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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-trasport motorizzat huwa wieħed mis-sorsi ewlenin tat-tniġġis tal-ħoss. Huwa maħsub li 
esponiment persistenti għal livelli għolji ta' storbju jżid il-mard kardjovaskulari, problemi 
konoxittivi, problemi ta' rqad u t-tinnitus. Ir-rapporteur tappoġġja bis-sħiħ l-għan tar-
Regolament propost li jitnaqqas l-istorbju ambjentali billi jitnaqqsu l-valuri ta' limitu tal-
istorbju u billi jiġi introdott metodu ġdid u rfinut tal-ittestjar biex ikejjel l-emissjonijiet tal-
istorbju. Madankollu, il-valuri ta' limitu tal-istorbju jridu jkunu kemm ambizzjużi kif ukoll 
teknikament fattibbli. F'dan is-sens, wieħed irid iżomm f'moħħu li l-istorbju jitkejjel fuq skala 
logaritmika u li tnaqqis ta' 3 decibel (dB) iwassal għal tnaqqis ta' 50 % tal-istorbju. 

Jeżistu wkoll rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi, fost l-oħrajn għall-emissjonijiet 
tas-CO2-emissions u s-sustanzi niġġiesa (standards Euro 5/6 u Euro VI). Il-miżuri meħuda 
biex jikkonformaw ma' dawn ir-rekwiżiti ta' emissjonijiet jikkontradixxu parzjalment il-
miżuri meħuda biex jitnaqqas l-istorbju ta' vettura. Pereżempju, il-miżuri biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-istorbju jistgħu jżidu l-piż ta' vettura, li jwassal għal emissjonijiet ogħla tas-
CO2. Ir-rekwiżiti differenti tal-approvazzjoni tat-tip fl-UE għandhom jistabbilixxu bir-reqqa 
bilanċ bejn l-għanijiet differenti u jsegwu approċċ ġenerali sabiex ikomplu jagħmlu l-vetturi 
aktar silenzjużi, aktar sikuri u li jirrispettaw aktar l-ambjent. Barra minn hekk, il-miżuri 
meħuda biex jitnaqqas il-livell tal-istorbju ta' vettura m'għandhomx iwasslu għal tnaqqis fis-
sikurezza tat-toroq, pereżempju l-uċuħ tat-toroq li jkollhom karatteristiċi speċjali ta' livell 
baxx ta' storbju jistgħu jnaqqsu l-istorbju tat-tidwir tat-tajers b'mod sinifikanti u jipprovokaw 
distanzi itwal ta' bbrejkjar tal-vetturi. Apparti l-valuri ta' limitu tal-istorbju għal-vetturi, ir-
Rapporteur tenfasizza li huwa importanti li jitqiesu sorsi oħra ta' storbju ambjentali, bħall-
wiċċ tat-triq, il-ġestjoni tat-traffiku jew l-imġiba tas-sewwieqa. 

Filwaqt li r-Rapporteur tappoġġja bil-qawwa l-għan tar-Regolament propost, hija tipproponi 
xi emendi sabiex dawn l-għanijiet jintlaħqu aħjar. Sabiex jiżdiedu l-benefiċċji għas-saħħa u 
tissaħħaħ iċ-ċertezza legali, għandhom jiġu stabbiliti valuri ta' limitu tal-istorbju fuq żmien 
fit-tul.  Għandhom isiru wkoll l-aġġustamenti meħtieġa fir-rigward tal-kategoriji tal-vetturi. 
Il-leġiżlazzjoni attwali dwar l-emissjonijiet tal-istorbju tal-vetturi tagħti valuri ta' limitu 
differenti għall-kategoriji u subkategoriji tal-vetturi differenti. Dawn is-subkategoriji ġew 
stabbilti fl-1970 u mill-1985 ma ġewx emendati. Għaldaqstant, ir-Rapporteur tipproponi li s-
subkategoriji jiġu aġġornati u li s-sistema tal-klassifikazzjoni tal-vetturi tiġi adattata għall-
aħħar standards tekniċi. Dawn l-adattamenti għandhom jagħmluha possibbli li jiġu ddefiniti 
valuri ta' limitu tal-istorbju ambizzjużi u li jiġi ottimizzat it-tnaqqis ġenerali tal-istorbju. Jekk 
il-kategoriji tal-vetturi jiġu differenzjati aktar, ikun possibbli li nistabbilixxu valuri ta' limitu 
tal-istorbju aktar ambizzjużi għall-vetturi b'qawwa aktar żgħira tal-magna, u valuri ta' limitu 
tal-istorbju aktar realistiċi għall-vetturi b'qawwa akbar tal-magna. Il-valuri ta' limitu tal-
istorbju fuq żmien fit-tul il-ġodda jirrikjedu disinn kompletament ġdid għal kull vettura.

Ir-Rapporteur hija wkoll tal-fehma li r-Regolament għandu jirrifletti d-differenzi fl-iżvilupp u 
l-produzzjoni tal-karozzi tal-passiġġieri u tal-vetturi tqal. Dawn id-differenzi jridu jiġu riflessi 
f'kalendarju differenti tal-fażijiet rispettivi li għalihom japplikaw il-valuri ta' limitu tal-
istorbju. Għalhekk, ir-Rapporteur tipproponi fażijiet differenti għall-vetturi tal-passiġġieri u l-
vetturi kummerċjali. 
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It-trasparenza hija element ewlieni tal-politika responsabbli għall-konsumatur u ilha 
appoġġjata mill-Kumitat IMCO għal żmien twil. Il-garanzija tad-disponibilità ta' 
informazzjoni ċara u trasparenti dwar l-emissjonijiet tal-istorbju ta' kull vettura lill-
konsumaturi tippermettilhom li jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom li jixtru fuq l-emissjonijiet tal-
istorbju. L-istess informazzjoni lill-awtoritajiet pubbliċi tagtħtihom is-setgħa li jiffissaw 
inċentivi xierqa biex iħeġġu l-użu ta' vetturi aktar silenzjużi, pereżempju billi jiġu ffissati 
standards ta' akkwist għall-flotot tal-karozzi tal-linja u billi jagħtu aċċess preferenzjali f'ċerti 
nħawi residenzjali sensittivi jew waqt ċerti ħinijiet sensittivi tal-jum lill-aktar vetturi 
silenzjużi biss. Diġà jeżistu tikketti għall-emissjonijiet tas-CO2, għall-konsum tal-fjuwil u 
għall-ħoss tat-tajers, u għandha tiġi introdotta tikketta simili għal-livell tal-istorbju tal-vetturi.

Fir-rigward tal-vetturi elettriċi u ibridi, id-Direttiva għandha tistabbilixxi l-istandards tekniċi 
billi tintroduċi rekwiżiti li jikkonċernaw l-livell minimu ta' ħoss għall-vetturi elettriċi. Ġie 
stabbilit mill-UNECE grupp ta’ ħidma dwar il-livelli minimi tal-ħoss għall-vetturi silenzjużi, 
u dan jiddiskuti l-possibilità li jiġu armonizzati r-rekwiżiti għas-“Sistemi li Jagħmlu Ħoss 
meta l-Vettura tkun qed Tavviċina (Approaching Vehicle Audible Systems (AVAS)).

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jeżistu rekwiżiti dwar l-approvazzjoni 
tat-tip tal-UE fost l-oħrajn dwar l-
emissjonijiet tas-CO2 (Regolament (KE) 
Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat- 23 ta' April 2009 li 
jistabbilixxi standards ta' rendiment 
għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda 
tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ 
integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief1 u 
r-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 
ta' Mejju 2011 li jistabbilixxi standards 
ta’ rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet 
tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala 
parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn 
vetturi ħfief2, u dwar l-emissjonijiet ta' 
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sustanzi niġġiesa (ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-
approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur 
fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi 
ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi 
kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-
aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija 
u l-manutenzjoni tal-vetturi3 u r-
Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 18 
ta’ Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-
tip ta’ vetturi bil-mutur u magni rigward 
l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty 
(Euro VI) u dwar l-aċċess għal 
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi4). Ir-rekwiżiti 
tekniċi fir-rigward tal-valur limitu tal-
emissjonijiet tas-CO2 u tas-sustanzi 
niġġiesa ma jistgħux jikkontradixxu r-
rekwiżiti dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-istorbju. Għaldaqstant, ir-rekwiżiti 
dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE 
għandhom jiksbu bilanċ bejn l-objettivi 
differenti. 
_____________
1 ĠU L 140, tal-5.6.2009, p. 1.
2 ĠU L 145, tal-31.5.2011, p. 1.
3 ĠU L 171, tad-29.6.2007, p. 1.
4 ĠU L 188, tat-18.7.2009, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tekniċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 jinkludu miżuri biex jitnaqqas il-piż ta' 
vettura, filwaqt li l-miżuri tekniċi biex jitnaqqas il-ħoss permezz tal-iżolament tal-istorbju 
normalment iżidu l-piż tal-vettura u jżidu l-emissjonijiet tas-CO2. Barra minn hekk, l-
iżolament tal-istorbju jnaqqas il-ħoss filwaqt li fl-istess ħin iżid ir-riskju li l-magna tieħu n-
nar.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-għoti ta' informazzjoni dwar l-
emissjonijiet tal-istorbju lill-konsumaturi, 
lill-maniġers tal-flotot tal-karozzi u lill-
awtoritajiet pubbliċi jista' jinfluwenza d-
deċiżjonijiet ta' xiri u jħaffef il-qalba għal 
flotta tal-vetturi aktar silenzjuża. Sabiex 
tingħata l-informazzjoni meħtieġa lill-
konsumatur, il-manifattur għandu 
jipprovdi l-informazzjoni dwar il-livelli 
tal-istorbju tal-vetturi b'konformità mal-
metodi armonizzati ta' ttestjar fil-punt tal-
bejgħ u fil-materjal promozzjonali 
tekniku. Tikketta li tkun komparabbli 
għat-tikketti użati għall-informazzjoni 
dwar l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum 
tal-fjuwil u l-ħsejjes tat-tajers, għandha 
tinforma lill-konsumaturi dwar l-
emissjonijiet tal-istorbju ta' vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Until now, it is not possible to know the noise level of a vehicle. Noise information is required 
for tyres at points of sale and in promotional material by Regulation 1222/2009 on the 
labelling of tyres. To promote low-noise vehicles and to give the customer the possibility to 
make an informed choice about the purchase, the manufacturer shall be obliged to display the 
noise level of a vehicle. National and municipal public authorities have a central role as 
major purchasers of vehicle fleets, particularly public transport vehicles and municipal 
vehicles, as well as responsibility for implementation of Directive 2002/49/EC which aims to 
reduce environmental noise in urban areas and along major transport infrastructures.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) ‘punt tal-bejgħ’ tfisser il-post fejn il-
vetturi huma offruti għall-bejgħ lill-
konsumaturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkollhom aċċess għall-informazzjoni relevanti meta 
jikkunsidraw ix-xiri ta' vettura, l-informazzjoni dwar l-istorbju għandha tkun disponibbli 
b'mod ġenerali. (Proposti allinjati mal-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 1222/2009 dwar it-
tikkettar tat-tajers, inklużi l-emissjonijiet tal-istorbju).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 21b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) 'materjal promozzjonali tekniku' 
tfisser il-manwali, brochures u katalgi 
tekniċi (li jidhru f'forma pprintjata, 
elettronika jew onlajn), kif ukoll websajts, 
li l-għan tagħhom huwa li 
jikkummerċjalizzaw il-vetturi lill-
konsumaturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkollhom aċċess għall-informazzjoni relevanti meta 
jikkunsidraw ix-xiri ta' vettura, l-informazzjoni dwar l-istorbju għandha tkun disponibbli 
b'mod ġenerali. (Proposti allinjati mal-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 1222/2009 dwar it-
tikkettar tat-tajers, inklużi l-emissjonijiet tal-istorbju).

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a (ġdid)
Informazzjoni

l-manifatturi u d-distributuri tal-vetturi 
għandhom jiżguraw li l-livell tal-istorbju 
f'decibels (dB(A)) b'konformità mal-
metodi armonizzati ta' ttestjar tal-
approvazzjoni tat-tip għal kull vettura 
jintwerew f'post prominenti fil-punt tal-
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bejgħ u fil-materjal promozzjonali 
tekniku.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
proposta għall-informazzjoni tal-
konsumatur lill-Parlament u lill-Kunsill 
mhux aktar minn sena wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament.
L-informazzjoni lill-konsumatur tista' tiġi 
integrata fid-Direttiva 1999/94/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 
ta' Diċembru 1999 relatata mad-
disponibilità ta' tagħrif għall-konsumatur 
dwar l-ekonomija tal-karburanti u 
emissjonijiet tas-CO2 rigward il-marketing 
ta' karozzi tal-passiġġieri ġodda1, Għall-
emissjonijiet tal-istorbju għandu jintuża l-
istess metodu ta' turija bħal tal-
emissjonijiet tas-CO2.
______________
1 ĠU L 12, 18.1.2000, p. 16.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa issa mhuwiex possibbli li l-konsumatur ikun jaf il-livell tal-istorbju ta' vettura. Sabiex jiġu 
promossi l-vetturi b'livelli baxxi ta' storbju u biex il-konsumatur jingħata l-possibilità li 
jagħmel għażla infurmata dwar ix-xiri, il-manifattur u d-distributur għandhom ikunu 
obbligati li juru l-livell tal-istorbju ta' vettura.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-manifatturi jagħżlu li jinstallaw l-
AVAS fil-vetturi, ir-rekwiżiti tal-Anness X 
għandhom jiġu sodisfatti.

Meta l-manifatturi jagħżlu li jinstallaw l-
AVAS fil-vetturi, huma għandhom 
jiżguraw li l-ħoss li jrid ikun iġġenerat 
mill-AVAS għandu jkun ħoss kontinwu li 
jipprovdi informazzjoni li vettura qed 
titħaddem lil min ikun miexi fit-triq u lill-
utenti vulnerabbli tat-toroq. Il-ħoss 
għandu jkun faċilment indikattiv tal-
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imġiba tal-vettura u m'għandux jaqbeż il-
livell tal-ħoss approssimattiv għal vettura 
simili tal-istess kategorija mgħammra 
b'magna tal-kombustjoni interna u li 
topera fl-istess kundizzjonijiet, u r-
rekwiżiti tal-Anness X għandhom jiġu 
sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ewlenin għall-AVAS għandhom jidhru fl-artikolu rilevanti u mhux biss fl-anness. 
F'każ li l-Grupp UNECE jadotta regolament bi standards armonizzati f'livell dinji għall-
AVAS, ir-rekwiżiti tal-UE għandhom jiġu emendati konsegwentement. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ li l-grupp ta' ħidma tal-UNECE 
dwar il-livelli minimi tal-ħoss għall-
vetturi silenzjużi jadotta Regolament tal-
UNECE, il-Kummissjoni għandha 
tistudja l-possibilità li tissostitwixxi r-
rekwiżiti tekniċi stipulati fl-Anness X 
b’referenza diretta għar-rekwiżiti 
korrispondenti tar-Regolamenti tal-
UNECE u, jekk ikun il-każ, tressaq 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill biex temenda l-Anness X.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ewlenin għall-AVAS għandhom jidhru fl-artikolu rilevanti u mhux biss fl-anness. 
F'każ li l-Grupp UNECE jadotta regolament bi standards armonizzati f'livell dinji għall-
AVAS, ir-rekwiżiti tal-UE għandhom jiġu emendati konsegwentement. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
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Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati biex temenda 
l-Annessi I sa XI.

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati biex temenda 
l-Annessi I sa II u IV sa X.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 tat-TFUE, l-elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv biss jistgħu jkunu 
ddelegati lill-Kummissjoni, filwaqt li l-elementi essenzjali ta' settur jiġu riservati għall-att 
leġiżlattiv. Id-dispożizzjonijiet tal-Anness III, jiġifieri, il-valuri ta' limitu tal-istorbju u ż-żmien 
tat-tħejjija (fażijiet), huma elementi essenzjali tal-proposta u għandhom, għaldaqstant, ikunu 
riservati għall-koleġiżlaturi. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta il-valuri ta’ limitu relatati mal-
metodu tal-ittestjar ikunu stabbiliti fir-
Regolament tal-UNECE Nru 51, il-
Kummissjoni għandha tissostitwixxi r-
rekwiżiti tekniċi stipulati fl-Anness III 
b’referenza diretta għar-rekwiżiti 
korrispondenti tar-Regolamenti tal-
UNECE Nru 51 u Nru 59.

2. Meta il-valuri ta’ limitu relatati mal-
metodu tal-ittestjar ikunu stabbiliti fir-
Regolament tal-UNECE Nru 51, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-possibilità 
li tissostitwixxi r-rekwiżiti tekniċi stipulati 
fl-Anness III b’referenza diretta għar-
rekwiżiti korrispondenti tar-Regolamenti 
tal-UNECE Nru 51 u Nru 59 u, jekk ikun 
il-każ, tressaq proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex temenda l-
Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 tat-TFUE, l-elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv biss jistgħu jkunu 
ddelegati lill-Kummissjoni, filwaqt li l-elementi essenzjali ta' settur jiġu riservati għall-att 
leġiżlattiv. Id-dispożizzjonijiet tal-Anness III, jiġifieri, il-valuri ta' limitu tal-istorbju u ż-żmien 
tat-tħejjija (fażijiet), huma elementi essenzjali tal-proposta u għandhom, għaldaqstant, ikunu 
riservati għall-koleġiżlaturi.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.2.1.4.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jekk proporzjon tal-ingranagg wieħed 
speċifiku jagħti aċċelerazzjoni f’faxxa ta’ 
tolleranzi ta’  5 % tal-aċċelerazzjoni ta’ 
referenza awot ref, mingħajr ma jinqabżu 
it-3,0 m/s2, ittestja b’dak il-proporzjon tal-
ingranaġġ.

(a) Jekk proporzjon tal-ingranagg wieħed 
speċifiku jagħti aċċelerazzjoni f’faxxa ta’ 
tolleranzi ta’  5 % tal-aċċelerazzjoni ta’ 
referenza awot ref, mingħajr ma jinqabżu 
it-2,0 m/s2, ittestja b’dak il-proporzjon tal-
ingranaġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir simulazzjoni tas-sitwazzjoni reali tat-traffiku urban, l-aċċellerazzjoni massima 
għandu tkun fil-livell ta' 2.0 m/s2.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.2.1.4.1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jekk l-ebda wieħed mill-proporzjonijiet 
tal-ingranaġġ ma jagħti l-aċċelerazzjoni 
meħtieġa, mela agħżel proporzjon tal-
gerijiet i, b’aċċelerazzjoni akbar u 
proporzjon tal-gerijiet i+1, b’aċċelerazzjoni 
iżgħar mill-aċċelerazzjoni ta’ referenza. 
Jekk il-valur tal-aċċelerazzjoni fil-
proporzjon tal-ingranaġġ i ma jaqbiżx it-
3,0 m/s2, uża ż-żewġ proporzjonijiet tal-
gerijiet għat-test. Il-proporzjon tat-tagħbija 
b’relazzjoni għall-aċċelerazzjoni ta’ 
referenza awot ref jiġi kkalkulat permezz 
ta’: k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) 
- a wot (i+1))

(b) Jekk l-ebda wieħed mill-proporzjonijiet 
tal-ingranaġġ ma jagħti l-aċċelerazzjoni 
meħtieġa, mela agħżel proporzjon tal-
gerijiet i, b’aċċelerazzjoni akbar u 
proporzjon tal-gerijiet i+1, b’aċċelerazzjoni 
iżgħar mill-aċċelerazzjoni ta’ referenza. 
Jekk il-valur tal-aċċelerazzjoni fil-
proporzjon tal-ingranaġġ i ma jaqbiżx it-
2,0 m/s2, uża ż-żewġ proporzjonijiet tal-
gerijiet għat-test. Il-proporzjon tat-tagħbija 
b’relazzjoni għall-aċċelerazzjoni ta’ 
referenza awot ref jiġi kkalkulat permezz 
ta’: k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) 
- a wot (i+1))

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex issir simulazzjoni tas-sitwazzjoni reali tat-traffiku urban, l-aċċellerazzjoni massima 
għandu tkun fil-livell ta' 2.0 m/s2.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.2.1.4.1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-valur tal-aċċelerazzjoni tal-
proporzjon tal-ingranaġġ i jaqbeż it-
3,0 m/s2, għandu jintuża l-ewwel 
proporzjon tal-ingranaġġ li jagħti 
aċċelerazzjoni inqas minn 3,0 m/s2 ħlief 
jekk il-proporzjon tal-ingranaġġ i+1 
jipprovdi aċċelerazzjoni iżgħar minn 
aurban. F’dan il-każ, għandhom jintużaw
żewġ gerijiet, i u i+1, inkluż il-ger i 
b’aċċelerazzjoni li taqbeż it-3,0 m/s2. 
F’każi oħra, ma għandu jintuża l-ebda ger 
ieħor. Għall-kalkolu tal-fattur parzjali tal-
potenza kP għandha tintuża l-aċċelerazzjoni 
milħuqa waqt it-test awot ref minflok awot 
ref.

(c) jekk il-valur tal-aċċelerazzjoni tal-
proporzjon tal-ingranaġġ i jaqbeż it-
2,0 m/s2, għandu jintuża l-ewwel 
proporzjon tal-ingranaġġ li jagħti 
aċċelerazzjoni inqas minn 2.0 m/s2 ħlief 
jekk il-proporzjon tal-ingranaġġ i+1 
jipprovdi aċċelerazzjoni iżgħar minn 
aurban. F’dan il-każ, għandhom jintużaw 
żewġ gerijiet, i u i+1, inkluż il-ger i 
b’aċċelerazzjoni li taqbeż it-2,0 m/s2. 
F’każi oħra, ma għandu jintuża l-ebda ger 
ieħor. Għall-kalkolu tal-fattur parzjali tal-
potenza kP għandha tintuża l-aċċelerazzjoni 
milħuqa waqt it-test awot ref minflok awot 
ref.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir simulazzjoni tas-sitwazzjoni reali tat-traffiku urban, l-aċċellerazzjoni massima 
għandu tkun fil-livell ta' 2.0 m/s2.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni

Anness III
Il-valuri ta’ limitu
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Il-livell tal-ħoss imkejjel skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness II ma għandux jaqbeż il-limiti 
li ġejjin:

Il-kategorija tal-
vettura

Deskrizzjo
ni tal-

kategorija 
tal-vettura

Il-valuri ta’ limitu
espressi f’dB(A)

[decibels(A)]

Valuri ta' 
limitu għall-

Approvazzjoni 
tat-tip ta' tipi 

ġodda ta' 
vetturi

Valuri ta' 
limitu għall-

Approvazzjoni 
tat-tip ta' tipi 

ġodda ta' 
vetturi

Valuri ta’ limitu għal 
reġistrazzjoni, bejgħ u 
dħul fis-servizz ta’ 
vetturi ġodda

L-ewwel fażi 
valida minn

[sentejn wara 
l-

pubblikazzjoni
]

It-tieni fażi 
valida minn
[ħames snin 

wara l-
pubblikazzjoni

]

It-tielet fażi valida minn
[seba' snin wara l-
pubblikazzjoni]

Ġenera
li

Off-
road 

*

Ġenera
li

Off-
road 

*

Ġenera
li Off-road *

M

Vetturi 
użati għall-
ġarr tal-
passiġġieri

M1
nru ta' sits < 
9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nru ta' sits < 
9;
Il-
proporzjon 
tal-potenza 
mqabbla 
mal-massa 
> 150 
kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2

nru ta' sits < 
9; massa <
2 tunnellati

72 72 70 70 70 70

M2

nru ta' sits < 
9; 2 
tunnellati < 
massa <  
3.5 
tunnellati

73 74 71 72 71 72

M2 nru ta' sits < 74 75 72 73 72 73
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9; 3.5 
tunnellati < 
massa < 3.5 
tunnellati
Potenza 
nominali 
tal-magna 
< 150 kW

M2

nru ta' sits 
< 9; 3.5 
tunnellati < 
massa < 3.5 
tunnellati;
Potenza 
nominali 
tal-magna 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nru ta' sits < 
9; massa > 
5 tunnellati 
Potenza 
nominali 
tal-magna < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nru ta' sits < 
9; massa > 
5 tunnellati 
Potenza
nominali 
tal-magna >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Vetturi 
użati għall-
ġarr tal-
merkanzija

N1
massa < 2 
tunnellati 71 71 69 69 69 69

N1

2 tunnellati
< massa <  
3.5 
tunnellati

72 73 70 71 70 71

N2

3.5 
tunnellati < 
massa < 12-
il 
tunnellata;
Potenza 

74 75 72 73 72 73
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nominali 
tal-magna < 
75 kW

N2

3.5 
tunnellati < 
massa < 12-
il 
tunnellata;
75 < 
potenza 
nominali 
tal-magna < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 
tunnellati < 
massa < 12-
il 
tunnellata;
Potenza 
nominali 
tal-magna >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12-
il 
tunnellata;
75 <
potenza 
nominali 
tal-magna < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12-
il 
tunnellata;
Potenza 
nominali 
tal-magna >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Il-valuri ta' limitu miżjuda għandhom ikunu validi biss jekk il-vettura tikkonforma mad-
definizzjoni rilevanti għall-vetturi off-road stabbilita fil-punt 4 tat-Taqsima A tal-Anness II 
għad-Direttiva tal-UE 2007/46/KE. 

** Għall-vetturi M1 il-valuri ta' limitu miżjuda għall-vetturi off-road ikunu validi biss jekk il-
massa massima awtorizzata tkun ta' > 2 tunnellati

Emenda 

Anness III
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Il-valuri ta’ limitu
Il-livell tal-ħoss imkejjel skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness II ma għandux jaqbeż il-limiti 
li ġejjin:

Il-
kateg
orija 
tal-

vettu
ra

Deskrizzjoni 
tal-kategorija 
tal-vettura

Il-valuri ta’ limitu
espressi f’dB(A)

[decibels(A)]

Valuri ta' limitu 
għall-

Approvazzjoni 
tat-tip ta' tipi 

ġodda ta' 
vetturi****

Valuri ta' limitu 
għall-

Approvazzjoni 
tat-tip ta' tipi 

ġodda ta' 
vetturi****

Valuri ta' limitu 
għall-

Approvazzjoni 
tat-tip ta' tipi 

ġodda ta' 
vetturi****

Valuri 
ta' 

limitu 
għall-
Appro
vazzjo
ni tat-
tip ta' 

tipi 
ġodda 

ta' 
vetturi
*****

L-ewwel fażi 
valida minn
[sentejn wara l-
pubblikazzjoni]

It-tieni fażi valida 
minn
[6 snin wara l-
pubblikazzjoni]

It-tielet fażi 
valida minn
[10 snin wara l-
pubblikazzjoni]

It-
raba' 
fażi 
valida 
minn 
[14-il 
sena 
wara 
l-
pubbli
kazzjo
ni]***
***

Ġenerali Off-
road * Ġenerali Off-

road *
Ġenera

li
Off-

road *
Ġener
ali ***

Vetturi użati 
għall-ġarr tal-
passiġġieri u 
tal-merkanzija

M1

nru ta' sits < 9;
Il-proporzjon 
tal-potenza 
mqabbla mal-
massa < 50 

70 71 69 70 68 69 67
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kW/ton

M1

nru ta' sits < 9;
50 kW/ton < 
proporzjon tal-
potenza 
mqabbla mal-
massa < 120 
kW/ton

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

nru ta' sits < 9;
120 kW/ton <
Il-proporzjon 
tal-potenza 
mqabbla mal-
massa < 160 
kW/ton

73 74 72 73 71 72 68

M1

nru ta' sits < 9;
Il-proporzjon 
tal-potenza 
mqabbla mal-
massa > 160 
kW/ton

75 76 74 75 73 74 70

M2

nru ta' sits > 9;
massa < 2.5 
tunnellati; < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

nru ta' sits > 9;
massa < 2.5 
tunnellati; >= 
75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

nru ta' sits > 9;
2.5 tunnellati < 
massa < 3.5 
tunnellati

74 75 72 73 71 72 70

M2

nru ta' sits > 9;
massa > 3.5 
tunnellati

76 77 73 74 72 73 71

N1

massa < 2.5 
tunnellati; <= 
50kW/t

70 71 70 71 69 70 68

N1

massa < 2.5 
tunnellati; > 
50kW/t

72 73 71 72 71 72 69

N1

2.5 tunnellati < 
massa < 3.5 
tunnellati

73 74 73 74 72 73 69

Valuri ta' limitu 
għall-

Valuri ta' limitu 
għall-

Valuri ta' limitu 
għall-

Valuri 
ta' 
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Approvazzjoni tat-
tip ta' tipi ġodda 

ta' vetturi

Approvazzjoni tat-
tip ta' tipi ġodda 

ta' vetturi

Approvazzjoni 
tat-tip ta' tipi 

ġodda ta' 
vetturi****

limitu 
għall-
Appro
vazzjo
ni tat-
tip ta' 

tipi 
ġodda 

ta' 
vetturi
*****

L-ewwel fażi valida 
minn [3 snin wara 
l-pubblikazzjoni]

It-tieni fażi valida 
minn [8 snin wara 
l-pubblikazzjoni]

It-tielet fażi 
valida minn

[12-il sena wara 
l-pubblikazzjoni]

Ir-
raba' 
fażi 

valida 
minn 
[16-il 
sena 
wara 

l-
pubbli
kazzjo
ni]***

***

Ġenerali Off-
road * Ġenerali Off-

road *
Ġenera

li
Off-

road *
Ġener
ali ***

M3 

nru ta' sits > 9;
massa > 5 
tunnellati;
Potenza 
nominali tal-
magna < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

nru ta' sits > 9;
massa > 5 
tunnellati;
100 kW < 
potenza
nominali tal-
magna < 180 
kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

nru ta' sits > 9;
massa > 5 
tunnellati;
180 < potenza 
nominali tal-
magna < 250 
kW

78 79 78 79 76 77 75
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M3

nru ta' sits > 9;
massa > 5 
tunnellati;
Potenza 
nominali tal-
magna > 250 
kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3.5 tunnellati < 
massa < 12-il 
tunnellata;
Potenza 
nominali tal-
magna < 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3.5 tunnellati < 
massa < 12-il 
tunnellata;
75 < potenza 
nominali tal-
magna < 150 
kW

77 76 76 77 73 74 72

N2

3.5 tunnellati < 
massa < 12-il 
tunnellata;
150 < Il-
potenza 
nominali tal-
magna

78 79 77 78 77 78 74

N3

massa > 12-il 
tunnellata;
Potenza 
nominali tal-
magna < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

massa > 12-il 
tunnellata;
100 < potenza 
nominali tal-
magna < 150 
kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

massa > 12-il 
tunnellata; 150 
< potenza 
nominali tal-
magna < 250 
kW

81 82 80 81 79 80 77

N3
massa > 12-il 
tunnellata; 82 83 81 82 80 81 79
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Potenza 
nominali tal-
magna > 250 
kW

* Il-valuri ta' limitu miżjuda għandhom ikunu validi biss jekk il-vettura tikkonforma 
mad-definizzjoni rilevanti għall-vetturi off-road stabbilita fil-punt 4 tat-Taqsima A 
tal-Anness II għad-Direttiva tal-UE 2007/46/KE. 

** Għall-vetturi M1 il-valuri ta' limitu miżjuda għall-vetturi off-road ikunu validi biss 
massa massima awtorizzata tkun ta' > 2 tunnellati

*** Għall-vetturi Off-road il-valuri ta' limitu ġenerali jiżdiedu b' + 1 dB(A)
**** Perjodu tranżizzjonali għall-ewwel reġistrazzjoni ta' vetturi ġodda: Sentejn wara d-

dħul fis-seħħ.
***** Perjodu tranżizzjonali għall-ewwel reġistrazzjoni ta' vetturi ġodda: 3 snin wara d-

dħul fis-seħħ.
****** B'bidu mill-applikazzjoni tat-tielet fażi, il-Kummissjoni għandha twettaq studju 

dettaljat biex tivvalida r-raba' fażi fir-rigward tal-fattibilità teknika tal-limiti tal-
istorbju. F'każ ta' evalwazzjoni pożittiva, ir-raba' fażi tiġi applikata erba' snin wara 
l-pubblikazzjoni tal-istudju tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit 
values should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical 
standards. These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values 
and to optimize the overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories 
enables us to establish more ambitious noise limit values for vehicles with lower engine 
power and more realistic noise limit values for vehicles with higher engine power. The 
Regulation should reflect the differences in development and production of passenger cars 
and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger cars and commercial 
vehicles shall be established. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trid tintgħażel vettura waħda li mbagħad 
tiġi soġġetta għat-testijiet stabbiliti fil-
punt 2. Jekk ir-riżultati tat-testijiet 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-COP tal-
Anness X tad-Direttiva 2007/46/KE, il-
vettura għandha titqies li tikkonforma mad-

Trid tintgħażel vettura waħda li mbagħad 
tiġi soġġetta għat-testijiet stabbiliti fil-
punt 2. Jekk ir-riżultati tat-testijiet 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-COP tal-
Anness X tad-Direttiva 2007/46/KE, il-
vettura għandha titqies li tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-COP. Għar-rekwiżiti 
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dispożizzjonijiet tal-COP. tal-COP il-valuri ta' limitu tal-Anness III 
jiġu sodisfati jekk ikun hemm konformità 
mal-valuri ta' limitu tal-Anness III 
b'marġini addizzjonali ta' 1 dB(A).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-leġiżlazzjoni attwali li tikkonċerna l-verifika tal-konformità tal-produzzjoni, hemm previst 
marġni ta' 1 dB(A).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness IX – parti A – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-Sistema ta' Twissija Akustika ta' Vettura 
(AVAS) hija mezz li tiġġenera l-ħoss 
maħluqa biex tinforma lil min ikun bil-
mixi fit-triq u l-utenti vulnerabbli tat-toroq.

Is-Sistema ta' Twissija Akustika ta' Vettura 
(AVAS) hija sistema għall-vetturi tat-
trasport fit-triq elettriċi u dawk elettriċi u 
ibridi li jipprovdu informazzjoni dwar it-
tħaddim tal-vetturi lil min ikun bil-mixi
fit-triq u u l-utenti vulnerabbli tat-toroq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-AVAS fl-Anness IX korrispondenti għandha tkun konformi mad-definizzjoni 
tal-AVAS fl-Artikolu 3 (21).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness IX – parti A – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-ħoss li jrid ikun iġġenerat mill-AVAS 
għandu jkun ħoss kontinwu li jipprovdi 
informazzjoni li vettura qed titħaddem lil 
min ikun miexi fit-triq u lill-utenti 
vulnerabbli tat-toroq. 

(a) Il-ħoss li jrid ikun iġġenerat mill-AVAS 
għandu jkun ħoss kontinwu li jipprovdi 
informazzjoni li vettura qed titħaddem lil 
min ikun miexi fit-triq u lill-utenti 
vulnerabbli tat-toroq. l-ħoss għandu jkun 
faċilment indikattiv tal-imġiba tal-vettura 
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u għandu jkollu l-ħoss familjari ta' 
vettura tal-istess kategorija mgħammra 
b'magna tal-kombustjoni interna. 

Madankollu, l-ħsejjes li ġejjin u tipi simili 
ta' ħsejjes mhumiex aċċettabbli:
(i) Sirena, tromba, sett ta' qniepen 
intunati (chime), qanpiena u ħsejjes ta' 
vettura ta' emerġenza 
(ii) Ħsejjes tal-allarm eż. allarm tan-nar, 
tas-serq, jew tad-duħħan
(iii) Ħoss intermittenti
Dawn il-ħsejjes li ġejjin u tipi simili ta' 
ħsejjes għandhom jiġu evitati:
(iv)Ħsejjes melodjużi, ħsejjes tal-annimali 
u l-insetti
(v) Ħsejjes li jfixklu l-identifikazzjoni ta' 
vettura u/jew tat-tħaddim tagħha (eż. 
aċċelerazzjoni, deċelerazzjoni, eċċ.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ennumerazzjoni tat-tipi differenti ta' ħsejjes li mhumiex aċċettabbli għall-użu fl-AVAS 
għandha tiġi sostitwita b'deskrizzjoni ċara tal-karatteristiċi tal-ħsejjes li huma aċċettabbli. 


