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I. Introduzzjoni

B’din il-proposta, il-Kummissjoni Ewropea timmira biex tissimplifika l-qafas legali kurrenti u 
biex tistabbilixxi rekwiżiti amministrattivi u tekniċi, pereżempju dwar aspetti ambjentali u 
tas-sikurezza u dwar is-sorveljanza tas-suq. Il-proposta tkopri firxa wiesgħa ta’ tipi differenti 
ta’ vetturi li jiffurmaw parti mill-“vetturi tal-kategorija L”, bħalma huma r-roti elettriċi, il-
mopeds b’żewġ jew tliet roti, il-muturi b’żewġ jew tliet roti u l-muturi bis-side-cars. Il-vetturi 
b’erba’ roti f’din il-kategorija “ħafifa” huma magħrufa bħala quads, vetturi għat-tipi kollha 
tal-artijiet (all-terrain vehicles, ATVs), u mini-cars. L-għadd tal-vetturi tal-kategorija L li 
bħalissa qed jiċċirkolaw fl-UE huwa stmat li jaqbeż it-30 miljun. 

II. L-impjiegi u l-kriżi

L-ikbar settur fl-industrija tal-vetturi tal-kategorija L huwa l-qasam tal-vetturi motorizzati 
b’żewġ roti (PTW: muturi, mopeds u skuters). Fl-2007, is-suq tal-PTWs fl-Ewropa kien 
jammonta għal 2.7 miljun vettura. L-UE pproduċiet 1.136 miljun mutur u skuter, b’fatturat ta’ 
€ 4.1 biljun. Huwa stmat li hawn madwar 100 manifattur ta’ PTWs fl-UE, li madwar nofshom 
jinsabu f’idejn kumpaniji Ewropej. Il-valur tal-produzzjoni tal-madwar 500 fornitur tas-settur 
jammonta għal € 1.6 biljun. Is-settur tal-bejgħ, tal-manutenzjoni u tat-tiswija jirrappreżenta 
madwar 72 % tat-total tal-fatturat tas-settur. L-għadd totali tal-persuni impjegati mas-settur 
(inklużi l-fornituri, il-manifatturi, id-distribuzzjoni u t-tiswija) huwa stmat li jammonta għal 
184,000.1

Meta mqabbla mal-industrija tal-karozzi, l-industrija tal-PTWs hija iżgħar, aktar frammentata 
u aktar diversifikata. Kien hemm importazzjoni miżjuda miċ-Ċina u pajjiżi oħra tal-Asja. L-
Istati Uniti huma l-ikbar suq għall-esportazzjoni mill-UE. L-industrija tal-PTWs intlaqtet mill-
kriżi ekonomika. Id-dejta għall-2009 u l-2010 tikkonferma x-xejra negattiva li hawn fis-suq 
(-25 %).

III. Proposta fir-rigward tal-approvazzjoni ta’ vetturi tal-kategorija L

Il-manifatturi jistgħu jiksbu approvazzjoni mingħand awtorità nazzjonali tal-approvazzjoni 
tat-tip għal vetturi ġodda tal-kategorija L jew għal sistemi, komponenti, u unitajiet tekniċi 
separati ġodda maħsuba għal vetturi ta’ dan it-tip. Jekk manifattur jissodisfa r-rekwiżiti 
tekniċi, jista’ jqegħidhom fis-suq tal-UE kollha mingħajr il-ħtieġa ta’ aktar testijiet jew 
verifiki. Ir-reġistrazzjoni għandha tingħata sempliċiment billi jiġi ppreżentat ċertifikat ta’ 
konformità. 

Għandhom jiġu mmodernizzati r-rekwiżiti kurrenti għall-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi 
tal-kategorija L. B’konsegwenza ta’ dan, se jitħassru u jiġu ssostitwiti bil-proposta preżenti d-
Direttiva 2002/24/KE u diversi direttivi relatati oħra. Barra minn hekk, se jkun hemm tliet atti 
ddelegati bi speċifikazzjonijiet tekniċi dwar ir-rekwiżiti ambjentali, is-sikurezza tal-vetturi, u 
l-bini tagħhom. Att implimentattiv se jistipula d-dispożizzjonijiet amministrattivi. Id-data 
proposta għad-dħul fis-seħħ tar-Regolament hija l-1 ta’ Jannar 2013.
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IV. Kummenti tar-rapporteur

1. Kummenti ġenerali

Jistgħu jibbenefikaw l-ekonomija u l-konsumaturi
Ir-rapporteur jappoġġja bil-qawwa l-għanijiet ewlenin tar-Regolament propost billi dan itejjeb 
it-tħaddim tas-suq intern. Il-qafas regolatorju għandu jiffaċilita l-aċċess ta’ oġġetti għas-suq 
intern filwaqt li jħares rekwiżiti pubbliċi essenzjali bħalma huma l-aspetti ambjentali u tas-
sikurezza. Dan ifisser ukoll sorveljanza aktar effikaċi tas-suq Ewropew.1

Mobilità urbana mtejba
Barra minn hekk, ir-rapporteur tagħkom huwa tal-fehma li r-rekwiżiti proposti għall-vetturi 
tal-kategorija L jistgħu jiffaċilitaw it-tranżizzjoni għal mobilità urbana aktar effikaċi, aktar 
sikura u aktar nadifa.2 Aktar minn 70 % tal-popolazzjoni tal-UE tgħix f’żoni urbani. Il-
konġestjonijiet, l-inċidenti tat-traffiku, u t-tniġġis huma ta’ sfida għal kulħadd.3 Ir-rapporteur 
tagħkom huwa konvint li vetturi ħfief b’żewġ, tliet jew erba’ roti li jkunu innovattivi u 
avvanzati mil-lat teknoloġiku jistgħu jtejbu l-mobilità urbana b’mod sinifikanti billi jieħdu 
inqas spazju, jużaw inqas enerġija, u jikkawżaw inqas emissjonijiet waqt il-produzzjoni u l-
operat, filwaqt li fl-istess ħin joffru konnettività, produttività, u divertiment. 

Miri ambizzjużi u realistiċi
Ir-rapporteur tagħkom jipproponi l-adozzjoni ta’ skeda ambizzjuża u trasparenti, b’passi ċari u 
deċiżivi. Madankollu, minħabba l-klima ekonomika preżenti, ikun xieraq li din l-iskeda 
tippreżenta ċertu livell ta’ flessibilità sabiex l-industrija tingħata l-possibilità li tadatta ruħha. 
Ir-rapporteur tagħkom iqis li fid-dawl tal-għanijiet ġenerali tar-Regolament, l-ispejjeż 
addizzjonali tal-miżuri proposti jkollhom ikunu proporzjonati. Fis-sens pożittiv, jekk ikun 
hemm konformità minn kmieni, tista’ titħeġġeġ l-innovazzjoni u twassal biex l-industrija tal-
PTWs stabbilita fl-Ewropa tikseb vantaġġ fuq il-kompetituri.

2. Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament propost

Vetturi motorizzati ħfief b’żewġ, tliet jew erba’ roti
It-teknoloġija tal-vetturi tal-kategorija L żviluppat b’pass rapidu matul dawn l-aħħar għaxar 
snin, bil-konsegwenza li ċerti vetturi m’għadhomx jistgħu jiġu attribwiti lill-kategorija tal-
vetturi L proprji. Dawn il-vetturi jeħtieġu rekwiżiti legali speċifiċi biex ikunu sikuri u biex 
jikkonformaw ma’ standards ambjentali adegwati. Ir-rapporteur tagħkom ifaħħar iċ-ċarezza 
miżjuda li tirriżulta mill-kategorizzazzjoni rfinata tal-vetturi billi jiġu introdotti aktar 
sottokategoriji adegwati. Madankollu, ta’ min ineħħi ċerti inkonsistenzi li għad hemm, b’mod 
partikolari fejn tidħol l-esklużjoni ta’ ċerti vetturi (Artikolu 2.2) peress li jmorru kontra l-għan 
tar-riklassifikazzjoni.

Ġeneralment, ikun xieraq li r-Regolament ikopri l-vetturi kollha li jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-
sikurezza, dawk ambjentali u dawk relatati mal-bini tagħhom. Bħala konsegwenza, jista’ jkun 
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Ara COM(2010) 608: Lejn Att dwar is-Suq Uniku, proposta nru 39; ara wkoll COM(2010) 614: Politika Industrijali Integrata
2

Bi qbil anki mal-Istrateġija Tematika dwar it-tniġġis tal-arja, COM(2005) 446, u l-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza fit-Toroq, 
COM(2010) 389
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 Pjan ta’ Azzjoni dwar it-Mobbiltà Urbana, COM(2009)0490
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Miżuri ambjentali

Passi ġodda rigward l-emissjonijiet: mill-istandard Euro 3 għall-Euro 5 u 6
Peress li l-vetturi tal-kategorija L jikkorrispondu biss għal 3 % tat-total tad-distanzi koperti 
mit-trasport bit-triq, l-emissjonijiet niġġiesa tagħhom jitqiesu sproporzjonatament għolja. 
Għaldaqstant, ir-rapporteur tagħkom jappoġġja l-introduzzjoni ta’ limiti ta’ emissjonijiet aktar 
stretti. Jitlob li l-manifatturi jagħmlu arranġamenti favur il-konformità mill-aktar fis. Xi wħud 
mill-vetturi tal-kategorija L offruti bħalissa diġà jikkonformaw mal-istandards ta’ 
emissjonijiet ogħla; dan għandu jkun inkoraġġut. Jirrikonoxxi wkoll li għandu jiġi applikat il-
prinċipju ta’ proporzjonalità u li wieħed għandu jżomm f’moħħu l-ispejjeż aktar baxxi tal-
akkwist li jikkaratterizzaw il-parti l-kbira ta’ dawn il-vetturi. Fi kwalunkwe każ, l-iskeda 
proposta għall-introduzzjoni tal-istandards ta’ emissjonijiet ġodda tippermetti 
razzjonalizzazzjoni ulterjuri (ara wkoll il-paragrafu 7). 

Rekwiżiti ta’ durabilità u ttikkettjar ekoloġiku 
Ir-rapporteur tagħkom huwa konvint li l-miżuri proposti se jgħinu biex titjieb l-aċċettanza tal-
vetturi tal-kategorija L fl-Ewropa. Ikun xieraq li r-rekwiżiti ġodda ta’ durabilità jinżammu fil-
livelli stipulati fl-Anness VII sabiex ikun żgurat qsim ġust tar-responsabilitajiet u l-ispejjeż 
bejn il-konsumatur u l-manifattur. Jilqa’ wkoll l-ittikkettjar ekoloġiku tal-vetturi kif propost. 
L-ittikkettjar ekoloġiku jitqies strument sempliċi u effikaċi li jgħin lill-konsumatur jagħżel l-
aktar vetturi effiċjenti fl-użu tal-enerġija. 

3. Miżuri ta’ sikurezza

Is-sewwieqa tal-vetturi tal-kategorija L huma esposti għal riskju ħafna ogħla ta’ inċidenti 
fatali jew gravi milli sewwieqa oħrajn. Il-vetturi tal-kategorija L jikkorrispondu għal 2 % tad-
distanzi koperti bit-triq, iżda għal 16 % tal-imwiet fit-toroq fl-UE-25.1 Fl-2008, 5,520 
sewwieq u sewwieqa ta’ PTWs mietu f’inċidenti tat-traffiku. B’kuntrast minn tipi oħra ta’ 
vetturi, għall-vetturi tal-kategorija L dawn iċ-ċifri baqgħu l-istess jew saħansitra żdiedu bi ftit. 
Ir-rapporteur tagħkom, għalkemm jirrikonoxxi bis-sħiħ l-importanza tal-imġiba umana fejn 
jidħol is-sewqan sikur kif ukoll l-impatt tal-kundizzjonijiet li taħthom wieħed isuq, huwa 
ddeterminat li jindirizza l-kwistjoni ta’ sikurezza relatata mal-karatteristiċi tekniċi tal-vetturi. 

Installar mandatorju ta’ sistemi avvanzati tal-brejkijiet
Is-sistemi avvanzati tal-brejkijiet jistgħu jgħinu biex jiġu indirizzati l-limiti tal-prestazzjoni 
umana. Ir-rapporteur tagħkom jappoġġja l-introduzzjoni mandatorja ta’ sistemi avvanzati tal-
brejkijiet affordabbli għall-muturi u l-iskuters ġodda kollha: sistema kontra l-imblukkar tal-
brejkijiet (ABS) jew sistema abbinata ta’ brejkijiet (CBS) għall-muturi ġodda L3e-A1 (bi 
prestazzjoni baxxa) kollha kif ukoll ABS għall-muturi ġodda L3e-A2 u L3e-A3 (bi 
prestazzjoni medja u għolja) kollha. Ir-riċerka tindika li l-għadd ta’ mwiet ta’ motoċiklisti ta’ 
kull sena se jonqos b’20 % f’għaxar snin jekk l-ABS issir obbligatorja. Se jitnaqqas ukoll l-
għadd ta’ inċidenti u se jittaffa r-riskju ta’ korrimenti gravi.

L-ispejjeż għolja u l-idea li l-ABS tista’ tnaqqas il-karattru “sportiv” tal-motoċikliżmu kienu 
fatturi li kkontribwew għal ċerta reżistenza mil-lat tal-konsumaturi. B’riżultat ta’ dan, approċċ 
volontarju ma kienx suffiċjenti biex tiġi żgurata l-introduzzjoni tal-ABS. Madankollu, 
                                               
1
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fornituri ta’ ABS indikaw li l-prezz ta’ dawn is-sistemi jista’ jinżel għal mitt ewro jekk 
jiżdiedu l-volumi ta’ produzzjoni. Jeħtieġ ukoll li s-sewwieqa jitħarrġu dwar l-użu u l-
benefiċċji pprovduti. 

Ir-rapporteur tagħkom jitlob li l-industrija toffri ABS volontarji għall-kategoriji kollha ta’ 
muturi mill-aktar fis u li tinkoraġġixxi lill-konsumaturi biex jagħżlu roti attrezzati b’ABS. Ir-
rapporteur tagħkom saħansitra jikkunsidra – jekk dan ikun possibbli – it-taqsir tal-perjodu ta’ 
skadenza għall-installar mandatorju ta’ sistemi avvanzati tal-brejkijiet (fil-proposta: sal-1 ta’ 
Jannar 2017). Jinnota wkoll li s-sistemi avvanzati tal-brejkijiet mhux dejjem huma 
kompatibbli mal-użu ta’ ċerti muturi taħt kundizzjonijiet ta’ barra mit-triq. Mekkaniżmu li 
jwaqqaf l-ABS jista’ jsolvi din il-problema.  

Fanal ta’ quddiem li jixgħel awtomatikament (AHO)
In-nuqqas li wieħed jara xi PTW ġie rrappurtat bħala kawża komuni ta’ kolliżjonijiet kemm 
binhar u kemm billejl. Sfortunatament, il-ftehima volontarja tal-industrija dwar l-AHO ma 
tkoprix l-għadd dejjem jiżdied ta’ PTWs impurtati bl-irħis. B’żieda ma’ dan, il-mudelli ġodda 
kollha ta’ karozzi se jkunu attrezzati b’fanal għat-traffiku ta’ binhar (“daytime running lights”, 
DRL)1, li jagħmlu lis-sewwieq mingħajr fanali ta’ quddiem mixgħula saħansitra inqas viżibbli 
relattivament. Għaldaqstant, ir-rapporteur tagħkom jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta biex 
tittejjeb il-viżibilità tal-PTWs billi jixegħlu l-fanali tagħhom awtomatikament (AHO). F’każ 
ta’ tiswija u manutenzjoni għandu jkun possibbli li wieħed jitfi l-fanal.

Miżuri kontra t-tbagħbis
Ir-rapporteur tagħkom josserva li fi ħdan il-komunità taċ-ċiklisti teżisti kultura stabbilita sew 
ta’ modifiki bil-għan li tittejjeb il-prestazzjoni tal-vetturi tagħhom. Il-prevenzjoni ta’ din l-
attività se tikkawża żvantaġġ lil ħafna sewwieqa kkwalifikati. Għaldaqstant, ikun xieraq li 
jitħalla għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri kif għandu jiġi ttrattat dan it-tip ta’ modifiki. 
Madankollu, ir-rapporteur tagħkom jitlob li jkun hemm linja ta’ azzjoni stretta kontra t-
tbagħbis immirat biex iżid b’mod illegali l-veloċità massima ta’ vettura, għad-detriment tal-
ammont ta’ emissjonijiet niġġiesa, il-konsum ta’ fjuwil, u s-sikurezza. Dan ta’ spiss huwa l-
każ tal-mopeds, skuters, u quads bi prezz baxx li jintużaw l-aktar minn persuni żgħażagħ. Il-
miżuri tekniċi mmirati biex inaqqsu t-tbagħbis għandhom ikunu akkumpanjati minn kontrolli 
għal għarrieda regolari li jitwettqu b’mod każwali mill-awtoritajiet tal-infurzar pubbliku.

4. Rekwiżiti tekniċi oħra 

L-approvazzjoni ta’ vetturi ta’ serje żgħira u individwali 

Fejn jidħlu l-vetturi ta’ serje żgħira, il-Kummissjoni tirrestrinġi l-proċedura ssimplifikata għal 
każijiet bi produzzjoni limitata ħafna (Anness III). Ir-rapporteur tagħkom jappoġġja l-varjetà 
kbira ta’ vetturi tal-kategorija L u ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) li hemm fis-
settur. Għaldaqstant, se jinvestiga jekk hix strettament neċessarja l-modifika proposta fir-
rigward tal-għadd li japplika bħalissa għall-vetturi ta’ serje żgħira, ta’ 200 unità għal 
kwalunkwe vettura tal-kategorija L. Jissuġġerixxi wkoll l-esplorazzjoni ta’ possibilitajiet oħra, 

                                               
1

Direttiva 2008/89/KE. Mis-7 ta’ Frar 2011, it-tipi l-ġodda kollha ta’ karozzi għall-passiġġieri u l-vetturi utilitarji ż-żgħar ikollhom ikunu 
attrezzati b’DRL. It-trakkijiet u x-xarabankijiet se jsegwu f’Awwissu tal-2012.
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jiġifieri s-sorveljanza miżjuda fis-suq, biex jiġi pprevenut l-abbuż mid-dispożizzjonijiet dwar 
il-vetturi ta’ serje żgħira.

L-individwalità tal-prodotti tagħhom hija importanti għal ħafna utenti ta’ vetturi tal-kategorija 
L. Konsegwentement, ir-rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni dwar 
approvazzjonijiet individwali (Artikolu 42).

Introduzzjoni obbligatorja ta’ sistemi dijanjostiċi abbord
Sistemi dijanjostiċi abbord (OBD) jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-
ġestjoni tal-magni u tal-vetturi (pereżempju dwar l-emissjonijiet), u b’hekk il-vettura tista’ 
tissewwa b’mod effikaċi u effiċjenti. Filwaqt li r-rapporteur tagħkom jaqbel mal-approċċ 
gradwali għall-introduzzjoni mandatorja ta’ sistemi OBD, huwa jiddubita l-proporzjonalità 
fir-rigward tad-dispożizzjoni li teżiġi l-użu ta’ OBD għall-mopeds L1 u L2.

Aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (RMI)
Ir-rapporteur tagħkom jiffavorixxi bil-qawwa kwalunkwe miżura li tiżgura kundizzjonijiet 
uniformi fejn jidħol l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (RMI).
Jista’ jkun li d-definizzjoni tal-“operaturi indipendenti” u s-“sewwejja” teħtieġ speċifikazzjoni 
ulterjuri biex ikun żgurat li l-utenti individwali tal-vetturi u s-sewwejja jkollhom aċċess 
suffiċjenti għall-RMI bi spejjeż raġonevoli.

5. Sorveljanza tas-suq 

Huwa neċessarju li tiġi stabbilita sorveljanza miżjuda tas-suq biex ikun ipprevenut it-tqegħid 
fis-swieq tal-UE ta’ vetturi mhux sekuri u niġġiesa. Il-proposta timmira biex tissaħħaħ is-
sorveljanza tas-suq nazzjonali u biex jiġi żgurat livell aktar koerenti ta’ interventi u kontrolli 
madwar l-UE. Ir-rapporteur tagħkom jenfasizza dan l-approċċ u l-miżuri mmirati biex 
jitneħħew mis-suq il-prodotti inferjuri. Għandhom jiġu applikati koordinazzjoni u monitoraġġ 
effikaċi fil-livell tal-UE kif ukoll dak nazzjonali biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u tal-approvazzjoni tat-tip jagħmlu użu effikaċi mill-miżuri ġodda.

6. Skeda

Se tkun ta’ sfida ż-żamma mal-iskeda ambizzjuża kif proposta mill-Kummissjoni. Hemm 
intenzjoni li għall-proposta preżenti, b’mod parallel mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, 
dalwaqt tibda ħidma komitoloġika fuq l-atti delegati u implimentattivi li se tibqa’ għaddejja sa 
nofs l-2012. B’żieda ma’ dan, il-proposta tal-Kummissjoni tirriżulta f’sett kumpless mhux 
ħażin ta’ dati (mill-2013 sal-2021) li b’mod separat jindirizzaw il-miżuri dwar l-emissjonijiet 
u dawk dwar is-sikurezza li japplikaw għar-reġistrazzjonijiet ġodda, l-approvazzjonijiet tat-tip 
ġodda, u l-approvazzjonijiet tat-tip qodma. M’ilux, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
talab li jiġu stabbiliti miri li s-settur se jkun f’pożizzjoni jilħaqhom.1

Bħalma ntqal diġà, l-iskeda għandha tkun ambizzjuża u realistika. Id-definizzjoni bikrija tar-
rekwiżiti tekniċi u amministrattivi hija ta’ importanza ewlenija sabiex jiġi żgurat ħin 
suffiċjenti biex il-manifatturi jkunu jistgħu jiżviluppaw, jittestjaw u jimplimentaw 
soluzzjonijiet għall-produzzjoni tal-vetturi u biex il-manifatturi u l-awtoritajiet tal-
                                               
1

KESE, INT/541, Approvazzjoni u sorveljanza fis-suq / vetturi tal-kategorija L (Relatur: is-Sur Ranocchiari), 19 ta’ Jannar 2011
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approvazzjoni tat-tip fl-Istati Membri jistabbilixxu sistemi amministrattivi ġodda. Għar-
razzjonalizzazzjoni tal-iskeda, ir-rapporteur tagħkom possibilment jikkunsidra t-tagħqid 
flimkien tad-dispożizzjonijiet, sabiex ikun hemm inqas dati ta’ skadenza u simplifikazzjoni 
effettiva. Jikkunsidra wkoll it-tħassir tad-dati fakultattivi fir-rigward tal-istadji tal-
emissjonijiet; b’hekk, l-industrija se tkun f’pożizzjoni li volontarjament tintroduċi vetturi 
aktar nodfa fi stadju aktar bikri biex takkomoda d-domanda mil-lat tas-soċjetà u tal-
konsumaturi. 


