

48. Data tal-aħħar test ta' kundizzjoni tajba 
għas-sewqan

--

49. Data għat-test ta' kundizzjoni tajba 
għas-sewqan li jmiss

--

50. Kilometraġġ --

51. Vettura meqruda (Iva/Le) --

52. Data tal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-qerda --

53. Stabbiliment jew impriza li toħroġ iċ-
ċertifikat tal-qerda 

--

54. Raġuni tal-qerda --

55. Vettura misruqa (Iva/Le) --

56. Ċertifikat ta' reġistrazzjoni u/jew pjanċi 
misruqa (Iva/Le)

--

57. Reġistrazzjoni inattiva --

58. Reġistrazzjoni sospiża --

59. Bidla fin-numru ta' reġistrazzjoni --

60. Test ta' kundizzjoni tajba għas-sewqan 
meħtieġ wara l-aċċident bi ħsara kbira

--

61. Ittestjar addizzjonali meħtieġ wara l-
bidla jew il-modifikazzjoni ta' kwalunkwe 
wieħed mill-punti 9 sa 47 

_____________
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1 Għal vetturi ta’ interess storiku kif 
definit fir-Regolament 2013/xx/EU 
(Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-testijiet 
perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal 
vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li 
tħassar id-Direttiva 2009/40/KE 
(2012/0184(COD)), fin-nuqqas ta’ 
dokument ta’ reġistrazzjoni, l-awtorità 
kompetenti tista’ tirreferi għall-evidenza 
dokumentata disponibbli rigward id-data 
tal-manifattura jew tal-ewwel 
reġistrazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni li tippermetti r-reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ vetturi storiċi.

Emenda 112
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-iskambju tal-informazzjoni għandu 
jsir b'mezzi elettroniċi interoperabbli u l-
iskambju tad-dejta ma għandux jinvolvi 
bażijiet ta' dejta oħra. Dan l-iskambju tal-
informazzjoni għandu jsir b'mod 
kosteffiċenti u sigur u għandu jiżgura s-
sigurtà u l-protezzjoni tad-dejta trażmessa, 
sakemm ikun possibbli bl-użu tal-
applikazzjonijiet tas-softwer eżistenti.

1. L-iskambju tal-informazzjoni għandu 
jsir b'mezzi elettroniċi interoperabbli u l-
iskambju tad-dejta ma għandux jinvolvi 
bażijiet ta' dejta oħra. Dan l-iskambju tal-
informazzjoni għandu jsir b'mod 
kosteffiċenti u sigur u għandu jiżgura s-
sigurtà u l-protezzjoni tad-dejta trażmessa, 
sakemm ikun possibbli bl-użu tal-
applikazzjonijiet tas-softwer eżistenti. Is-
Sistema ta' Informazzjoni Ewropea tal-
Liċenzji tal-Vetturi u tas-Sewqan 
(EUCARIS) għandha tintuża għall-fini 
tar-Regolament attwali.

Or. en
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Emenda 113
Preslav Borissov

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jġarrab l-
ispejjeż tiegħu li jirriżultaw mill-
amministrazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni 
tal-applikazzjoni tas-softwer imsemmija 
fil-punt 1.

3. Kull Stat Membru għandu jġarrab l-
ispejjeż tiegħu li jirriżultaw mill-
amministrazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni 
tal-applikazzjoni tas-softwer imsemmija 
fil-punt 1, mingħajr ma jinħolqu ostakli 
finanzjarji addizzjonali għaċ-ċittadini u n-
negozji.

Or. en


