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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tistabilixxi regoli tal-UE armonizzati u aġġornati dwar it-testijiet tal-affidabilità 
stradali tal-vetturi bil-mutur u t-trejlers bil-ħsieb li jissaħħu l-istandards minimi ta' sikurezza u 
emissjonijiet tat-testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali (PTI). Il-proposta hi mmirata biex 
tgħin tnaqqas b'nofs l-imwiet fit-toroq tal-UE qabel l-2020 skont l-Orjentazzjonijiet ta' 
Politika tal-UE dwar is-Sikurezza tat-Triq. Barra minn hekk, il-proposta hi mmirata biex 
tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li jirriżultaw minn manutenzjoni ħażina ta' 
vettura.

Ir-Rapporteur jappoġġa dawn l-objettivi fundamentali u, minħabba d-differenzi bejn il-prattiki 
tal-Istati Membri, jappoġġ armonizzazzjoni mmirata bi qbil mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, u 
għalhekk jiddubita jekk l-istrument għandux ikun Regolament li jħalli lill-Istati Membri 
b'anqas libertà biex jadattaw ir-regoli fil-livell nazzjonali

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jemmen li l-objettiv tat-tnaqqis tal-imwiet fit-toroq għandu 
jinkiseb waqt li tiġi żgurata l-proporzjonalità, u għaldaqstant jappoġġa soluzzjonijiet adattati 
bbażati fuq bażi ta' evidenza solida. B'dan jixtieq jiġbed l-attenzjoni għall-inċertezzi 
enfasizzati mill-Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Parlament Ewropew li jidher li m'hemm 
l-ebda appoġġ minn evidenza għall-ipoteżi bażika li, jekk l-ispezzjonijiet tekniċi jsiru aħjar u 
b'aktar frekwenza, ikun hemm anqas difetti fil-vetturi.  

Ir-Rapporteur jinnota wkoll li l-ambitu ġie estiż lil hinn minn dak tad-Direttiva 2009/40/KE 
biex jinkludi kategoriji ġodda ta' vetturi, b'mod partikulari l-vetturi motorizzati b'żewġ roti 
jew bi tliet roti, it-trejlers ħfief ta' anqas minn 3,5 tunnellati u t-tratturi li jiġu ddisinjati 
b'veloċità li taqbeż l-40 km/h. Il-proposta żżid ukoll il-frekwenza tal-ispezzjonijiet għall-
vetturi aktar antiki jew b'kilometraġġ għoli. 

Ir-Rapporteur ma ppropona l-ebda bidla fir-rigward tal-forma jew l-ambitu tal-abbozz ta' liġi, 
u lanqas fir-rigward tat-tul tat-testijiet peress li dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu 
ttrattati mill-Kumitat responsabbli, u minflok iddeċieda li jiffoka l-emendi tiegħu fuq 
kwistjonijiet relatati mas-suq uniku. Mill-perspettiva tal-Kumitat IMCO, l-aktar kwistjonijiet 
rilevanti jinkludu:

1. Kif għandu jiġi ddefinit "test tal-affidabilità stradali"

Ir-Rapporteur qed jipproponi emenda biex tiġi mmodifikata d-definizzjoni ta' test ta' 
affidabilità, li attwalment jista' jintuża ħażin biex irażżan il-kompetizzjoni transkonfinali fil-
kummerċ tal-vetturi użati. Speċifikament, id-definizzjoni tal-Kummissjoni toħloq inċertezza 
legali peress li terġa' tiddikjara, f'definizzjoni ġenerali, ir-rekwiżit li t-testijiet isiru skont 
kriterji relatati mal-approvazzjoni tat-tip b'mod ġenerali, waqt li l-kriterji għall-approvazzjoni 
tat-tip rilevanti huma diġà speċifikati fl-annessi.  Dan jimplika li potenzjalment kull 
komponent f'vettura jista' jiġi ttestjat peress li hu possibbli li tiġi rikonoxxuta dimensjoni ta' 
sikurezza għall-komponenti kollha f'vettura.  Għandu jkun rilevanti biss li jiġu ttestjati dawk 
il-komponenti li t-tip tagħhom ikun ġie approvat fir-rigward tas-sikurezza u l-emissjonijiet.  
It-tħassib hu li xi atturi jistgħu jisfruttaw dan in-nuqqas ġuridiku biex jipproteġu s-suq 
domestiku għall-vetturi użati u ma jgħaddux vetturi mit-test mingħajr raġuni valida. 
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2. Miżuri għall-identifikazzjoni u l-prevenzjoni ta' frodi relatata mal-kilometraġġ 

Fost il-prodotti kollha, it-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur għat-tielet sena 
konsekuttiva tagħti lill-karozzi użati l-valutazzjoni għall-Prestazzjoni fis-Suq l-aktar baxxa, u 
b'mod partikulari l-aħħar post fil-klassifika f'dak li jirrigwarda l-fiduċja. Għaldaqstant, ir-
Rapporteur qed jipproponi miżuri msaħħa biex tiġi miġġielda l-frodi relatata mal-odometri 
billi jiġi estiż l-ambitu tal-pjattaforma elettronika għall-informazzjoni dwar il-vetturi biex jiġi 
żgurat li l-informazzjoni kollha relatata mal-kilometraġġ ta' vettura tkun inkluża f'pjattaforma 
fuq l-internet. Barra minn hekk, ir-Rapporteur hu mħasseb li l-proposta tal-Kummissjoni 
tipprojbixxi kwalunkwe korrezzjoni għal odometru inklużi dawk l-aġġustamenti 'l fuq li kieku 
jevitaw li l-vetturi kkonċernati jitħallew b'valur kummerċjali mnaqqas bla bżonn.

3. Aċċess għar-riżultati tat-testijiet ta' affidabilità stradali fir-reġistri nazzjonali, aċċess 
għall-informazzjoni teknika, u rekwiżiti minimi għat-tagħmir għall-ittestjar

Ir-Regolament jintroduċi l-possibilità li tiġi stabbilita sistema armonizzata tal-UE għall-
iskambju ta' data, biex b'hekk iċ-ċentri tat-testijiet PTI madwar l-UE jkun jista' jkollhom 
aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi. Madankollu, ir-
Rapporteur iqis li l-aċċess għal dan ir-repożitorju m'għandux ikun limitat għall-awtoritajiet 
kompetenti u għaċ-ċentri tat-testijiet PTI. Biex jiġi żgurat li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs 
għal kulħadd, qed jipproponi li anke l-manifatturi ta' tagħmir għas-servizz u t-tiswija ta' 
vetturi jkollhom aċċess peress li dan jippermettilhom jipproduċu tagħmir kompetittiv u 
effikaċi għall-ittestjar. Ir-Rapporteur jipproponi wkoll li jiġi permess l-użu ta' proċessi ta' 
ttestjar alternattivi li jistgħu jkunu essenzjali biex jiffaċilitaw l-ittestjar kosteffettiv ta' dawk il-
vetturi li diffiċli tittestjahom. 

4. Eżenzjonijiet

Ir-Rapporteur jilqa' l-eżenzjoni għal "vetturi storiċi". Madankollu, jikkunsidra li d-definizzjoni 
hi preskrittiva wisq u minflok jirrakkomanda li jiġi previst rekwiżit ta' età bażiku. Barra minn 
hekk, qed jipproponi li tinżamm id-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jeżentaw vetturi mir-
Regolament bi qbil mal-prassi attwali.

5. Rikonoxximent reċiproku

L-ittestjar tal-affidabilità stradali hu marbut mar-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-Vetturi b'Mutur 
peress li armonizzazzjoni akbar fl-UE rigward it-testijiet PTI għandha tissemplifika r-
reġistrazzjoni mill-ġdid minn Stat Membru għall-ieħor. Għaldaqstant, ir-Rapporteur introduċa 
proposta ġdida li tistipula r-rikonoxximent reċiproku mandatorju taċ-ċertifikati tat-testijiet 
PTI madwar l-Unjoni.

6. Rieżami u monitoraġġ

Sabiex is-suq uniku jkompli jissaħħaħ, ir-Rapporteur introduċa wkoll klawżola ta' rieżami 
biex, ħames snin wara li tiġi adottata l-proposta, jiġi investigat il-potenzjal biex jiġi ffaċilitat 
l-iskambju tad-data relatata mar-riżultati tat-testijiet PTI bejn l-Istati Membri.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 
t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandu jinħareġ ċertifikat tal-
affidabilità stradali wara kull test, inkluża, 
fost oħrajn, informazzjoni relatata mal-
identità tal-vettura u informazzjoni dwar 
ir-riżultati tat-test. Bil-ħsieb li jkun żgurat 
segwitu xieraq tat-testijiet tal-affidabilità 
stradali, .

(22) Sabiex jiġi żgurat is-segwitu xieraq 
għar-riżultati tat-testijiet, għandu jinħareġ 
ċertifikat tal-affidabilità stradali wara kull 
test, li għandu jinħoloq ukoll f'format 
elettroniku, bl-istess livell ta' dettall fir-
rigward tal-identità tal-vettura u r-
riżultati tat-test kif ikun jidher fiċ-
ċertifikat oriġinali tat-test. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom jiġbru u 
jżommu informazzjoni bħal din f'bażi tad-
dejta ċentralizzata sabiex jiżguraw li l-
awtentiċità tar-riżultati tal-ispezzjonijiet 
tekniċi perjodiċi tkun tista' tiġi vverfikata 
faċilment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikati tal-affidabilità stradali issa għandhom jingħataw f'kopja stampata apparti 
waħda elettronika sabiex jiġi evitat l-iffalsifikar jew tbagħbis, u sabiex jiġi ffaċilitat l-
iskambju ta' informazzjoni li se jippermetti l-iżvilupp tal-Pjattaforma Elettronika għall-
Informazzjoni dwar il-Vetturi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa meqjus li l-frodi tal-odometru 
taffettwa bejn 5 % u 12 % tal-bejgħ tal-
karozzi użati u dan jirriżulta f'kost 

(23) Huwa meqjus li l-frodi tal-odometru 
taffettwa bejn 5 % u 12 % tal-bejgħ tal-
karozzi użati u dan jirriżulta f'kost 



PE506.045v01-00 6/13 PA\927863MT.doc

MT

importanti ħafna għas-soċjetà ta' diversi 
biljuni ta' Ewro kull sena u f'evalwazzjoni 
mhux korretta tal-kundizzjoni tal-
affidabilità stradali ta' vettura. Bil-ħsieb li 
tkun miżura kontra l-frodi tal-odometru, ir-
reġistrazzjoni tal-kilometraġġ fiċ-ċertifikat 
tal-affidabilità stradali flimkien mal-
obbligu li jiġi ppreżentat iċ-ċertifikat tat-
test preċedenti għandhom jiffaċilitaw l-
iskoperta tat-tbagħbis jew tal-
manipulazzjoni tal-odometru. Il-frodi tal-
odometru għandha wkoll titqies b’mod 
aktar sistematiku bħala offiża li twassal 
għal penalità.

importanti ħafna għas-soċjetà ta' diversi 
biljuni ta' Ewro kull sena u f'evalwazzjoni 
mhux korretta tal-kundizzjoni tal-
affidabilità stradali ta' vettura. Bil-ħsieb li 
tkun miżura kontra l-frodi tal-odometru, ir-
reġistrazzjoni tal-kilometraġġ fiċ-ċertifikat 
tal-affidabilità stradali flimkien mal-
obbligu li jiġi ppreżentat iċ-ċertifikat tat-
test preċedenti għandhom jiffaċilitaw l-
iskoperta tat-tbagħbis jew tal-
manipulazzjoni tal-odometru u barra minn 
hekk itejbu l-funzjonament tas-suq intern 
fir-rigward tal-kummerċ transkonfinali 
fil-qasam tal-karozzi użati. Tabilħaqq, fit-
tmien edizzjoni tal-tabella ta' valutazzjoni 
tas-swieq tal-konsumatur "Swieq li 
jaħdmu għall-konsumaturi" ta' 
Diċembru 2012, għat-tielet sena 
konsekuttiva, din it-taqsima tas-suq ġiet 
ikklassifikata bil-valutazzjoni tal-
prestazzjoni fis-suq l-aktar baxxa u b'mod 
partikulari bl-aħħar post fil-klassifika 
f'dak li jirrigwarda l-fiduċja. Il-frodi tal-
odometru għandha wkoll titqies b’mod 
aktar sistematiku bħala offiża li twassal 
għal penalità.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) ‘vettura ta’ interess storiku’ tfisser 
kwalunkwe vettura li tissodisfa l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(7) ‘vettura ta’ interess storiku’ tfisser 
kwalunkwe vettura li kienet manifatturata 
jew reġistrata għall-ewwel darba mill-
inqas 30 sena ilu, u li titqies bħala storika 
mill-awtoritajiet kompetenti għar-
reġistrazzjoni tal-vetturi fl-Istati Membri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-Kummissjoni ta' vettura ta' interess storiku hi dettaljata bla bżonn u, kieku, 
twassal biex ħafna vetturi jiġu inklużi b'mod mhux xieraq fl-ambitu tar-Regolament. Rekwiżit 
li sempliċiment jispeċifika l-età, b'kull speċifikazzjoni ulterjuri mħollija f'idejn l-awtoritajiet 
tal-Istati Membri, jipprovdi biżżejjed flessibilità u jkun konformi mal-prassi attwali.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Kienet manifatturata tal-inqas 30 sena 
ilu,

imħassar

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Tinżamm permezz tal-użu ta' partijiet ta' 
bdil li jirriproduċu l-komponenti storiċi 
tal-vettura;

imħassar

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Ma ġarrbet ebda tibdil fil-karatteristiċi 
tekniċi tal-komponenti prinċipali tagħha 
bħall-magna, il-brejkijiet, l-istering jew is-
suspenxin u

imħassar

Or. en
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Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Ma nbidlitx fid-dehra tagħha; imħassar

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) ‘test tal-affidabilità stradali’ tfisser 
ispezzjoni, bi qbil mal-Anness II u l-
Anness III ta' dan ir-Regolament, biex 
jiġi żgurat li vettura ma tkunx perikoluża 
biex tintuża fit-toroq pubbliċi u 
tikkonforma mal-karatteristiċi ambjentali 
rikjesti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-Kummissjoni toħloq inċertezza legali peress li terġa' tiddikjara –
f'definizzjoni ġenerali – ir-rekwiżit li t-testijiet isiru skont kriterji relatati mal-approvazzjoni 
tat-tip b'mod ġenerali, waqt li l-kriterji għall-approvazzjoni tat-tip rilevanti (għall-finijiet tal-
ittestjar tas-sikurezza u l-emissjonijiet) huma diġà speċifikati fl-Annessi għal dan ir-
Regolament. Mingħajr din l-Emenda, kwalunkwe komponent ta' vettura li t-tip tiegħu jkun ġie 
approvat jista' jintgħażel għall-ittestjar tas-sikurezza, u, bħala riżultat, jista' jkun li vetturi ma 
jgħaddux mit-test bla raġuni.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd, din l-Emenda qed 
tipproponi li jkun permess ukoll li l-manifatturi tat-tagħmir għall-ittestjar igawdu mill-aċċess 
għad-data teknika mill-PTI għad-disinn u l-manifattura ta' tagħmir għall-ittestjar effikaċi u 
kompetittiv. Hemm tħassib li r-referenzi għall-Anness I jistgħu jwasslu għal rekwiżiti ta' 
informazzjoni sproporzjonati għall-manifatturi peress li l-Anness I hu ferm aktar estensiv 
minn dak li hu effettivament rikjest għat-testijiet PTI. Għaldaqstant, jista' jkun li jiġu proposti 
bidliet ulterjuri bħala Emendi għal dan l-abbozz ta' Opinjoni.

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. 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' 
affidabilità stradali tal-vettura, ladarba l-
validità tiegħu jkun ġie vverifikat 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 
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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 
rċeviet iċ-ċertifikat ta' affidabilità stradali 
oriġinali. Qabel id-data ta' applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom jikkomunikaw lil xulxin il-
format taċ-ċertifikat ta' affidabilità 
stradali rikonoxxut mill-awtoritajiet 
kompetenti rispettivi tagħhom, kif ukoll l-
istruzzjonijiet dwar kif għandha tiġi 
vverifikata l-awtentiċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi ffaċilitata r-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-vetturi motorizzati fl-Unjoni kollha, din l-
emenda qed tintroduċi sistema għar-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati ta' affidabilità 
stradali bejn l-Istati Membri, b'seħħ mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda maħsuba biex tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni li se jippermetti l-iżvilupp 
tal-Pjattaforma Elettronika għall-Informazzjoni dwar il-Vetturi.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
istabbiliment ta’ metodu biex jiġi ffaċilitat 
l-aċċess għall-informazzjoni dwar ir-
riżultati tat-testijiet tal-affidabilità stradali 
tal-vetturi, il-qari tal-odometru u l-
informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-
vettura, bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri responsabbli għall-ittestjar, 
ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-
vetturi, iċ-ċentri tal-ittestjar u l-manifatturi 
tal-vettura. Il-Kummissjoni għandha 
tisfrutta s-soluzzjonijiet informatiċi 
eżistenti fir-rigward tad-data li tkun 
pubblikament disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi l-investigazzjoni tal-aċċess reċiproku għall-informazzjoni dwar id-
data mit-testijiet madwar l-UE waqt li tiżdied l-informazzjoni li ħafna Stati Membri diġà 
jagħmlu disponibbli fuq l-internet illum biex jiġu minimizzati l-ispejjeż u tiġi evitata d-
duplikazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri oħrajn diġà għandhom aċċess għal 
din l-informazzjoni, u l-istudju ta' fattibilità għandu jiffoka fuq liema data minima hi rikjesta.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Rapportar
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Sa [ħames snin mid-data ta' dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni u l-effetti ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikulari fir-
rigward tal-effikaċja tad-dispożizzjonijiet 
dwar l-ambitu, il-frekwenza tat-testijiet, u 
r-riżultati tal-eżami dwar il-fattibilità tal-
introduzzjoni ta' pjattaforma elettronika 
tal-informazzjoni dwar il-vetturi, kif 
speċifikat fl-Artikolu 15 u l-
implimentazzjoni tar-rikonoxximent 
reċiproku taċ-ċertifikati ta' affidabilità 
stradali. Ir-rapport għandu janalizza 
wkoll jekk hemmx il-ħtieġa li l-Annessi 
għal dan ir-Regolament jiġu aġġornati 
fid-dawl tal-progress tekniku u l-prattika. 
Dan ir-Rapport għandu jitressaq wara li 
jkun ġie kkonsultat il-Kumitat imsemmi 
fl-Artikolu 16, u għandu jkun 
akkumpanjat, fejn ikun xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klawżola proposta għall-eżami mill-ġdid hi l-mekkaniżmu ta' sorveljanza fundamentali biex 
tiġi żgurata implimentazzjoni effikaċi tar-Regolament propost u biex jiġi żgurat li, fis-suq 
uniku, l-benefiċċji massimi jingħataw lill-konsumaturi u l-impriżi.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżgura li l-
manipulazzjoni jew it-tbagħbis ta’ 
odometru jitqies bħala offiża u jkun 
ikkastigat minn penalitajiet effettivi, 
proporzjonati,dissważivi u mhux 
diskriminatorji.

2. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżgura li l-
manipulazzjoni jew it-tbagħbis ta’ 
odometru jitqies bħala offiża u jkun 
ikkastigat minn penalitajiet effettivi, 
proporzjonati,dissważivi u mhux 
diskriminatorji, ħlief għall-aġġustamenti 
'il fuq għall-qari tal-odometru awtorizzati 
minn ċentru tat-testijiet jew awtorità 
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kompetenti għall-korrezzjoni ta' tbagħbis 
illegali preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li meta l-qari tal-ordometru jkun tbagħbas illegalment, dan jista' jiġi 
aġġustat 'il fuq b'mod konformi mal-liġi miċ-ċentri tat-testijiet jew l-awtoritajiet kompetenti 
biex jiżguraw li l-vetturi kkonċernati ma jiġux effettivament iddikjarati għar-rimi u jkunu 
jistgħu jgħaddu minn testijiet PTI tal-affidabilità stradali fil-ġejjieni.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Anness 2 – Parti 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'sitwazzjoni eċċezzjonali, fejn id-disinn 
ta' vettura speċifika ma jkunx kompatibbli 
mal-applikazzjoni tal-metodi ta' ttestjar 
stipulati f'dan l-Anness, it-test għandu 
jitwettaq bi qbil mal-metodi ta' ttestjar 
alternattivi speċifiċi rrakkomandati mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. 
Kwalunkwe metodu ta' ttestjar li jintuża u 
li ma jkunx speċifikat f'dan l-Anness irid 
ikun ġie approvat bil-miktub mill-awtorità 
kompetenti xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittestjar ta' ċerti vetturi, bħal tratturi veloċi u vetturi b'elementi attakkati, jista' jkun diffiċli 
minħabba l-karatteristiċi tad-disinn tagħhom jew għax iċ-ċentri tat-testijiet tant ikunu 
mbegħdin li l-ispejjeż biex jiġi mmodernizzat it-tagħmir biex jiġu akkommodati vetturi li 
rarament jidhru jkunu sproporzjonati.  Għaldaqstant, hemm bżonn li jkun hemm disponibbli 
metodi ta' ttestjar alternattivi u mhux standard li madankollu jkunu ġew approvati b'mod ċar 
mill-awtorità kompetenti xierqa.


