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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija
(COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0395),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0204/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-9 ta’ 
Diċembru 20101,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-
0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Regolament (UE) Nru .../ ... 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-
approvazzjoni ta’ vetturi għall-agrikoltura 
u għall-forestrija 

Proposta għal Regolament (UE) Nru .../ ... 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ 
vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija 

                                               
1 ĠU C ...
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Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Biex jiġi promoss is-suq intern, sistema 
komprensiva Komunitarja għall-
approvazzjoni tat-tip tat-tratturi, il-karrijiet 
u l-makkinarju rmunkat interkambjabbli 
tagħhom ġiet stabbilita permezz tad-
Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 
2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ 
tratturi għall-agrikoltura jew għall-
forestrija, il-karrijiet tagħhom u l-
makkinarju irmunkat interkambjabbli 
[irmunkat interkambjabbli], flimkien mas-
sistemi tiegħu, il-komponenti u l-unitajiet 
separati teknici u li tirrevoka d-Direttiva 
74/150/KEE.

(1) Biex jiġi promoss is-suq intern, sistema 
komprensiva tal-Unjoni għall-
approvazzjoni tat-tip tat-tratturi, il-karrijiet 
u l-makkinarju rmunkat interkambjabbli 
tagħhom ġiet stabbilita permezz tad-
Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 
2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ 
tratturi għall-agrikoltura jew għall-
forestrija, il-karrijiet tagħhom u l-
makkinarju irmunkat interkambjabbli 
[irmunkat interkambjabbli], flimkien mas-
sistemi tiegħu, il-komponenti u l-unitajiet 
separati teknici.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu)

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Wara t-talba tal-Parlament Ewropew u 
bl-għan li l-proċedura tiġi ssimplifikata u 
mgħaġġla, ġie introdott approċċ regolatorju 
ġdid fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi, skont 
liema approċċ il-leġiżlatur fil-proċess 
leġiżlattiv ordinarju jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji fundamentali biss u jiddelega l-
leġiżlazzjoni ta’ aktar dettalji tekniċi lill-

(3) Wara t-talba tal-Parlament Ewropew u 
bl-għan li l-proċedura tiġi ssimplifikata u 
mgħaġġla, ġie introdott approċċ regolatorju 
ġdid fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi, skont 
liema approċċ il-leġiżlatur fil-proċess 
leġiżlattiv ordinarju jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji fundamentali biss u jiddelega s-
setgħa lill-Kummissjoni sabiex jiġu 
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Kummissjoni. Fir-rigward tar-rekwiżiti 
sostantivi, dan ir-Regolament għandu 
għalhekk jistabbilixxi biss id-
dispożizzjonijiet fundamentali dwar is-
sikurezza stradali, is-sikurezza 
okkupazzjonali u l-prestazzjoni ambjentali 
u jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi fl-
atti delegati.

adottati atti dwar aktar dettalji tekniċi. Fir-
rigward tar-rekwiżiti sostantivi, dan ir-
Regolament għandu għalhekk jistabbilixxi 
biss id-dispożizzjonijiet fundamentali dwar 
is-sikurezza funzjonali, is-sikurezza 
okkupazzjonali u l-prestazzjoni ambjentali 
u jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi fl-
atti delegati wara li jiġu kkonsultati l-
partijiet interessati kollha.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
sikurezza stradali, sikurezza 
okkupazzjonali u protezzjoni ambjentali, 
ir-rekwiżiti tekniċi u l-istandards
ambjentali li japplikaw għall-vetturi, għas-
sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet 
tekniċi separati fir-rigward tal-
approvazzjoni tat-tip għandhom jiġu 
armonizzati.

(5) Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
sikurezza funzjonali, sikurezza 
okkupazzjonali u protezzjoni ambjentali, 
ir-rekwiżiti tekniċi u ambjentali li 
japplikaw għall-vetturi, għas-sistemi, għall-
komponenti u għall-unitajiet tekniċi 
separati fir-rigward tal-approvazzjoni tat-
tip għandhom jiġu armonizzati.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Billi d-Direttivi dwar makkinarju
mobbli mhux tat-triq ma jkoprux rekwiżiti 
armonizzati għas-sikurezza stradali, huwa
xieraq li l-manifatturi ta’ makkinarju 
mobbli jingħataw l-opportunità li 

(6) Id-Direttivi attwali applikabbli għall-
makkinarju mobbli mhux tat-triq ma 
jkoprux rekwiżiti armonizzati għas-
sikurezza stradali. Sabiex jiġi komplut is-
suq intern u jiġi żgurat livell għoli ta' 
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jkollhom il-prodotti tagħhom approvati bi 
qbil mal-istandards Ewropej dwar ir-
rekwiżiti għas-sikurezza stradali skont 
dan ir-Regolament; għalhekk, il-
makkinarju mobbli għandu jiġi inkluż 
f’dan ir-Regolament fuq bażi fakultattiva 
fir-rigward tal-approvazzjonijiet tat-tip 
tas-sistema fir-rigward tar-rekwiżiti tas-
sikurezza stradali, b’mod partikolari billi 
r-rekwiżiti applikabbli għal makkinarju 
mobbli, li mhumiex inklużi f’dan ir-
Regolament, ma jinkludu l-ebda aspett ta’ 
sikurezza stradali.

sikurezza stradali, jinħtieġ l-iżvilupp ta' 
strument xieraq fil-livell tal-Unjoni sabiex 
jiġu armonizzati r-rekwiżiti applikabbli 
għall-makkinarju mobbli mhux tat-triq li 
jippermetti lill-manifatturi juru l-
konformità tal-prodotti tagħhom skont l-
istandards Ewropej. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtieġa 
għall-armonizzazzjoni ta’ rekwiżiti tekniċi 
u l-proċeduri ta’ stima ta’ konformità 
applikabbli għall-makkinarju mobbli 
mhux tat-triq. Il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta l-konklużjonijiet tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
għandha, jekk ikun meħtieġ, tagħmel 
proposti leġiżlattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara n-nota spjegattiva (makkinarju mobbli - kategorija U).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Konsegwentement, ir-Regolamenti tal-
UNECE li magħhom taderixxi l-Unjoni, 
permezz tad-Deċiżjoni 97/836/KE, u l-
emendi fir-Regolamenti tal-UNECE li 
magħhom l-Unjoni diġà taderixxi 
għandhom jiġu inkorporati fi ħdan il-
proċedura tal-approvazzjoni tat-tip fl-UE: 
jew bħala rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip ta’ vettura fl-UE jew inkella bħala 
alternattivi għal-liġi eżistenti tal-Unjoni. 
B’mod partikolari, meta l-Unjoni tiddeċiedi 
li Regolament tal-UNECE għandu jsir parti 
mir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip ta’ 
vetturi fl-UE u jissostitwixxi l-leġiżlazzjoni 
eżistenti tal-UE, is-setgħa għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni biex din 
tadotta l-adattamenti meħtieġa għal dan 

(8) Konsegwentement, ir-Regolamenti tal-
UNECE li magħhom taderixxi l-Unjoni, 
permezz tad-Deċiżjoni 97/836/KE, u l-
emendi fir-Regolamenti tal-UNECE li 
magħhom l-Unjoni diġà taderixxi 
għandhom jiġu inkorporati fi ħdan il-
proċedura tal-approvazzjoni tat-tip fl-UE: 
jew bħala rekwiżiti għall-approvazzjoni 
tat-tip ta’ vettura fl-UE jew inkella bħala 
alternattivi għal-liġi eżistenti tal-Unjoni. 
B’mod partikolari, meta l-Unjoni tiddeċiedi 
li Regolament tal-UNECE għandu jsir parti 
mir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip ta’ 
vetturi fl-UE u jissostitwixxi l-leġiżlazzjoni 
eżistenti tal-Unjoni, is-setgħa għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex jiġu 
ssupplimentati jew emendati elementi 
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ir-Regolament jew tadotta l-atti 
implimentattivi meħtieġa.

rilevanti mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament jew tadotta l-atti 
implimentattivi meħtieġa.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Huwa tabilħaqq importanti li l-miżuri 
futuri proposti abbażi ta’ dan ir-
Regolament jew proċeduri li għandhom 
jiġu implimentati fl-applikazzjoni tiegħu 
għandhom ikunu konformi ma’ dawn il-
prinċipji, li reġgħu ġew iddikjarati mill-
Kummissjoni fir-Rapport tagħha CARS 21. 
B’mod partikolari, għal skopijiet ta’ 
regolamentazzjoni u simplifikazzjoni 
mtejba u biex jiġi evitat aġġornament 
kontinwu tal-leġiżlazzjoni attwali tal-UE
dwar kwistjonijiet ta’ speċifikazzjonijiet 
tekniċi, dan ir-Regolament għandu jirreferi 
għall-istandards u r-regolamenti 
internazzjonali eżistenti li huma 
disponibbli għall-pubbliku mingħajr ma 
jerġgħu jiġu riprodotti fil-qafas legali tal-
UE.

(11) Huwa tabilħaqq importanti li l-miżuri 
futuri proposti abbażi ta’ dan ir-
Regolament, jew proċeduri li għandhom 
jiġu implimentati fl-applikazzjoni tiegħu 
għandhom ikunu konformi ma’ dawn il-
prinċipji, li reġgħu ġew iddikjarati mill-
Kummissjoni fir-Rapport tagħha CARS 21. 
B’mod partikolari, għal skopijiet ta’ 
regolamentazzjoni u simplifikazzjoni 
mtejba u biex jiġi evitat aġġornament 
kontinwu tal-leġiżlazzjoni attwali tal-
Unjoni dwar kwistjonijiet ta’ 
speċifikazzjonijiet tekniċi, dan ir-
Regolament għandu jirreferi għall-
istandards u r-regolamenti internazzjonali 
eżistenti li huma disponibbli għall-
pubbliku mingħajr ma jerġgħu jiġu 
riprodotti fil-qafas legali tal-UE.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex jiġi żgurat li l-proċedura għall-
monitoraġġ tal-konformità tal-produzzjoni, 
li hija waħda mill-elementi bażiċi tas-

(14) Biex jiġi żgurat li l-proċedura għall-
monitoraġġ tal-konformità tal-produzzjoni, 
li hija waħda mill-elementi bażiċi tas-
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sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-
Komunità, tkun ġiet implimentata kif 
suppost u tkun qed tiffunzjona tajjeb, il-
manifatturi għandhom jiġu mmonitorjati 
regolarment mill-awtorità kompetenti jew 
minn servizz tekniku kwalifikat 
adegwatament maħtur apposta għal dan il-
għan.

sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-
Unjoni, tkun ġiet implimentata kif suppost 
u tkun qed tiffunzjona tajjeb, il-manifatturi 
għandhom jiġu mmonitorjati regolarment 
mill-awtorità kompetenti jew minn servizz 
tekniku kwalifikat adegwatament maħtur 
apposta għal dan il-għan.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu)

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-għan ewlieni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-approvazzjoni tal-vetturi 
huwa li jiġi żgurat li l-vetturi, il-
komponenti u l-unitajiet tekniċi separati 
ġodda li jitqiegħdu fis-suq jipprovdu livell 
għoli ta’ sikurezza u protezzjoni 
ambjentali. Dan l-għan m’għandux jiġi 
mxekkel mill-iffittjar ta’ ċerti komponenti 
jew tagħmir wara li l-vetturi jkunu 
tqiegħdu fis-suq jew ikunu bdew jintużaw. 
Għalhekk, għandhom jittieħdu miżuri 
adegwati biex jiġi żgurat li komponenti jew 
tagħmir li jistgħu jiġu ffittjati fuq il-vetturi 
u li jistgħu jxekklu b’mod sinifikanti l-
funzjonament tas-sistemi li huma essenzjali 
f’termini ta’ sikurezza jew protezzjoni 
ambjentali, ikunu soġġetti għal kontroll 
minn qabel minn awtorità tal-
approvazzjoni qabel ma jinħarġu għall-
bejgħ. Dawn il-miżuri għandhom 
jikkonsistu f’dispożizzjonijiet tekniċi fir-
rigward tar-rekwiżiti li dawn il-komponenti 
jew tagħmir għandhom jikkonformaw 
magħhom.

(17) L-għan ewlieni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-approvazzjoni tal-vetturi 
huwa li jiġi żgurat li l-vetturi, il-
komponenti u l-unitajiet tekniċi separati 
ġodda li jitqiegħdu fis-suq jipprovdu livell 
għoli ta’ sikurezza u protezzjoni 
ambjentali. Dan l-għan m’għandux jiġi 
mxekkel mill-iffittjar ta’ ċerti komponenti 
jew tagħmir wara li l-vetturi jkunu 
tqiegħdu fis-suq jew ikunu bdew jintużaw. 
Għalhekk, għandhom jittieħdu miżuri 
adegwati biex jiġi żgurat li komponenti jew 
tagħmir li jistgħu jiġu ffittjati fuq il-vetturi 
u li jistgħu jxekklu b’mod sinifikanti l-
funzjonament tas-sistemi li huma essenzjali 
f’termini ta’ sikurezza jew protezzjoni 
ambjentali, ikunu soġġetti għal kontroll 
minn qabel minn awtorità tal-
approvazzjoni qabel ma jiġu introdotti fis-
suq. Dawn il-miżuri għandhom jikkonsistu 
f’dispożizzjonijiet tekniċi fir-rigward tar-
rekwiżiti li dawn il-komponenti jew 
tagħmir għandhom jikkonformaw 
magħhom.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu)
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Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward 
tas-sikurezza stradali (inkluża s-sistema 
tal-brejkijiet), is-sikurezza okkupazzjonali 
u l-prestazzjoni ambjentali, l-ittestjar, l-
aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija 
u l-manutenzjoni u l-inkarigar u ta’ 
xogħlijiet awtorizzati speċifiċi għal 
servizzi tekniċi, biex jiġu miżjuda jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament.

(23) Sabiex jiġu ssupplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tiġi ddelegata s-setgħa li tadotta 
atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea fir-rigward ta' arranġamenti 
ddettaljati għall-approvazzjoni u s-
sorveljanza tal-vetturi ġodda kollha fis-
suq, kif ukoll għall-introduzzjoni fis-suq 
jew id-dħul fis-servizz ta’ partijiet u 
tagħmir. Huwa ta' importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa fil-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Meta tħejji u tfassal atti delegati, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-
dokumenti kollha meħtieġa jintbagħtu fil-
ħin, b’mod xieraq u simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Xi wħud mis-suġġetti koperti minn 
dan ir-Regolament jeħtieġu 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni fl-Istati Membri, biex
jiġi żgurat il-funzjonament kif suppost tas-
suq intern billi jiġi ffaċilitat ir-

(24) Jinħtieġu kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-mod li se 
tingħata l-informazzjoni meta ssir l-
applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip, 
il-mudelli għall-pjanċi addizzjonali tal-
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rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet 
amministrattivi li jittieħdu minn Stati 
Membri differenti u għall-aċċettazzjoni ta’ 
dokumenti maħruġa minn manifatturi tal-
vetturi, biex b’hekk il-partijiet interessati 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mis-suq intern 
b’mod aktar faċli. Għalhekk, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti implimentattivi f’konformità 
mal-Artikolu 291 tat-Trattat biex jiġu 
stabbiliti kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament
fir-rigward tas-suġġetti li ġejjin: lista ta’ 
informazzjoni li għandha tiġi pprovduta 
meta wieħed japplika għall-approvazzjoni 
tat-tip, proċeduri għall-approvazzjoni tat-
tip, mudelli għall-pjanċi addizzjonali tal-
manifatturi, ċertifikati għall-
approvazzjoni tat-tip fl-UE, lista ta’ 
approvazzjonijiet tat-tip mogħtija, sistema 
ta’ enumerar għall-approvazzjonijiet tat-
tip fl-UE u proċeduri biex tiġi żgurata 
konformità mal-produzzjoni.

manifatturi u ċ-ċertifikati tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE, u s-sistema 
ta’ enumerar għall-approvazzjonijiet tat-
tip fl-UE, sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament kif suppost tas-suq intern 
billi jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent 
reċiproku ta’ deċiżjonijiet amministrattivi 
li jittieħdu minn Stati Membri differenti u 
għall-aċċettazzjoni ta’ dokumenti maħruġa 
minn manifatturi tal-vetturi, biex b’hekk il-
partijiet interessati ikunu jistgħu 
jibbenefikaw mis-suq intern b’mod aktar 
faċli. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet rilevanti ta’dan ir-
Regolament, is-setgħat implimentattivi 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni.
Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 
bi qbil mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi 
r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-
modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Skont l-Artikolu 291 tat-TFUE, 
regoli u prinċipji ġenerali li jirrigwardaw 
il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati 
Membri tal-mod kif il-Kummissjoni 
teżerċita s-setgħat implimentattivi tagħha, 
għandhom jiġu stabbiliti minn qabel minn 
Regolament adottat f’konformità mal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja. Sakemm 
jiġi adottat dak ir-Regolament il-ġdid, id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 

imħassar
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għall-eżerċitar tas-setgħat implimentattivi 
kkonferiti fuq il-Kummissjoni tkompli 
tapplika, bl-eċċezzjoni tal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju, li mhijiex 
applikabbli.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Huwa importanti għall-partijiet 
interessati kollha li tiġi stabbilita relazzjoni 
ċara bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva 
2006/42/KE dwar is-sikurezza tal-
makkinarju, biex jiġi stabbilit b’mod ċar 
liema huma dawk ir-rekwiżiti li prodott 
speċifiku jeħtieġ li jissodisfa.

(27) Huwa importanti għall-partijiet 
interessati kollha li tiġi stabbilita relazzjoni 
ċara bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva 
2006/42/KE dwar il-makkinarju, biex jiġi 
stabbilit b’mod ċar liema huma dawk ir-
rekwiżiti li prodott speċifiku jeħtieġ li 
jissodisfa.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 27 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Billi l-objettiv ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti 
regoli armonizzati uniformi fuq ir-
rekwiżiti amministrattivi u tekniċi għall-
approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ 
vetturi agrikoli u tal-foresti, ma jistax 
jintlaħaq b’mod suffiċenti mill-Istati 
Membri, u għalhekk jista', minħabba l-
iskala tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
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Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat 
f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jintlaħaq dan il-għan.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti 
amministrattivi u tekniċi għall-
approvazzjoni tat-tip fl-UE tal-vetturi 
ġodda kollha msemmija fl-Artikolu 2.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti 
amministrattivi u tekniċi għall-
approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq tal-
vetturi l-ġodda kollha msemmija fl-
Artikolu 2.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll ir-
rekwiżiti għall-bejgħ u d-dħul fis-servizz 
tal-komponenti u tat-tagħmir maħsuba 
għall-vetturi approvati skont dan ir-
Regolament u għall-projbizzjoni ta’ tali 
bejgħ u dħul fis-servizz.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
rekwiżiti għall-introduzzjoni fis-suq jew
id-dħul fis-servizz tas-sistemi, il-
komponenti u l-unitajiet tekniċi separati
għall-vetturi approvati skont dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament japplika għall-
approvazzjoni tat-tip u għall-approvazzjoni 
individwali ta’ vetturi mfassla u mibnija fi 
stadju wieħed jew aktar, u ta’ sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
mfassla u mibnija għal tali vetturi.

Dan ir-Regolament japplika għall-
approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi agrikoli 
jew tal-forestrija mfassla u mibnija fi 
stadju wieħed jew aktar, u ta’ sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
mfassla u mibnija għal tali vetturi.

Or. en

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll 
għall-approvazzjoni individwali ta’ tali 
vetturi.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) makkinarju mobbli (kategorija U). imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara n-nota spjegattiva (makkinarju mobbli - kategorija U).
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-vetturi li ġejjin, il-manifattur jista’ 
jagħżel jekk japplikax għal approvazzjoni 
tat-tip skont dan ir-Regolament jew għal 
approvazzjoni tat-tip nazzjonali:

3. Għall-vetturi li ġejjin, il-manifattur jista’ 
jagħżel jekk japplikax għal approvazzjoni 
skont dan ir-Regolament jew jekk ikunx 
konformi mar-rekwiżiti nazzjonali
kkonċernati:

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) makkinarju mobbli; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara n-nota spjegattiva (makkinarju mobbli - kategorija U).

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) karrijiet u vetturi rmunkati, kategoriji R 
u S;

(b) karrijiet (kategorija R) u tagħmir 
irmunkat interkambjabbli (kategorija S);

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u tal-
atti elenkati fl-Anness I, għajr fejn ikun 
ipprovdut mod ieħor fihom:

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u tal-
atti elenkati fl-Anness I, għajr fejn ikun 
ipprovdut mod ieħor fihom, għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. “approvazzjoni tat-tip tal-vettura sħiħa” 
tfisser approvazzjoni tat-tip li biha awtorità 
tal-approvazzjoni tiċċertifika li vettura 
sħiħa tissodisfa d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi 
rilevanti;

2. “approvazzjoni tat-tip tal-vettura sħiħa” 
tfisser approvazzjoni tat-tip li biha awtorità 
tal-approvazzjoni tiċċertifika li vettura 
mhux kompleta, sħiħa jew tip ta' vettura 
kompleta tissodisfa d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi 
rilevanti;

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. “approvazzjoni tat-tip ta’ unità separata 
teknika” tfisser approvazzjoni tat-tip fejn 
awtorità tal-approvazzjoni tiċċertifika li l-
unità separata teknika użata f’tip speċifiku 
wieħed jew aktar ta’ vetturi tissodisfa d-
dispożizzjonijiet amministrattivi u r-

5. “approvazzjoni tat-tip ta’ unità separata 
teknika” tfisser approvazzjoni tat-tip fejn 
awtorità tal-approvazzjoni tiċċertifika li l-
unità separata teknika tissodisfa d-
dispożizzjonijiet amministrattivi u r-
rekwiżiti tekniċi rilevanti fir-rigward ta’ 
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rekwiżiti tekniċi rilevanti; tip speċifiku wieħed jew aktar ta’ vetturi ;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. “makkinarju mobbli” tfisser 
kwalunkwe vettura awtopropellenti, bl-
esklużjoni ta’ makkinarju mmuntat fuq 
ix-xażi tal-vettura bil-mutur, li tkun 
imfassla u mibnija speċifikament biex 
tagħmel xogħol, u li minħabba l-
karatteristiċi tal-kostruzzjoni tagħha ma 
tkunx adattata għall-ġarr ta’ passiġġieri 
jew għat-trasport ta’ oġġetti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara n-nota spjegattiva (makkinarju mobbli - kategorija U).

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. “vettura” tfisser kwalunkwe trattur, 
karru, tagħmir irmunkat interkambjabbli 
jew makkinarju mobbli kif definit fil-punti 
, , u ;

12. “vettura” tfisser kwalunkwe trattur, 
karru, jew tagħmir irmunkat 
interkambjabbli kif definit fil-punti 8, 9 u
11;

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. “vettura ta’ serje mitmuma” tfisser 
kwalunkwe vettura li hi parti minn stokk li 
ma jistax jiġi reġistrat jew mibjugħ jew 
imdaħħal fis-servizz minħabba d-dħul fis-
seħħ ta’ rekwiżiti tekniċi ġodda li għalihom 
ma ġietx approvata;

18. 'vettura ta' tmiem is-serje' tfisser 
kwalunkwe vettura li hi parti minn stokk li 
ma jistax jiġi introdott fis-suq jew ikun 
disponibbli fis-suq, anqas ma jista' jiġi 
rreġistrat jew imdaħħal fis-servizz 
minħabba d-dħul fis-seħħ ta' rekwiżiti 
tekniċi ġodda li għalihom ma ġiex 
approvat;

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. “sistema” tfisser assemblaġġ ta’ 
apparat ikkombinat biex iwettaq funzjoni 
speċifika waħda jew aktar f’vettura u li 
huwa soġġett għar-rekwiżiti ta’ xi att 
regolatorju;

19. 'sistema' tfisser assemblaġġ ta' tagħmir 
kkombinat biex iwettaq funzjoni speċifika 
waħda jew aktar f'vettura u li huwa soġġett 
għal kwalunkwe rekwiżit elenkat f'Anness 
I;

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. “komponent” tfisser apparat soġġett 
għar-rekwiżiti ta’ att regolatorju, maħsub 
biex ikun parti minn vettura, li t-tip tiegħu 
jista’ jiġi approvat indipendentement mill-
vettura fejn l-att regolatorju jagħmel 

20. “komponent” tfisser apparat soġġett 
għal kwalunkwe rekwiżit elenkat f’Anness 
I u maħsub biex ikun parti minn vettura, li 
t-tip tiegħu jista’ jiġi approvat 
indipendentement mill-vettura fejn l-att 
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dispożizzjonijiet espressament għal dan; regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet 
espressament għal dan;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. “unità teknika separata” tfisser apparat 
soġġett għar-rekwiżiti ta’ att regolatorju, 
maħsub biex ikun parti minn vettura, li t-
tip tagħha jista’ jiġi approvat separatament, 
iżda biss fir-rigward ta’ tip speċifiku 
wieħed jew aktar ta’ vettura fejn l-att 
regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet 
espressament għal dan;

21. “unità teknika separata” tfisser apparat 
soġġett għal kwalunkwe rekwiżit elenkat 
f’Anness I, maħsub biex ikun parti minn 
vettura, li t-tip tagħha jista’ jiġi approvat 
separatament, iżda biss fir-rigward ta’ tip 
speċifiku wieħed jew aktar ta’ vettura fejn 
l-att regolatorju jagħmel dispożizzjonijiet 
espressament għal dan;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22a. “komponenti” tfisser merkanzija 
użati għall-armar ta’ vettura kif ukoll 
komponenti ta’ rikambju;

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 22 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22b. "komponenti ta’ rikambju" tfisser 
merkanzija li għandhom jiġu installati fi 
jew fuq vettura sabiex jiġu mibdula l-
komponenti oriġinali ta’ dik il-vettura, 
inkluż merkanzija bħala lubrikanti li 
huma meħtieġa għall-użu ta’ vettura, bl-
eċċezzjoni tal-karburant;

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 22 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22c. “tagħmir” tfisser kwalunkwe 
merkanzija apparti komponenti li jistgħu 
jiġu miżjuda jew jiġu installati fuq 
vettura;

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 22 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22d. 'sikurezza funzjonali' tfisser in-
nuqqas ta' riskju inaċċettabbli ta' 
korriment fiżiku jew ta' ħsara lil saħħet 
in-nies, lill-proprjetà jew annimali 
domestiċi minħabba perikli li jirriżultaw 
minn operar ħażin ta' sistemi, komponenti 
jew unitajiet tekniċi separati mekkaniċi, 
idrawliċi, pnewmatiċi, elettriċi u/jew 
elettroniċi;
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Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

23. “manifattur” tfisser il-persuna jew l-
entità responsabbli għall-awtorità tal-
approvazzjoni għall-aspetti kollha tal-
approvazzjoni tat-tip jew għall-proċess ta’ 
awtorizzazzjoni biex tiġi żgurata l-
konformità tal-produzzjoni, irrilevanti mill-
fatt jekk il-persuna jew l-entità jkunux 
involuti direttament fl-istadji kollha tal-
kostruzzjoni tal-vettura, tas-sistema, tal-
komponent jew tal-unità teknika separata li 
huma l-oġġett tal-proċess ta’ 
approvazzjoni;

23. “manifattur” tfisser il-persuna jew l-
entità responsabbli għall-awtorità tal-
approvazzjoni għall-aspetti kollha tal-
approvazzjoni tat-tip jew għall-proċess ta’ 
awtorizzazzjoni biex tiġi żgurata l-
konformità tal-produzzjoni u li huma 
wkoll responsabbli għas-sorveljanza tas-
suq għall-vetturi, is-sistemi, il-komponenti 
u l-unitajiet tekniċi separati li jipproduċu,
irrilevanti mill-fatt jekk il-persuna jew l-
entità jkunux involuti direttament fl-istadji 
kollha tal-kostruzzjoni tal-vettura, tas-
sistema, tal-komponent jew tal-unità 
teknika separata li huma l-oġġett tal-
proċess ta’ approvazzjoni;

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25. “awtorità tal-approvazzjoni” tfisser l-
awtorità ta’ Stat Membru stabbilita jew 
maħtura minn Stat Membru u nnotifikata 
lill-Kummissjoni mill-Istat Membru skont 
l-Artikolu 5 b’kompetenza għall-aspetti 
kollha tal-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura, 
ta’ sistema, ta’ komponent jew unità 
teknika separata jew tal-approvazzjoni 
individwali ta’ vettura, għall-proċess ta’ 
awtorizzazzjoni, għall-ħruġ u, jekk 
meħtieġ, l-irtirar ta’ ċertifikati ta’ 

25. “awtorità tal-approvazzjoni” tfisser l-
awtorità ta’ Stat Membru stabbilita jew 
maħtura minn Stat Membru u nnotifikata 
lill-Kummissjoni mill-Istat Membru għall-
aspetti kollha tal-approvazzjoni tat-tip ta’ 
vettura, ta’ sistema, ta’ komponent jew 
unità teknika separata jew tal-
approvazzjoni individwali ta’ vettura, 
għall-proċess ta’ awtorizzazzjoni, għall-
ħruġ u, jekk meħtieġ, l-irtirar ta’ ċertifikati 
ta’ approvazzjoni biex taġixxi bħala punt 
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approvazzjoni biex taġixxi bħala punt ta’ 
kuntatt għall-awtoritajiet ta’ approvazzjoni 
ta’ Stati Membri oħra, biex taħtar servizzi 
tekniċi u biex tiżgura li l-manifattur 
jissodisfa l-obbligi tiegħu rigward il-
konformità tal-produzzjoni;

ta’ kuntatt għall-awtoritajiet ta’ 
approvazzjoni ta’ Stati Membri oħra, biex 
taħtar servizzi tekniċi u biex tiżgura li l-
manifattur jissodisfa l-obbligi tiegħu 
rigward il-konformità tal-produzzjoni;

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 26 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26a. "akkreditazzjoni" tfisser attestazzjoni 
minn korp nazzjonali ta' akkreditazzjoni li 
korp ta’ valutazzjoni ta' konformità 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti minn 
standards armonizzati u, fejn applikabbli, 
kwalunkwe rekwiżit addizzjonali, inklużi 
dawk stipulati fl-iskemi settorali rilevanti, 
sabiex iwettaq l-attività speċifika ta’ 
valutazzjoni ta' konformità;

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28. “metodu ta’ ttestjar virtwali” tfisser 
simulazzjonijiet bil-kompjuter li tinkludi 
kalkoli li juru jekk vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
jissodisfawx ir-rekwiżiti tekniċi ta’ att 
regolatorju mingħajr ma jkun meħtieġ l-
użu ta’ vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata fiżiċi;

28. “metodu ta’ ttestjar virtwali” tfisser 
simulazzjonijiet bil-kompjuter li tinkludi 
kalkoli li juru jekk vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
jissodisfawx ir-rekwiżiti tekniċi ta’ att 
delegat li hemm referenza għalih fl-
Artikolu 18(5) mingħajr ma jkun meħtieġ 
l-użu ta’ vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata fiżiċi;
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Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. “ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-
UE” tfisser iċ-ċertifikat abbażi tal-mudell 
stabbilit f’dan ir-Regolament jew il-
formola ta’ komunikazzjoni stabbilita fir-
Regolamenti rilevanti u ekwivalenti tal-
UNECE jew tal-Kodiċijiet OECD elenkati 
fl-Anness I;

30. “ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-
UE” tfisser iċ-ċertifikat abbażi tal-mudell 
stabbilit fl-att implimentattiv f’dan ir-
Regolament jew il-formola ta’ 
komunikazzjoni stabbilita fir-Regolamenti 
rilevanti tal-UNECE jew tal-kodiċijiet 
OECD elenkati fl-Anness I;

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

32. “ċertifikat ta’ konformità” tfisser id-
dokument, abbażi tal-mudell stabbilit 
b’dan ir-Regolament u maħruġ mill-
manifattur, li jiċċertifika li fil-mument tal-
produzzjoni tagħha, vettura li tapparteni 
għas-serje tat-tip approvat skont dan ir-
Regolament tikkonforma mat-tip approvat 
fl-approvazzjoni tat-tip u tikkonforma mar-
rekwiżiti regolatorji kollha elenkati fih;

32. “ċertifikat ta’ konformità” tfisser id-
dokument, abbażi tal-mudell stabbilit fl-att 
implimentattiv ta’ dan ir-Regolament u 
maħruġ mill-manifattur, li jiċċertifika li fil-
mument tal-produzzjoni tagħha, vettura li 
tapparteni għas-serje tat-tip approvat skont 
dan ir-Regolament tikkonforma mat-tip 
approvat fl-approvazzjoni tat-tip u 
tikkonforma mar-rekwiżiti kollha elenkati 
fih;

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33. “sistema dijanjostika abbord” jew 
“sistema OBD” tfisser sistema għall-
kontroll tal-emissjonijiet li kapaċi 
tidentifika dik il-parti li x’aktarx tkun qed 
taħdem ħażin permezz ta’ kodiċijiet ta’ 
difetti maħżuna fil-memorja tal-kompjuter;

33. “sistema dijanjostika abbord” jew 
“sistema OBD” tfisser sistema li kapaċi 
tidentifika dik il-parti li x’aktarx tkun qed 
taħdem ħażin permezz ta’ kodiċijiet ta’ 
difetti maħżuna fil-memorja tal-kompjuter;

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

35. “operatur indipendenti” tfisser impriżi 
li mhumiex bejjiegħa awtorizzati u dawk li 
jsewwu li huma direttament jew 
indirettament involuti fit-tiswija u l-
manutenzjoni ta’ vetturi bil-mutur, b’mod 
partikolari dawk li jsewwu, manifatturi jew 
distributuri ta’ tagħmir tat-tiswija, għodda 
jew komponenti ta’ rikambju, pubblikaturi 
ta’ informazzjoni teknika, assoċjazzjonijiet 
tal-karozzi, operaturi tal-assistenza fit-triq, 
operaturi li joffru servizzi ta’ spezzjoni u 
ttestjar, operaturi li joffru taħriġ għall-
istallaturi, il-manifatturi dawl li jsewwi t-
tagħmir fir-rigward ta’ vetturi li jaħdmu bi 
fjuwil alternattiv;

35. “operatur indipendenti” tfisser impriżi 
li mhumiex bejjiegħa awtorizzati u dawk li 
jsewwu li huma direttament jew 
indirettament involuti fit-tiswija u l-
manutenzjoni ta’ vetturi, b’mod partikolari 
dawk li jsewwu, manifatturi jew 
distributuri ta’ tagħmir tat-tiswija, għodda 
jew komponenti ta’ rikambju, pubblikaturi 
ta’ informazzjoni teknika, assoċjazzjonijiet 
tal-karozzi, operaturi tal-assistenza fit-triq, 
operaturi li joffru servizzi ta’ spezzjoni u 
ttestjar, operaturi li joffru taħriġ għall-
istallaturi, il-manifatturi dawl li jsewwi t-
tagħmir fir-rigward ta’ vetturi li jaħdmu bi 
fjuwil alternattiv;

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

37. “reġistrazzjoni” tfisser li l-vettura, 
wara l-identifikazzjoni, tkun kisbet
awtorizzazzjoni amministrattiva għad-dħul 
fis-servizz fit-traffiku stradali, kemm jekk 
għal perjodu permanenti, temporanju jew 
għal żmien qasir u li jkun inħareġ numru 
ta’ reġistrazzjoni;

37. 'reġistrazzjoni' tfisser l-awtorizzazzjoni
amministrattiva għad-dħul fis-servizz fit-
traffiku stradali ta' vettura, li tinvolvi l-
identifikazzjoni tal-vettura u l-ħruġ ta' 
numru tas-serje għaliha, li għandu jkun 
magħruf bħala n-numru tar-
reġistrazzjoni, kemm jekk għal perjodu 
permanenti, temporanju jew għal żmien 
qasir;

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. “tqegħid fis-suq” tfisser li vettura ssir 
disponibbli għall-ewwel darba fl-Unjoni 
bl-għan li tiġi distribwita jew użata, sew 
jekk bi ħlas u sew jekk bla ħlas;

38. 'tqegħid fis-suq' tfisser li vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata ssir disponibbli għall-ewwel 
darba fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. “dħul fis-servizz” tfisser l-ewwel użu, 
għall-iskop maħsub għaliha, fl-Unjoni, ta’ 
vettura koperta b’dan ir-Regolament;

39. 'dħul fis-servizz' tfisser l-ewwel użu fl-
Unjoni, għall-iskop intenzjonat, ta' vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata koperti minn dan ir-Regolament;

Or. en
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt  40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

40. “bejgħ” tfisser kwalunkwe tip ta’ 
bejgħ, mill-manifattur tal-vetturi lill-
bejjiegħ bl-ingrossa jew il-bejgħ lill-utent 
aħħari;

imħassar

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 40 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

40a. ‘tqiegħed fis-suq’ tfisser kwalunkwe 
forniment ta' vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata għad-
distribuzzjoni jew l-użu fis-suq tal-Unjoni 
fl-andament ta' attività kummerċjali, 
kemm bi ħlas sew b'xejn;

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43a. "importatur" tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
Unjoni, li tqiegħed fis-suq vettura, 
sistema, komponent jew unita teknika 
separata minn pajjiż terz fis-suq tal-
Unjoni;
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Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43b. ‘distributur’ tfisser kull persuna 
naturali jew ġuridika fil-katina tal-
provvista, minbarra l-manifattur jew l-
importatur, li qiegħed fis-suq vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata fis-suq tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43c. 'operatur ekonomiku’ tfisser il-
manifattur, ir-rappreżentant tal-
manifattur, l-importatur jew id-
distributur;

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43d. ‘sorveljanza tas-suq’ tfisser l-
attivitajiet li jsiru u l-miżuri meħudha mill-
awtoritajiet pubbliċi sabiex jiżguraw li l-
vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-
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unitajiet tekniċi separati disponibbli fis-suq 
tal-Unjoni jkunu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni armonizzata u ma 
jipperikolawx is-saħħa, is-sikurezza u l-
ambjent jew kwalunkwe aspett ieħor fl-
interess tal-protezzjoni pubblika;

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43e. "awtorità tas-sorveljanza tas-suq" 
tfisser awtorità ta' kull Stat Membru 
responsabbli għat-twettiq tas-sorveljanza 
tas-suq fit-territorju tiegħu;

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 43 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43f. 'awtorità nazzjonali' tfisser awtorità 
tal-approvazzjoni, awtorità tas-sorveljanza 
tas-suq jew kull awtorità oħra fi Stat 
Membru involuta fi, u responsabbli għall-
approvazzjoni tat-tip, ir-reġistrazzjoni, is-
sorveljanza tas-suq jew il-kontroll tal-
importazzjoni ta' vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
koperti minn dan ir-Regolament;

Or. en
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
kategoriji tal-vetturi li ġejjin japplikaw:

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
kategoriji tal-vetturi li ġejjin għandhom
japplikaw:

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt  19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. “kategorija U” tinkludi makkinarju 
kif definit fid-Direttiva 2006/42/KE, li 
għandu l-propulsjoni tiegħu stess u li 
huwa intiż għall-użu fl-agrikoltura u l-
forestrija.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara n-nota spjegattiva (makkinarju mobbli - kategorija U).

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtoritajiet Nazzjonali Obbligi tal-Istati Membri

Or. en



PR\866013MT.doc 31/153 PE464.774v01-00

MT

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iwaqqfu u
jaħtru awtoritajiet kompetenti għal 
kwistjonijiet li jirrigwardaw l-
approvazzjoni, u għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar tali twaqqif u ħatra
skont l-Artikolu 53.

L-Istati Membri għandhom iwaqqfu jew 
jaħtru l-awtoritajiet ta’ approvazzjoni u l-
awtoritajiet nazzjonali. L-Istati Membri
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni
bit-twaqqif u l-ħatra ta' tali awtoritajiet.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-att ta’ notifika tal-awtoritajiet tal-
approvazzjoni għandu jinkludi isimhom, l-
indirizz - inkluż dak elettroniku - u l-qasam 
ta’ responsabilità tagħhom.

L-att ta’ notifika tal-awtoritajiet nazzjonali
tal-approvazzjoni għandu jinkludi 
isimhom, l-indirizz - inkluż dak elettroniku 
- u l-qasam ta’ responsabilità tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika l-lista 
u d-dettalji tal-awtoritajiet tal-
approvazzjoni u tas-sorveljanza fuq is-sit 
elettroniku tagħha.

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom jiżguraw li l-manifatturi li 
japplikaw għall-approvazzjoni 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont 

imħassar
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dan ir-Regolament.
(Integrat f'Artikolu 5a (ġdid))

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
japprovaw biss dawk il-vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet separati tekniċi 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

imħassar

(Integrat f'Artikolu 5a (ġdid))

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni
għandhom jirreġistraw jew joħorġu 
permess għall-bejgħ jew għad-dħul fis-
servizz fil-każ biss ta’ dawk il-vetturi, is-
sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet 
separati tekniċi li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ta’ dan ir-Regolament biss. Huma 
m’għandhomx jipprojbixxu, ifixklu jew 
jimpedixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ, id-
dħul fis-servizz jew iċ-ċirkulazzjoni fit-triq 
ta’ vetturi, komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati, abbażi ta’ raġunijiet 
relatati mal-aspetti tal-kostruzzjoni u l-
funzjonament tagħhom koperti minn dan 
ir-Regolament, jekk huma jissodisfaw ir-

4. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
d-dħul fis-suq, ir-reġistrazzjoni u d-dħul 
fis-servizz ta' dawk il-vetturi, komponenti 
u unitajiet tekniċi separati biss li
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament.



PR\866013MT.doc 33/153 PE464.774v01-00

MT

rekwiżiti tiegħu.

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu, jirristrinġu jew jimpedixxu l-
introduzzjoni fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew 
id-dħul fis-servizz ta’ vetturi, komponenti 
jew unitajiet tekniċi separati, abbażi ta’ 
raġunijiet relatati mal-aspetti tal-
kostruzzjoni u l-funzjonament tagħhom 
koperti minn dan ir-Regolament, jekk 
huma jissodisfaw ir-rekwiżiti tiegħu.

Or. en

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw u 
jwettqu sorveljanza tas-suq u kontrolli tal-vetturi, tas-
sistemi, tal-komponenti jew tal-unitajiet tekniċi 
separati li jidħlu fis-suq tal-Unjoni skont il-
Kapitlu III tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 
2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u 
għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti1.  Dawn għandhom 
japplikaw l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 
765/2008 kif speċifikat fl-Artikolu 5b ta’ dan ir-
Regolament.

__________________
1 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.
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Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Obbligi tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni

1. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom jiżguraw li l-manifatturi li 
japplikaw għall-approvazzjoni tat-tip 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament.
2. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
japprovaw biss dawk il-vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet separati tekniċi 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Obbligi tal-awtoritajiet tas-sorveljanza 

tas-suq
1. Għal vetturi, sistemi, komponenti u 
unitajiet tekniċi separati suġġetti għall-
approvazzjoni tat-tip, l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq għandhom iwettqu, 
fuq skala adegwata, kontrolli 
dokumentarji xierqa, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti dwar il-
valutazzjoni tar-riskju, l-ilmenti u 
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informazzjoni oħra.
Awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jistgħu jkollhom bżonn operaturi 
ekonomiċi sabiex tali dokumentazzjoni u 
informazzjoni tkun disponibbli skont kif 
ikun meħtieġ biex iwettqu l-attivitajiet 
tagħhom.
Fejn operaturi ekonomiċi jippreżentaw 
ċertifikati ta' attestazzjoni ta' konformità 
maħruġa minn awtorità tal-approvazzjoni 
tat-tip, awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jagħtu kunsiderazzjoni 
adegwata lil tali ċertifikati.
2. Għas-sistemi, komponenti u unitajiet 
tekniċi separati li mhumiex suġġetti għall-
approvazzjoni tat-tip, Artikolu 19(1) tar-
Regolament (KE) 765/2008 għandu 
japplika bis-sħiħ.

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifattur jaqa’ taħt ir-
responsabilità tal-awtorità tal-
approvazzjoni fil-każ tal-aspetti kollha tal-
proċess tal-approvazzjoni u biex tiġi 
żgurata konformità fil-proċess ta’ 
produzzjoni, irrilevanti mill-fatt jekk il-
manifattur huwiex direttament involut fl-
istadji kollha tal-kostruzzjoni ta’ vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata.

1. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li 
meta l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti 
jew l-unitajiet tekniċi separati jidħlu fis-
suq jew jiddaħħlu fis-servizz, dawn ikunu 
manifatturati u approvati skont ir-
rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament u l-
atti delegati u implimentattivi adottati 
skont dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ tal-approvazzjoni tat-tip f’diversi 
stadji, kull manifattur huwa responsabbli 
għall-approvazzjoni u l-konformità tal-
produzzjoni tas-sistemi, il-komponenti jew 
l-unitajiet tekniċi separati miżjuda fl-
istadju ta’ tlestija tal-vettura min-naħa tal-
manifattur. Il-manifattur li jimmodifika l-
komponenti jew is-sistemi li diġà ġew 
approvati fi stadji aktar bikrin għandu jkun 
responsabbli għall-approvazzjoni u l-
konformità tal-produzzjoni ta’ dawk il-
komponenti u sistemi.

2. Fil-każ tal-approvazzjoni tat-tip f’diversi 
stadji, kull manifattur huwa responsabbli 
għall-approvazzjoni u l-konformità tal-
produzzjoni tas-sistemi, il-komponenti jew 
l-unitajiet tekniċi separati miżjuda fl-
istadju ta’ tlestija tal-vettura min-naħa tal-
manifattur. Kwalunkwe manifattur li 
jimmodifika l-komponenti jew is-sistemi li 
diġà ġew approvati fi stadji aktar bikrin 
għandu jkun responsabbli għall-
approvazzjoni u l-konformità tal-
produzzjoni tal-komponenti u sistemi 
mmodifikati.

Or. en

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-manifattur, li jimmodifika l-vettura
mhux kompleta b’tali mod li hija tiġi 
kwalifikata bħala kategorija differenti ta’ 
vettura bil-konsegwenza li rekwiżiti legali 
li diġà ġew evalwati fi stadju preċedenti ta’ 
approvazzjoni jinbidlu, huwa wkoll 
responsabbli mill-konformità ma’ dawn ir-
rekwiżiti.

3. Il-manifatturi, li jimmodifikaw il-
vettura mhux kompleta b’tali mod li hija 
tiġi kwalifikata bħala kategorija differenti 
ta’ vettura bil-konsegwenza li r-rekwiżiti
legali li diġà ġew evalwati fi stadju 
preċedenti ta’ approvazzjoni jinbidlu, 
huma wkoll responsabbli mill-konformità 
ma’ dawn ir-rekwiżiti applikabbli għall-
kategorija ta’ vetturi li tikkwalifika fiha l-
vettura modifikata.

Or. en
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Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopiijiet ta’ dan ir-Regolament, 
manifattur stabbilit barra mill-Komunità 
għandu jaħtar rappreżentant uniku stabbilit 
fil-Komunità biex jirrappreżentah 
quddiem l-awtorità tal-approvazzjoni.

Għall-iskopijiet tal-approvazzjoni ta' 
vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati koperti minn dan ir-
Regolament, manifatturi stabbiliti barra 
mill-Unjoni għandhom jaħtru 
rappreżentant wieħed stabbilit fl-Unjoni 
biex jirrappreżentahom quddiem l-
awtorità tal-approvazzjoni.

Or. en

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bit-terminu ‘manifattur’, wieħed għandu 
jifhem li qiegħda ssir referenza jew għall-
manifattur innifsu inkella għal dan ir-
rappreżentant.

imħassar

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Manifatturi stabbiliti lil hinn mill-
Unjoni jistgħu barra minn hekk jaħtru 
rappreżentant wieħed stabbilit fi ħdan l-
Unjoni għall-iskop tas-sorveljanza tas-
suq, li jista’jkun ir-rappreżentant li hemm 
referenza għalih f’paragrafu 4 jew 
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rappreżentant addizzjonali.

Or. en

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-manifatturi jaqgħu taħt ir-
responsabilità tal-awtorità tal-
approvazzjoni fil-każ tal-aspetti kollha tal-
proċess tal-approvazzjoni u biex tiġi 
żgurata konformità fil-proċess ta’ 
produzzjoni, irrilevanti mill-fatt jekk il-
manifattur huwiex direttament involut fl-
istadji kollha tal-kostruzzjoni ta’ vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata.

Or. en

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Skont id-dispożizzjonijiet speċifiċi ta' 
dan ir-Regolament u l-atti delegati 
adottati hawn taħt, il-manifatturi 
għandhom jiżguraw li l-proċeduri huma 
fis-seħħ għall-produzzjoni tas-serje li 
għandhom jibqgħu f'konformità mat-tip 
approvat. It-tibdiliet fid-disinn ta' vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata jew fil-karatteristiċi u tibdiliet 
fir-rekwiżiti li għalihom vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
jkunu ddikjarati li jikkonformaw 
magħhom għandhom jitqiesu b'mod 
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xieraq.

Or. en

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4d. Barra mill-marki statutorji u l-marki 
tal-approvazzjoni tat-tip imwaħħla mal-
vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati skont l-Artikolu 25, il-
manifatturi għandhom jindikaw isimhom, 
l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-
marka kummerċjali rreġistrata u l-indirizz 
fl-UE li fih jistgħu jiġu kkuntattjati fuq il-
vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati jew, meta dan ma jkunx 
possibbli għas-sistemi, komponenti jew 
unitajiet tekniċi separati, fuq l-ippakkjar 
jew f'dokument li jakkumpanja s-sistema, 
il-komponent jew l-unità teknika separata.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4e. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li, 
filwaqt li vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata tkun taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet 
tal-ħżin jew tat-trasport ma 
jippreġudikawx il-konformità tagħha 
mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament.
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Or. en

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Obbligi tal-manifatturi li jirrigwardaw il-

konformità ta' vetturi, sistemi u 
komponenti jew unitajiet separati tekniċi

1. Il-manifatturi li jissuspettaw li l-
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata tagħhom li tinsab fis-suq 
jew daħlet fis-servizz mhijiex konformi 
ma' dan ir-Regolament jew l-atti delegati 
u implimentattivi adottati skont dan ir-
Regolament għandhom minnufih jieħdu 
l-miżuri korrettivi meħtieġa biex dik il-
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata tinġieb f'konformità, tiġi 
rtirata jew imsejħa lura, skont kif ikun 
xieraq.
2. Meta l-vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata tippreżenta riskju 
serju, il-manifatturi għandhom minnufih 
jinfurmaw b'dan lill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u tal-approvazzjoni 
tal-Istati Membri fejn il-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
tkun disponibbli għall-bejgħ jew iddaħħlet 
fis-servizz, u jagħtu d-dettalji, 
partikolarment tan-nuqqas ta' konformità 
u kull miżura korrettiva li tkun ittieħdet.
3. Il-manifatturi għandhom iżommu l-
pakkett ta’ informazzjoni li hemm 
referenza għalih fl-Artikolu 15(10); u 
barra minn dan il-manifattur tal-vettura 
għandu jżomm kopja taċ-ċertifikati ta’ 
konformità li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 24 għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet ta’ approvazzjoni tal-anqas 
għall-perjodu ta' 10 snin wara li l-vettura 
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tkun disponibbli fis-suq, u tal-anqas 
għall-perjodu ta’ ħames snin għas-
sistemi, il-komponenti jew unità teknika 
separata.
4. Il-manifatturi għandhom, b'segwitu ta' 
talba raġunevoli minn awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru, jipprovdu, 
permezz tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-
tip, kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni 
tat-tip li tattesta l-konformità tal-vettura, 
sistema, kompontent jew unità teknika 
separata, fl-lingwa li tista’ tinftiehem 
faċilment minn dik l-awtorità. Il-
manifatturi għandhom jikkooperaw mal-
awtorità tal-Istat Membru dwar 
kwalunkwe azzjoni meħuda b'konformità 
mal-Artikolu 20 tar-Regolament 
(KE) 765/2008  biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-vetturi, is-sistemi, il-
komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati 
tagħhom li jkunu nbiegħu, ġew 
irreġistrati jew iddaħħlu fis-servizz.

Or. en

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b
Obbligi tar-rappreżentanti tal-manifattur 

fir-rigward tas-sorveljanza tas-suq
Ir-rappreżentant tal-manifattur għas-
sorveljanza tas-suq għandu jwettaq il-
ħidmiet speċifikati fil-mandat li jkun 
irċieva mill-manifattur. Dan il-mandat 
għandu tal-anqas jippermetti lil 
rappreżentant jagħmel dan li ġej:
(a) b’segwitu għal talba raġunevoli minn 
awtorità tal-approvazzjoni, jipprovdi lil 
dik l-awtorità bl-informazzjoni u d-
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dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tintwera l-konformità ta' vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata; kif 
ukoll
(b) jikkoopera mal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq jew tal-approvazzjoni, 
fuq it-talba tagħhom, dwar kull azzjoni 
meħuda biex telimina r-riskju li 
jirrappreżentaw vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
koperti mill-mandat tagħhom.

Or. en

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 6 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6c
Obbligi ġenerali tal-importaturi

1. L-importaturi għandhom idaħħlu fis-
suq tal-Unjoni, jirreġistraw jew ikunu 
responsabbli għad-dħul fis-servizz ta’ 
vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati konformi biss li ngħataw 
approvazzjoni tat-tip tal-UE jew li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-
approvazzjoni nazzjonali jew individwali.
2. Qabel id-dħul fis-suq tal-approvazzjoni 
tat-tip tal-UE ta’ vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata, l-
importaturi għandhom jivverifikaw li 
hemm pakkett ta’ informazzjoni konformi 
mar-rekwiżiti ta’ Artikolu 6(7) u li l-
vettura, is-sistema, il-komponent jew l-
unità teknika separata għandhom il-
marka tal-approvazzjoni tat-tip meħtieġa 
u hija konformi mal-Artikolu 6(7). Fil-każ 
ta’ vettura, l-importatur għandu 
jivverifika li l-vettura jkollha ċ-ċertifikat 
ta’ konformità meħtieġ.
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3. Meta importaturi jissospettaw li vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata ma tkunx konformi mar-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, u 
partikolarment ma tikkonformax mal-
approvazzjoni tat-tip tagħha, huma ma 
għandhomx ibiegħu jew jirreġistraw il-
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata sakemm tinġieb 
f'konformità. Barra minn dan, meta l-
importaturi jissuspettaw li l-vettura, is-
sistema, il-komponent jew l-unità teknika 
separata tipprezenta riskju serju, 
għandhom jinfurmaw lill-manifattur, lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u lill-
awtorità tal-approvazzoni li jkunu taw l-
approvazzjoni. 
4. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom 
u l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati fuq il-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
jew, jekk dan ma jkunx possibbli għas-
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati, fuq l-ippakkjar tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanja s-sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati.
5. L-importaturi għandhom jiżguraw li l-
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata tkun akkumpanjata mill-
istruzzjonijiet u l-informazzjoni meħtieġa, 
kif rikjest skont l-Artikolu 46, fil-lingwi 
uffiċjali tal-Istati Membri kkonċernati.
6. L-importaturi għandhom jiżguraw li, 
filwaqt li l-vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata ikun taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet 
ta' ħżin jew trasport ma jippreġudikawx 
il-konformità tiegħu mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament.
7. Meta jitqies meħtieġ fir-rigward tar-
riskji serji ppreżentati minn vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata, l-importaturi, għall-finijiet tal-
protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-
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konsumaturi, għandhom jinvestigaw u, 
jekk ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta’ 
lmenti u ta' teħid lura ta’ vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati, 
u għandhom iżommu lid-distributuri
infurmati dwar dan il-monitoraġġ.

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 6 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6d
Obbligi tal-importaturi li jirrigwardaw il-

konformità ta' vetturi, sistemi u 
komponenti jew unitajiet  tekniċi separati
1. L-importaturi li jissospettaw li vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata tagħhom li nbiegħet jew 
iddaħħlet fis-servizz mhijiex konformi ma' 
dan ir-Regolament għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex 
dik il-vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata tinġieb 
f'konformità, tiġi rtirata jew tissejjaħ lura, 
skont kif ikun xieraq.
2. Meta vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata tippreżenta riskju 
serju, l-importaturi għandhom minnufih 
jinfurmaw b'dan l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u tal-approvazzjoni 
tal-Istati Membri fejn ikunu għamlu 
disponibbli l-vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata u għandhom 
jagħtu d-dettalji, partikolarment tan-
nuqqas ta' konformità u kull miżura 
korrettiva li tkun ittieħdet.
3. L-importaturi għandhom, għal perjodu 
ta’ 10 snin wara d-dħul fis-suq tal-vettura 
u tal-anqas għal perjodu ta' ħames snin 
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mid-dħul fis-suq ta' sistema, komponent 
jew unità teknika separata, iżommu kopja 
taċ-ċertifikat ta' konformità għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u tal-approvazzjoni u 
jiżguraw li l-pakkett ta' informazzjoni li 
hemm referenza għalih fl-Artikolu 15(10) 
ikun disponibbli lil dawn l-awtoritajiet 
meta jiġu mitluba.
4. L-importaturi għandhom, wara talba 
raġunevoli minn awtorità nazzjonali, 
jipprovduha bl-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tintwera l-konformità tal-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata, 
f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru ta' dik l-awtorità. L-importaturi 
għandhom jikkooperaw ma' dik l-
awtorità, fuq talba tagħha, dwar 
kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu 
eliminati r-riskji li tirrappreżenta vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata li jkunu daħlu fis-suq, 
irreġistraw jew ikunu responsabbli għad-
dħul fis-servizz ta' vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata.

Or. en

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 6 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6e
Obbligi ġenerali tad-distributuri

1. Id-distributuri għandhom jaġixxu 
b'attenzjoni fir-rigward tar-rekwiżiti 
applikabbli fil-każ tad-disponibilità fis-suq 
ta’ vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata.
2. Qabel ma vettura, sistema, komponent 
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jew unità teknika separata jkunu 
disponibbli fis-suq, id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li l-vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata jkollhom il-pjanċa statutorja jew 
il-marka tal-approvazzjoni tat-tip 
meħtieġa, li jkunu akkumpanjati mid-
dokumenti meħtieġa u minn struzzjonijiet 
u informazzjoni dwar is-sikurezza fil-
lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih il-
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata għandhom ikunu 
disponibbli fis-suq, jiġu rreġistrati jew 
jiddaħħlu fis-servizz, u li l-manifattur u l-
importatur ikunu mxew mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 6c(2) u 6c(4).
3. Id-distributuri għandhom jiżguraw li, 
filwaqt li vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata tkun taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet 
tal-ħżin jew tat-trasport ma 
jippreġudikawx il-konformità tagħha 
mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 6 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6f
Obbligi tad-distributuri li jirrigwardaw il-

konformità ta' vetturi, sistemi u 
komponenti jew unitajiet separati tekniċi

1. Meta vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata tkun disponibbli 
fis-suq id-distributuri għandhom jaġixxu 
bl-attenzjoni dovuta fir-rigward tar-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.
2. Meta d-distributuri jissuspettaw li 
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vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata mhumiex konformi mar-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, ma 
għandhomx idaħħlu fis-suq, jirreġistraw 
jew idaħħlu fis-servizz il-vettura, is-
sistema, il-komponent jew l-unità teknika 
separata u għandhom jipprevenu li jkunu 
disponibbli fis-suq, li jiġu rreġistrati jew li 
jidħlu fis-servizz sakemm ma jsirux 
konformi.
3. Meta d-distributuri jissuspettaw li 
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata tagħhom li jkunu daħħlu 
fis-suq jew irreġistraw jew li jkunu 
responsabbli għad-dħul tagħhom fis-
servizz, mhumiex konformi ma' dan ir-
Regolament, għandhom jinfurmaw lill-
manifattur jew lir-rappreżentant tal-
manifattur sabiex jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri korrettivi meħtieġa biex dik il-
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata tinġieb f'konformità, tiġi 
rtirata jew tissejjaħ lura, skont kif ikun 
xieraq, f’konformità mal-Artikolu 6a(1) 
jew 6d(1).
4. Meta l-vettura, is-sistema, il-komponent 
jew l-unità teknika separata tippreżenta 
riskju serju, id-distributuri għandhom 
minnufih jinfurmaw b'dan u jagħtu d-
dettalji, partikolarment dwar in-nuqqas 
tal-konformità u dwar kull miżura 
korrettiva li ttieħdet, lill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u tal-approvazzjoni 
tal-Istati Membri fejn kienu disponibbli, 
ġew irreġistrati jew fejn id-distributuri 
kienu responsabbli għad-dħul fis-servizz 
tal-vettura, is-sistema, il-komponent jew l-
unità teknika separata, kif ukoll lill-
manifattur u lill-importatur.
5. Id-distributuri għandhom, b’segwitu 
għal talba raġunevoli minn awtorità 
nazzjonali, jiżguraw li l-manifattur 
jipprovdi lill-awtorità nazzjonali bl-
informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 6a(4) 
jew li l-importatur jipprovdi lill-awtorità 
nazzjonali bl-informazzjoni speċifikata fl-
Artikolu 6d(3) .  Id-distributuri għandhom 
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jikkooperaw ma’ din l-awtorità, fuq talba 
tagħha, dwar kwalunkwe azzjoni meħuda 
b'konformità mal-Artikolu 20 tar-
Regolament 
(KE) 765/2008 biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-vetturi, is-sistemi, il-
komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati 
tagħhom li jkunu ddaħlu fis-suq tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 6 g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6g
Każijiet fejn l-obbligi tal-manifatturi 

japplikaw għall-importaturi u d-
distributuri

Importatur jew distributur għandu jitqies 
manifattur għall-iskopijiet ta' dan ir-
Regolament u għandu jkun soġġett għall-
obbligi tal-manifattur skont l-Artikolu 6 
sa 6b, fejn l-importatur jew id-distributur 
idaħħal fis-suq, jirreġistra jew ikun 
responsabbli għad-dħul fis-servizz ta' 
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata taħt ismu jew il-marka 
kummerċjali tiegħu jew jimmodifika 
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata li jkunu diġà daħlu fis-
suq, ġew irreġistrati jew daħħlu fis-servizz 
b'tali mod li tista' tiġi affettwata l-
konformità mar-rekwiżiti applikabbli.

Or. en
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Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 6 h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6h
L-identifikazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi
L-operaturi ekonomiċi għandhom, jekk 
mitluba, jidentifikaw dan li ġej lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u tal-
approvazzjoni, għal perjodu ta' 10 snin:
(a) kull operatur ekonomiku li jkun 
fornihom b'vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata;
(b) kull operatur ekonomiku li jkunu 
fornewlu vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata.

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti dwar is-sikurezza fit-toroq Rekwiżiti dwar sikurezza funzjonali

Or. en

Emenda 86

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-istartjar u t-tfigħ, inkluż appart ta’ 
waqfien f'emerġenza u waqfien 
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awtomatiku; 
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) moviment mhux intenzjonali tal-
vettura;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sistemi li jgħinu lis-sewwieq 
jikkontrolla l-vettura, inklużi s-sistemi ta’ 
steering, tal-ibbrekjar, inklużi s-sistemi 
tal-brejkijiet anti-lock u s-sistemi 
elettroniċi tal-kontroll tal-istabilità;

(b) is-sistemi li jgħinu lis-sewwieq 
jikkontrolla l-vettura, bħas-sistemi ta’ 
steering u tal-ibbrekjar, inklużi s-sistemi 
tal-brejkijiet anti-lock u s-sistemi 
elettroniċi tal-kontroll tal-istabilità (jew 
sistemi ta’ effett ekwivalenti);

Or. en
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Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt m a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) sikurezza mekkanika;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) apparat tal-igganċjar u tal-irriversjar; (q) apparat tal-irmunkar;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 91

Proposta għal regolament
 Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt t a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) ger tar-rivers;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en
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Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt t b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(tb) traċinga;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 - punt t c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(tc) igganċjar mekkaniku;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom japplikaw għal vetturi, sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
intiżi għalihom stess, sakemm jiġu 
ddikjarati applikabbli għall-kategorija ta’ 

3. Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom japplikaw għal vetturi, sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati, 
sakemm jiġu ddikjarati f’Anness I
applikabbli għall-kategorija ta’ vettura 
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vettura rilevanti stipulata fl-Artikolu 4. rilevanti stipulata fl-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħat li tadotta, f’konformità mal-
Artikolu 57, att delegat li jistabbilixxi r-
rekwiżiti tekniċi dettaljati li jinkludu 
proċeduri għall-ittestjar u valuri ta’ 
limitu, fejn meħtieġ, għas-suġġetti 
elenkati fil-paragrafu 2 biex jiġi żgurat li 
jintlaħaq livell għoli ta’ sikurezza stradali.

4. Biex jiġi żgurat li jintlaħaq livell għoli 
ta’ sikurezza funzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħat li tadotta atti 
delegati, f’konformità mal-Artikolu 57, 
rigward ir-rekwiżiti tekniċi dettaljati, 
għas-suġġetti elenkati fil-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu, li jinkludu proċeduri 
għall-ittestjar u valuri ta’ limitu, fejn 
meħtieġ.
Dawk ir-rekwiżiti tekniċi dettaljati 
għandhom ikunu tali sabiex jiżdied, jew 
tal-anqas jinżamm, il-livell ta’ sikurezza 
funzjonali mogħti bid-Direttivi msemmija 
fl-Artikolu 62(1) u l-Artikoli 63.
Ir-rekwiżiti tekniċi ddettaljati għandhom 
partikularment, jiżguraw dan li ġej:
- vetturi b’veloċità massima ta’ mhux 
aktar minn 40 km/h għandhom livell 
ekwivalenti ta’ sikurezza stradali fir-
rigward tal-prestazzjoni tal-brejk u sistemi 
ta’ brejkijiet anti-lock bħall-vetturi bil-
mutur u l-karrijiet tagħhom;
- il-pressjoni massima tal-kuntatt li ssir 
fuq is-superfiċje minn tajers jew traċinga 
ma tkunx aktar minn 0.9 MPa (li 
tikkorrispondi għall-pressjoni tal-kuntatt 
minn tajer ta’ trakk minfuħ sa 9 bar).

Or. en
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Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sistemi ta’ protezzjoni kontra l-qlib 
(minn hawn ’il quddiem ROPS);

(a) strutturi ta’ protezzjoni kontra l-qlib 
(minn hawn ’il quddiem ROPS);

Or. en

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sistemi ta’ protezzjoni kontra oġġetti li 
jaqgħu (minn hawn ’il quddiem FOPS);

(b) strutturi ta’ protezzjoni kontra oġġetti 
li jaqgħu (minn hawn ’il quddiem FOPS);

Or. en

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sistemi ta' kontroll;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) iżolazzjoni ta’ sorsi tal-enerġija
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) protezzjoni kontra kwalunkwe użu 
ħażin previst b'mod raġunevoli tal-
vettura;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) livelli ta’ ħoss fuq ġewwa; (d) livell ta' storbju kif jinstema' mis-
sewwieq;

Or. en

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ergonomija
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) jadatta l-interface bejn il-bniedem u 
l-vettura għall-karatteristiċi li jistgħu 
jkunu previsti tas-sewwieq.
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) aċċess għall-pożizzjonijiet tat-tħaddim 
u l-punti ta' servicing;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en
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Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 - punt k a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) stabbiltà;

Or. en

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt k b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kb) riskju ta' żliq, ta' tgerbib jew li 
wieħed jaqa';
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt k c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kc) il-protezzjoni tas-sewwieq kontra r-
riskji elettriċi li jinkludu s-sajjetti;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en
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Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt k d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kd) tindif sikur tal-vettura inklużi l-
partijiet interni tagħha;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt k e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ke) intervent tal-operatur;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt k f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kf) riskju tat-trapping;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en
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Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt k g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kg) eliminazzjoni tar-riskji minħabba 
żbalji fit-twaħħil;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 - punt k h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kh) l-ilqugħ;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt k i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ki) riskji li għandhom x'jaqsmu mal-
partijiet li jiċċaqilqu;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)
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Or. en

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) protezzjoni tas-sewwieq kontra sustanzi 
perikolużi;

(l) protezzjoni tas-sewwieq kontra sustanzi
u materjal perikolużi, jew nuqqas ta’ 
ossiġnu;

(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) sigurtà kontra n-nar;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(lb) vibrazzjonijiet;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
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applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(lc) protezzjoni kontra radjazzjoni 
esterna;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ld) protezzjoni mill-esposizzjoni għall-
partijiet jew għall-materjal f’temperaturi 
estremi;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt m a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) riskji li għandhom x'jaqsmu mal-
varjazzjonijiet fil-kondizzjonijiet tat-
tħaddim;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt m b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mb) riskji minħabba l-uċuħ, it-truf jew l-
angoli;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt m c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mc) riskji ta’ pajpijiet riġidi u flessibli li 
jġorru l-fluwidi, partikularment dawk li 
jkunu taħt pressjoni għolja;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en
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Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt m d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(md) informazzjoni u twissijiet;
(għandu jiġi miżjud ma' Anness I u jsir 
applikabbli għall-kategoriji tal-vetturi 
kollha rilevanti)

Or. en

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt m e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(me) sistemi ta’ brejkijiet li jwettqu 
funzjonijiet tal-parkeġġ;

Or. en

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom japplikaw fil-każ ta’ vetturi, 
sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi 
separati intiżi għalihom stess, sakemm jiġu 
ddikjarati applikabbli għall-kategorija 
rilevanti tal-vetturi minn dan ir-
Regolament.

3. Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom japplikaw fil-każ ta’ vetturi, 
sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi 
separati, sakemm jiġu ddikjarati f’Anness I
applikabbli għall-kategorija ta’ vettura 
rilevanti stipulata fl-Artikolu 4.

Or. en
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Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħat li tadotta, f’konformità mal-
Artikolu 57, att delegat li jistabbilixxi r-
rekwiżiti tekniċi dettaljati li jinkludu 
proċeduri għall-ittestjar u valuri ta’ 
limitu, fejn meħtieġ, għas-suġġetti 
elenkati f’paragrafu 2 biex jiġi żgurat li 
jintlaħaq livell għoli ta’ sikurezza 
okkupazzjonali.

4. Biex jiġi żgurat li jintlaħaq livell għoli 
ta’ sikurezza funzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħat li tadotta atti 
delegati, f’konformità mal-Artikolu 57,
rigward ir-rekwiżiti tekniċi dettaljati, 
għas-suġġetti elenkati fil-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu, li jinkludu proċeduri 
għall-ittestjar u valuri ta’ limitu, fejn 
meħtieġ.
Dawn ir-rekwiżiti speċifiċi għandhom 
ikunu tali sabiex jiżdied, jew tal-anqas 
jinżamm, il-livell ta’ sikurezza 
okkupazjonali mogħti bid-Direttivi 
msemmija fl-Artikolu 62(1) u l-Artikolu 
63.

Or. en

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valuri ta’ limitu speċifiċi, proċeduri u 
rekwiżiti għat-testijiet ta’ emissjonijiet li 
jniġġsu stipulati għall-makkinarju mobbli 
fid-Direttiva 97/68/KE għandhom 
japplikaw.

3. Il-valuri ta’ limitu speċifiċi, proċeduri 
għat-testijiet u rekwiżiti ta’ emissjonijiet li 
jniġġsu stipulati għall-makkinarju mobbli 
fid-Direttiva 97/68/KE għandhom 
japplikaw.

Or. en
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Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom japplikaw fil-każ ta’ vetturi, 
sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi 
separati intiżi għalihom stess, sakemm jiġu 
ddikjarati applikabbli għall-kategorija 
rilevanti tal-vetturi minn dan ir-
Regolament.

4. Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom japplikaw fil-każ ta’ vetturi, 
sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi 
separati, sakemm jiġu ddikjarati f’Anness I
applikabbli għall-kategorija ta’ vettura 
rilevanti stipulata fl-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħat li tadotta, f’konformità mal-
Artikolu 57, att delegat li jistabbilixxi r-
rekwiżiti tekniċi dettaljati li jinkludu 
proċeduri għall-ittestjar u valuri ta’ limitu, 
fejn meħtieġ, għal-livell ta’ ħsejjes minn 
barra kif deskritt fil-paragrafu 2(b) u l-
installazzjoni ta’ magni approvati f’vettura 
u d-dispożizzjonijiet relatati għall-
flessibbiltà kif deskritt fil-paragrafi 2(a) u 
3 biex jiġi żgurat li jintlaħaq livell għoli ta’ 
prestazzjoni ambjentali.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħat li tadotta atti delegati, f’konformità 
mal-Artikolu 57 rigward ir-rekwiżiti
tekniċi dettaljati dwar il-livell ta’ ħsejjes 
minn barra li jinkludu proċeduri għall-
ittestjar u valuri ta’ limitu, fejn meħtieġ, u 
dwar l-installazzjoni ta’ magni approvati 
f’vettura u fir-rigward ta’ emissjonijiet ta' 
tniġġis u d-dispożizzjonijiet relatati għall-
flessibbiltà biex jiġi żgurat li jintlaħaq 
livell għoli ta’ prestazzjoni ambjentali.

Dawn ir-rekwiżiti speċifiċi għandhom 
ikunu tali sabiex jiżdied, jew tal-anqas 
jinżamm, il-livell ta’ prestazzjoni 
ambjentali previsti fid-Direttivi msemmija 
fl-Artikolu 62(1) u, fejn applikabbli, l-
Artikolu 63.

Or. en
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Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip tal-
vettura sħiħa tal-UE

Proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip tal-
UE

Or. en

Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifattur jista’ jagħżel waħda mill-
proċeduri li ġejjin:

1. Meta tiġi applikata l-approvazzjoni tat-
tip ta’ vettura sħiħa, il-manifattur jista’ 
jagħżel waħda mill-proċeduri li ġejjin:

Or. en

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji. imħassar

Or. en

Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Barra minn dan, il-manifattur jista' 
jagħżel l-approvazzjoni f'diversi stadji.
Għall-approvazzjoni tat-tip ta' sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati, 
għandha tapplika l-proċedura tal-
approvazzjoni tat-tip fi stadju wieħed.

Or. en

Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip stadju 
wara l-ieħor hija proċedura ta’ 
approvazzjoni tal-vetturi li tikkonsisti 
f’ġabra pass pass ta’ sett komplut ta’ 
ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE 
għas-sistemi, komponenti u unitajiet 
tekniċi separati li jirrigwardaw il-vettura, 
u li fl-aħħar mill-aħħar twassal għall-
approvazzjoni tal-vettura sħiħa.

Il-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip stadju 
wara l-ieħor hija proċedura ta’ 
approvazzjoni tal-vetturi li tikkonsisti 
f’ġabra pass pass ta’ sett komplut ta’ 
ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE 
għas-sistemi, komponenti u unitajiet 
tekniċi separati li jiffurmaw parti mill-
vettura, u li fl-aħħar mill-aħħar twassal 
għall-approvazzjoni tal-vettura sħiħa.

Or. en

Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji 
għandha tingħata fir-rigward ta’ tip ta’ 
vettura mhux kompleta jew kompleta li 
jikkonforma mal-partikolaritajiet fil-folder 
ta’ informazzjoni u li jissodisfa r-rekwiżiti 
tekniċi speċifikati mill-atti rilevanti 

3. Approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji 
għandha tingħata fir-rigward ta’ tip ta’ 
vettura mhux kompleta jew kompleta li 
jikkonforma mal-partikolaritajiet fil-folder 
ta’ informazzjoni u li jissodisfa r-rekwiżiti 
tekniċi stabbiliti fl-atti rilevanti elenkati fl-
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elenkati fl-Anness I, wara li jiġi kkunsidrat 
l-istat tal-ikkompletar tal-vettura.

Anness I, wara li jiġi kkunsidrat l-istat tal-
ikkompletar tal-vettura.

Or. en

Emenda 135

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-approvazzjoni tat-tip għall-istadju 
finali tal-ikkompletar għandha tingħata biss 
wara li l-awtorità tal-approvazzjoni tkun 
ivverifikat li l-approvazzjoni(jiet) tat-tip
maħruġa għall-vettura mhux kompleta 
tiċċertifika/jiċċertifikaw li l-vettura li tkun 
ġiet sottomessa għall-approvazzjoni tat-tip
fl-aħħar stadju tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi 
kollha applikabbli meta tingħata l-
approvazzjoni tat-tip għall-vettura 
kkompletata, u applikabbli wkoll għall-
kategorija ta’ vettura li għaliha tkun 
ingħatat l-approvazzjoni tat-tip għall-
vettura kompleta.

4. L-approvazzjoni tat-tip għall-istadju 
finali tal-ikkompletar għandha tingħata biss 
wara li l-awtorità tal-approvazzjoni tkun 
ivverifikat li l-approvazzjoni tat-tip tal-
vettura fl-aħħar stadju tissodisfa  ir-
rekwiżiti tekniċi kollha applikabbli f’dak 
il-mument. Din għandha tinkludi verifika 
dokumentata tar-rekwiżiti kollha koperti 
minn approvazzjoni tat-tip għall-vettura
mhux lesta mogħtija matul il-proċedura 
ta' diversi stadji, anke meta tkun ġiet 
mogħtija għal kategorija differenti jew 
sottokategorija ta' vettura.

Or. en

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-għażla tal-proċedura ta’ approvazzjoni 
m’għandhiex taffettwa r-rekwiżiti 
regolatorji applikabbli li magħhom għandu 
jikkonforma t-tip ta’ vettura approvata 
meta tingħata l-approvazzjoni tat-tip ta’ 
vettura sħiħa.

5. L-għażla tal-proċedura ta’ approvazzjoni 
m’għandhiex taffettwa r-rekwiżiti 
applikabbli li magħhom għandu 
jikkonforma t-tip ta’ vettura approvata 
meta tingħata l-approvazzjoni tat-tip ta’ 
vettura sħiħa.

Or. en
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Emenda 137

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jingħataw setgħat implimentattivi lill-
Kummissjoni biex jiġu stabbiliti mudelli 
għad-dettalji tal-arranġamenti fir-rigward 
tal-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip fl-
Artikolu 54.

6. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
arranġamenti dettaljati fir-rigward tal-
proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip permezz 
ta’ atti delegati skont l-Artikolu 57.

Or. en

Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Applikazzjoni waħda biss tista’ tiġi 
sottomessa fir-rigward ta’ tip partikolari ta’ 
vettura u tista’ tiġi sottomessa fi Stat 
Membru wieħed biss.

2. Applikazzjoni waħda biss tista’ tiġi 
sottomessa fir-rigward ta’ tip partikolari ta’ 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata u tista’ tiġi sottomessa fi Stat 
Membru wieħed biss.

Or. en

Emenda 139

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta 
fl-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-
tip

Il-folder tal-informazzjoni

Or. en
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Emenda 140

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dokument ta’ informazzjoni, kif speċifikat 
fil-leġiżlazzjoni implimentattiva, 
jippreskrivi l-informazzjoni li għandha 
tingħata mill-applikant.

imħassar

Or. en

Emenda 141

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikant għandu jipprovdi l-awtorità 
tal-approvazzjoni b’folder ta’ 
informazzjoni. Dan il-folder ta’ 
informazzjoni għandu jinkludi d-dokument 
ta’ informazzjoni u d-dejta, it-tpinġijiet, ir-
ritratti u l-informazzjoni l-oħra kollha li 
dan jirrikjedi. Tali informazzjoni tista’ tiġi 
pprovduta bil-miktub jew inkella f’format 
elettroniku.

L-applikant għandu jipprovdi l-awtorità 
tal-approvazzjoni b’folder ta’ 
informazzjoni.

Il-folder tal-informazzjoni għandu jinkludi 
dan li ġej:
(a) dokument ta’ informazzjoni;
(b) id-dejta, it-tpinġijiet, ir-ritratti u l-
informazzjoni l-oħra kollha;
(c) għall-vetturi, l-indikazzjoni tal-
proċedura magħżula skont l-
Artikolu 10(1).

Or. en
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Emenda 142

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-folder ta’ informazzjoni jista’ jiġi 
pprovdut bil-miktub jew f’format 
elettroniku kif ammissibbli mis-servizz 
tekniku u mill-awtorità ta' approvazzjoni.

Or. en

Emenda 143

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina, 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
57, l-informazzjoni li għandha tingħata 
lill-awtorità tal-approvazzjoni skont dan l-
Artikolu, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 13.

Or. en

Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jingħataw setgħat implimentattivi lill-
Kummissjoni biex jiġu stabbiliti mudelli 
għal dokument ta’ informazzjoni u folder 
ta’ informazzjoni fl-Artikolu 54.

Il-Kummissjoni għandha tadotta att 
implimentattiv biex jiġu stabbiliti mudelli 
għal dokument ta’ informazzjoni u folder 
ta’ informazzjoni. Dan l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 55(2).
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Or. en

Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip 
pass pass għandu jkollha magħha folder ta’ 
informazzjoni u għandu jkollha magħha
sett komplut ta’ ċertifikati ta’ 
approvazzjoni tat-tip meħtieġa skont kull 
wieħed mill-atti separati applikabbli u r-
Regolamenti UNECE jew il-Kodiċi OECD 
elenkati fl-Anness I.

Applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip 
pass pass għandu jkollha magħha folder ta’ 
informazzjoni skont l-Artikolu 12 u sett 
komplut ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni 
tat-tip meħtieġa skont kull wieħed mill-atti 
separati applikabbli u r-regolamenti
UNECE jew il-Kodiċi OECD elenkati fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 146

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip 
pass pass għandu jkollha magħha folder ta’ 
informazzjoni li jkun fih informazzjoni 
rilevanti fir-rigward tal-atti elenkati fl-
Anness I.

2. Applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip 
pass pass għandu jkollha magħha folder ta’ 
informazzjoni skont l-Artikolu 12 li jkun 
fih informazzjoni rilevanti fir-rigward tal-
atti elenkati fl-Anness I.

Or. en

Emenda 147

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ proċedura ta’ approvazzjoni 3. Fil-każ ta’ proċedura ta’ approvazzjoni 
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tat-tip imħallta, il-folder ta’ informazzjoni 
għandu jkollu miegħu ċertifikat ta’ 
approvazzjoni tat-tip wieħed jew aktar li 
huma meħtieġa skont kull wieħed mill-atti 
separati applikabbli u r-Regolamenti
UNECE jew il-Kodiċi OECD elenkati fl-
Anness I u għandhom jinkludu, sakemm 
ma jiġix ippreżentat ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip, l-informazzjoni 
rilevanti mitluba fil-miżuri ta’ 
implimentazzjoni għal dan ir-Regolament, 
fir-rigward tal-atti elenkati fl-Anness I.

tat-tip imħallta, il-folder ta’ informazzjoni 
għandu jkollu miegħu ċertifikat ta’ 
approvazzjoni tat-tip wieħed jew aktar li 
huma meħtieġa skont kull wieħed mill-atti 
applikabbli u r-Regolamenti UNECE jew 
il-Kodiċi OECD elenkati fl-Anness I u 
għandhom jinkludu, sakemm ma jiġix 
ippreżentat ċertifikat tal-approvazzjoni tat-
tip, l-informazzjoni rilevanti mitluba fil-
miżuri ta’ implimentazzjoni għal dan ir-
Regolament, fir-rigward tal-atti elenkati fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 148

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni speċifikata fil-punti (a) u 
(b) tista’ tingħata f’konformità mal-
paragrafu 2.

L-informazzjoni speċifikata fil-punti (a) u 
(b) tista’ tingħata f’konformità mal-
paragrafu 3.

Or. en

Emenda 149

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità tal-approvazzjoni tista’, fuq 
talba mmotivata, tistieden lill-manifattur 
biex jipprovdi kwalunkwe informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa biex ikun possibbli li 
tittieħed deċiżjoni dwar liema testijiet 
huma meħtieġa jew biex jiġi ffaċilitat il-
mod li bih jitwettqu dawn it-testijiet.

5. L-awtorità tal-approvazzjoni tista’, fuq 
talba mmotivata, titlob lill-manifattur biex 
jipprovdi kwalunkwe informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa biex ikun possibbli li 
tittieħed deċiżjoni dwar liema testijiet 
huma meħtieġa jew biex jiġi ffaċilitat il-
mod li bih jitwettqu dawn it-testijiet.

Or. en
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Emenda 150

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura li wieħed għandu jsegwi għall-
approvazzjoni tat-tip tal-UE tas-sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati

imħassar

Il-manifattur għandu jissottometti l-
applikazzjoni għand l-awtorità tal-
approvazzjoni.
Applikazzjoni waħda biss tista’ tiġi 
sottomessa fir-rigward ta’ tip partikolari 
ta’ sistema, komponent jew unità teknika 
separata u tista’ tiġi sottomessa fi Stat 
Membru wieħed biss.
Applikazzjoni separata għandha tiġi 
sottomessa għal kull tip li għandu jiġi 
approvat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġie integrat fl-Artikoli 10 u 11.

Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-
UE biss wara li jiġi żgurat li l-konformità 
tal-proċeduri ta’ produzzjoni li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 19 tkun ġiet 
attwata u jekk it-tip ta’ vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli.

1. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom jagħtu l-approvazzjoni tat-tip 
tal-UE biss wara li jivverifikaw il-
konformità tal-proċeduri tal-produzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 19 u l-konformità
tat-tip ta' vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata mar-rekwiżiti 
applikabbli.
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Or. en

Emenda 152

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk awtorità tal-approvazzjoni ssib li 
tip ta’ vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata, minkejja li mibni 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet rikjesti, 
jippreżenta riskju serju għas-sikurezza 
stradali jew jikkawża dannu serju għall-
ambjent u s-saħħa pubblika jew, fil-każ tat-
tratturi, jippreżenta riskju serju għas-
sikurezza okkupazzjonali, tista’ wkoll 
tirrifjuta li tagħti approvazzjoni tat-tip tal-
UE. F’dan il-każ, hija għandha 
immedjatament tibgħat lill-awtoritajiet tal-
Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni 
fajl dettaljat li jispjega r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw id-deċiżjoni tagħha u li 
jispjega l-evidenza tas-sejbiet tagħha.

3. Jekk awtorità tal-approvazzjoni ssib li 
tip ta' vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata, għalkemm 
konformi mad-dispożizzjonijiet meħtieġa, 
jippreżentaw riskju serju għas-sikurezza 
jew jistgħu jkunu ta’ dannu serju għall-
ambjent jew għas-saħħa pubblika, hija tista' 
tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni tat-tip tal-
UE. F’dan il-każ, hija għandha 
immedjatament tibgħat lill-awtoritajiet tal-
Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni 
fajl dettaljat li jispjega r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw id-deċiżjoni tagħha u li 
jispjega l-evidenza tas-sejbiet tagħha.

Or. en

Emenda 153

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-
UE għandhom ikunu nnumerati 
f’konformità ma’ sistema armonizzata.

4. Iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-
UE għandhom jiġu nnumerati skont 
sistema armonizzata stabbilita mill-
Kummissjoni permezz ta’ att 
implimentattiv. Dan l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en
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Emenda 154

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha, fi 
żmien 20 ġurnata tax-xogħol, tibgħat lill-
awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati 
Membri l-oħra kopja taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE, flimkien mal-
hemżiet, għal kull tip ta’ vettura li tkun 
approvat. Il-kopja bil-miktub tista’ tiġi 
sostitwita b’fajl elettroniku.

5. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha, fi 
żmien 20 ġurnata tax-xogħol, tibgħat lill-
awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati 
Membri l-oħra kopja taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE, flimkien mal-
hemżiet, għal kull tip ta’ vettura li tkun 
approvat permezz ta’ sistema ta’ skambju 
elettronika komuni u sikura.

Or. en

Emenda 155

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Darba kull tliet xhur, l-awtorità tal-
approvazzjoni għandha tibgħat lill-
awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati 
Membri l-oħra lista tal-approvazzjonijiet 
tat-tip tal-UE tas-sistema, il-komponent 
jew l-unità teknika li tkun tat, emendat, 
irrifjutat li tagħti jew irtirat matul il-
perjodu preċedenti.

7. Darba kull tliet xhur, l-awtorità tal-
approvazzjoni għandha tibgħat lill-
awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati 
Membri l-oħra lista tal-approvazzjonijiet 
tat-tip tal-UE tas-sistema, il-komponent 
jew l-unità teknika li tkun tat, emendat, 
irrifjutat li tagħti jew irtirat matul il-
perjodu preċedenti.

Or. en

Emenda 156

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fuq talba tal-awtorità tal-approvazzjoni 
ta’ Stat Membru ieħor, l-awtorità tal-
approvazzjoni li tkun tat approvazzjoni tat-
tip tal-UE għandha, fi żmien 20 ġurnata 
tax-xogħol minn meta tirċievi din it-talba, 
tibgħat lill-awtorità l-oħra kopja taċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE 
inkwisjtoni, flimkien mal-hemżiet. Il-kopja 
bil-miktub tista’ tiġi sostitwita b’fajl 
elettroniku.

8. Fuq talba tal-awtorità tal-approvazzjoni 
ta’ Stat Membru ieħor, l-awtorità tal-
approvazzjoni li tkun tat approvazzjoni tat-
tip tal-UE għandha, fi żmien 20 ġurnata 
tax-xogħol minn meta tirċievi din it-talba, 
tibgħat lill-awtorità l-oħra kopja taċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE 
mitlub, flimkien mal-hemżiet permezz ta' 
sistema komuni u sikura ta' skambju 
elettroniku.

Or. en

Emenda 157

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Jekk il-Kummissjoni titlob dan, l-
awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tissottometti l-informazzjoni deskritta fil-
paragrafi minn 5 sa 8 anki lill-
Kummissjoni.

9. Jekk il-Kummissjoni titlob dan, l-
awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tissottometti l-informazzjoni deskritta fil-
paragrafi minn 5 sa 8 anki lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 158

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-awtorità ta’ informazzjoni għandha 
tħejji pakkett ta’ informazzjoni li jkun fih 
folder ta’ informazzjoni kif ukoll ir-
rapporti dwar it-testijiet u d-dokumenti l-
oħra kollha miżjuda mis-servizz tekniku 
jew mill-awtorità tal-approvazzjoni fil-

10. L-awtorità ta’ informazzjoni għandha 
tħejji pakkett ta’ informazzjoni li jkun fih 
folder ta’ informazzjoni kif ukoll ir-
rapporti dwar it-testijiet u d-dokumenti l-
oħra kollha miżjuda mis-servizz tekniku 
jew mill-awtorità tal-approvazzjoni fil-
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folder ta’ informazzjoni matul it-twettiq ta’ 
xogħolhom. Il-folder ta’ informazzjoni 
għandu jikkonsisti f’indiċi li jelenka l-
kontenuti tal-pakkett ta’ informazzjoni, 
innumerati kif dovut jew inkella mmarkati 
b’xi mod ieħor biex jiġu identifikati b’mod 
ċar il-paġni kollha, b’tali format li bih id-
dokument ikun jista’ jiġi ppreżentat bħala 
reġistru tal-passi suċċessivi fl-immaniġġjar 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, b’mod 
partikolari d-dati tar-reviżjonijiet u l-
aġġornamenti.

folder ta’ informazzjoni matul it-twettiq ta’ 
xogħolhom. Il-pakkett ta’ informazzjoni 
għandu jikkonsisti f’indiċi li jelenka l-
kontenuti tal-pakkett ta’ informazzjoni, 
innumerati kif dovut jew inkella mmarkati 
b’xi mod ieħor biex jiġu identifikati b’mod 
ċar il-paġni kollha u l-format li bih kull 
dokument ikun jista’ jiġi ppreżentat bħala 
reġistru tal-passi suċċessivi fl-immaniġġjar 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, b’mod 
partikolari d-dati tar-reviżjonijiet u l-
aġġornamenti.

Or. en

Emenda 159

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar iċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar iċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

Or. en

Emenda 160

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip 
għandu jikkonsisti f’dan li ġej, f’forma ta’ 
hemżiet:

1. Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-
UE għandu jikkonsisti f’dan li ġej, f’forma 
ta’ hemżiet:

Or. en
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Emenda 161

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pakkett ta’ informazzjoni msemmi fl-
Artikolu 15;

(a) il-pakkett ta' informazzjoni msemmi fl-
Artikolu 15(10);

Or. en

Emenda 162

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kampjun mimli taċ-ċertifikat ta’ 
konformità.

Or. en

Emenda 163

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip
għandu jinħareġ abbażi tal-mudell stabbilit 
fl-att implimentattiv ta’ dan ir-
Regolament:

2. Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-
UE għandu jinħareġ fuq il-bażi tal-mudell 
stipulat mill-Kummissjoni permezz ta’ att
implimentattiv. Dan l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en
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Emenda 164

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) timla s-sezzjonijiet rilevanti kollha taċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, 
inkluża l-folja mehmuża miegħu li fuqha 
jkun hemm ir-riżultati tat-testijiet, 
f’konformità mal-mudell taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip stabbilit fl-att 
implimentattiv ta’ dan ir-Regolament;

(a) timla s-sezzjonijiet rilevanti kollha taċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, 
inkluża l-folja mehmuża miegħu li fuqha 
jkun hemm ir-riżultati tat-testijiet;

Or. en

Emenda 165

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
mudelli għall-folja tar-riżultati tat-testijiet 
li hemm referenza għaliha f’punt (a) ta’ 
dan il-paragrafu permezz ta’ att 
implimentattiv. Dan l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en

Emenda 166

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE li
fuqha ġew imposti ċerti restrizzjonijiet fir-
rigward tal-validità tagħha jew li fir-
rigward tagħha ma ġewx applikati ċerti 

4. Fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip tal-UE li 
fir-rigward tagħha, skont l-Artikolu 26, 
ġew imposti restrizzjonijiet dwar il-validità 
tagħha, jew ġew eżentati ċerti 



PR\866013MT.doc 81/153 PE464.774v01-00

MT

dispożizzjonijiet tal-atti skont l-Artikolu 
26, iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip 
tal-UE għandu jispeċifika dawn ir-
restrizzjonijiet jew id-dispożizzjonijiet li 
ma ġewx applikati.

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
jew l-atti delegati jew implimentattivi 
adottati skont dan ir-Regolament, iċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE 
għandu jispeċifika dawk ir-restrizzjonijiet 
jew l-eżenzjonijiet.

Or. en

Emenda 167

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Text proposed by the Commission Amendment

5. Fil-każ li l-manifattur jagħżel il-
proċedura tal-approvazzjoni tat-tip 
imħallta, l-awtorità tal-approvazzjoni 
għandha tniżżel fid-dokument ta’ 
informazzjoni r-referenzi għar-rapporti 
tat-testijiet stabbiliti mill-atti regolatorji li 
għalihom l-ebda ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE mhuwa 
disponibbli. Jingħataw setgħat 
implimentattivi lill-Kummissjoni biex jiġi 
stabbilit mudell ta’ tali dokument fl-
Artikolu 54.

5. Fil-każ li l-manifattur jagħżel il-
proċedura tal-approvazzjoni tat-tip 
imħallta, l-awtorità tal-approvazzjoni 
għandha timla d-dokument ta’ 
informazzjoni bir-referenzi fir-rapporti
tat-testijiet stabbiliti mill-atti 
implimentattivi li hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 18(1) li għalihom l-
ebda ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-
UE mhuwa disponibbli.

Or. en

Emenda 168

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 6

Text proposed by the Commission Amendment

6. Fil-każ li l-manifattur jagħżel il-
proċedura tal-approvazzjoni tat-tip pass 
pass, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tistabbilixxi lista ta’ rekwiżiti jew atti 
applikabbli u tehmiżha maċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE. Jingħataw 

6. Fil-każ li l-manifattur jagħżel il-
proċedura tal-approvazzjoni tat-tip pass 
pass, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tistabbilixxi lista ta’ rekwiżiti jew atti 
applikabbli u tehmiżha maċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE. Il-
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setgħat implimentattivi lill-Kummissjoni 
biex jiġi stabbilit mudell ta’ tali lista fl-
Artikolu 54.

Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
għal tali lista permezz ta’ att 
implimentattiv. Dan l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en

Emenda 169

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha 
tingħata lil sistema li tikkonforma mad-
dettalji fil-folder ta’ informazzjoni u li 
tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-att
relevant elenkati fl-Anness I.

1. Approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha 
tingħata lil sistema li tikkonforma mad-
dettalji fil-folder ta’ informazzjoni u li 
tissodisfa r-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-
atti relevant elenkati fl-Anness I.

Or. en

Emenda 170

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’
komponent jew unità teknika separata 
għandha tingħata lil komponent jew unità 
teknika separata li jikkonformaw mad-
dettalji fil-folder ta’ informazzjoni u li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-
att separat rilevanti elenkati fl-Anness I.

2. L-approvazzjoni tat-tip tal-UE għal 
komponent jew unità teknika separata 
għandha tingħata għal komponent jew 
unità teknika separata li jikkonformaw 
mad-dettalji fil-fajl tal-informazzjoni u li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tekniċi stipulati fl-
atti separati rilevanti elenkati fl-Anness II.

Or. en
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Emenda 171

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ fejn komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati, kemm dawk intiżi għat-
tiswija, għas-service jew għall-
manutenzjoni kif ukoll dawn li mhumiex, 
huma koperti wkoll minn approvazzjoni 
tat-tip tas-sistema fir-rigward ta’ vettura, l-
ebda approvazzjoni ta’ komponent jew 
unità teknika separata mhi se tkun 
meħtieġa sakemm dan ma jkunx stipulat fl-
att rilevanti elenkat fl-Anness I.

3. Fil-każ fejn komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati, kemm dawk intiżi għat-
tiswija, għas-service jew għall-
manutenzjoni kif ukoll dawn li mhumiex, 
huma koperti wkoll minn approvazzjoni 
tat-tip tas-sistema fir-rigward ta’ vettura, l-
ebda approvazzjoni ta’ komponent jew 
unità teknika separata mhi se tkun 
meħtieġa sakemm dan ma jkunx stipulat fl-
atti rilevanti elenkat fl-Anness I.

Or. en

Emenda 172

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet bħal dawn, iċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE għandu 
jispeċifika kwalunkwe restrizzjoni dwar l-
użu tagħhom u għandu jindika l-
kundizzjonijiet speċjali għall-immuntar 
tagħhom.

F'dawn il-każijiet, iċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE għandu 
jispeċifika kwalunkwe restrizzjoni fuq l-
użu tal-komponent jew tal-unità teknika 
separata u għandu jindika l-kundizzjonijiet 
speċjali għall-assemblaġġ tagħhom.

Or. en

Emenda 173

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tali komponent jew unità teknika 
separata jkunu mmuntati minn manifattur 

Fejn tali komponent jew unità teknika 
separata jkunu mmuntati minn manifattur 
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tal-vetturi, il-konformità ma’ kwalunkwe 
restrizzjoni applikabbli fuq l-użu jew il-
kundizzjonijiet għall-immuntar għandha 
tiġi vverifikata meta l-vettura tiġi 
approvata.

tal-vetturi, il-konformità ma’ kwalunkwe 
restrizzjoni applikabbli fuq l-użu jew il-
kundizzjonijiet għall-immuntar għandha 
tiġi vverifikata meta l-vettura tiġi 
approvata.

Or. en

Emenda 174

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċeduri għall-ittestjar u t-tagħmir u l-
għodod speċifiċi maħsuba għat-twettiq ta’ 
dawk it-testijiet huma deskritti f’dawk l-
atti.

Il-proċeduri għall-ittestjar imsemmija fl-
ewwel subparagrafu u t-tagħmir u l-
għodda speċifiċi preskritti għat-twettiq ta' 
dawn it-testijiet għandhom jiġu stipulati
fl-atti rilevanti elenkati fl-Anness I.

Or. en

Emenda 175

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta att 
implimentattiv sabiex jiġu stabbiliti r-
rekwiżiti ġenerali għall-mudell tar-rapport 
tal-ittestjar. Dan l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en
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Emenda 176

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifattur għandu jpoġġi għad-
dispożizzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni 
numru kemm jista’ jkun kbir ta’ vetturi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
skont kif mitlubfl-atti rilevanti għat-twettiq 
tat-testijiet rikjesti.

2. Il-manifattur għandu jpoġġi għad-
dispożizzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni 
numru kemm jista’ jkun kbir ta’ vetturi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
skont kif mitlub fl-atti rilevanti elenkati 
f’Anness I għat-twettiq tat-testijiet rikjesti.

Or. en

Emenda 177

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Metodi virtwali għall-ittestjar jistgħu 
jintużaw bħala alternattivi għall-proċeduri 
għall-ittestjar imsemmija fil-paragrafu 1 u 
huma soġġetti għall-approvazzjoni tal-
awtorità tal-approvazzjoni, fuq talba tal-
manifattur f’konformità ma’ dawk ir-
rekwiżiti elenkati fl-atti delegati adottati 
skont dan ir-Regolament.

4. Kemm-il darba jkun hemm il-qbil tal-
awtorità tal-approvazzjoni, il-metodi
virtwali għall-ittestjar jistgħu jintużaw 
bħala alternattivi għall-proċeduri għall-
ittestjar imsemmija fil-paragrafu 1 fuq 
talba tal-manifattur fir-rigward ta' dawk ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-atti delegati li hemm 
referenza għalihom f’paragrafu 6.

Or. en

Emenda 178

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Metodi virtwali għall-ittestjar għandhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
atti delegati adottati skont dan ir-

5. Metodi virtwali għall-ittestjar għandhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
atti delegati li hemm referenza għalihom 
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Regolament. f’paragrafu 6.

Or. en

Emenda 179

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, bi qbil mal-Artikolu 
57, att delegat li jispeċifika liema rekwiżiti
jistgħu jkunu soġġetti għal ittestjar virtwali 
u li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li 
skonthom għandu jitwettaq tali ttestjar 
virtwali biex jiġi żgurat li r-riżultati 
miksuba permezz tal-ittestjar virtwali 
jkunu tal-istess valur bħal dawk li nkisbu 
permezz ta’ ttestjar fiżiku.

6. Sabiex ikun żgurat li r-riżultati 
miksuba mill-ittestjar virtwali jkunu 
sinifikanti daqs dawk miksuba mill-
ittestjar fiżiku, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat biex tadotta atti delegati
f’konformità ma’ Artikolu 57 dwar ir-
rekwiżiti li jistgħu jkunu soġġetti għal 
ittestjar virtwali  l-kundizzjonijiet li fihom 
tali ttestjar virtwali għandu jitwettaq.

Meta jkun adottat dawn l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tieħu bħala bażi r-
rekwiżiti u l-proċeduri provduti fl-Anness 
XVI tad-Direttiva 2007/47/KE, kif ikun 
xieraq.

Or. en

Emenda 180

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità tal-approvazzjoni li tagħti 
approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu 
l-miżuri neċessarji biex tivverifika, jekk 
hemm bżonn f’koperazzjoni mal-
awtoritajiet tal-approvazzjoni ta’ Stati 
Membri oħra, li jkunu saru l-arranġamenti 
adegwati biex jiġi żgurat li vetturi ta’ 
produzzjoni, sistemi, komponenti jew 

1. Awtorità tal-approvazzjoni li tagħti 
approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu 
l-miżuri neċessarji biex tivverifika, jekk 
ikun meħtieġ f’koperazzjoni mal-
awtoritajiet tal-approvazzjoni ta’ Stati 
Membri oħra, li jkunu saru l-arranġamenti 
adegwati biex jiġi żgurat li l-vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
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unitajiet tekniċi separati, skont il-każ, 
jikkonformaw mat-tip approvat.

separati li jkunu qed isiru, skont il-każ, 
jikkonformaw mat-tip approvat.

Or. en

Emenda 181

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Awtorità tal-approvazzjoni li tagħti l-
approvazzjoni tat-tip lill-vettura sħiħa 
għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex 
tiċċekja li ċ-ċertifikati ta’ konformità 
maħruġa mill-manifattur huma konformi 
mal-Artikolu 24. Għal dan il-għan, l-
awtorità ta’ approvazzjoni għandha 
tivverifika li hemm numru biżżejjed ta’ 
mudelli ta’ ċertifikati ta' konformità li 
huma konformi mal-Artikolu 24 u li l-
manifattur għamel l-arranġamenti 
meħtieġa sabiex jiżgura li d-data fiċ-
ċertifikati ta' konformità huma korretti.

Or. en

Emenda 182

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità tal-approvazzjoni li tat 
approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu 
l-miżuri neċessarji fir-rigward ta’ dik l-
approvazzjoni biex tivverifika, jekk hemm 
bżonn f’koperazzjoni mal-awtoritajiet tal-
approvazzjoni ta’ Stati Membri oħra, li l-
arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 
jibqgħu adegwati u li vetturi ta’ 
produzzjoni, sistemi, komponenti jew 

Awtorità tal-approvazzjoni li tat 
approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha tieħu 
l-miżuri neċessarji fir-rigward ta’ dik l-
approvazzjoni biex tivverifika, jekk ikun 
meħtieġ f’koperazzjoni mal-awtoritajiet 
tal-approvazzjoni ta’ Stati Membri oħra, li 
l-arranġamenti msemmija fil-paragrafi 1 u 
1a jibqgħu adegwati u li vetturi ta’ 
produzzjoni, sistemi, komponenti jew 
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unitajiet tekniċi separati, skont il-każ, 
jikkonformaw mat-tip approvat.

unitajiet tekniċi separati, skont il-każ, 
jikkonformaw mat-tip approvat.

Or. en

Emenda 183

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-verifika biex jiġi żgurat li vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati jikkonformaw mat-tip approvat 
għandha tiġi limitata għall-proċeduri 
stabbiliti fl-atti implimentattivi għal dan 
ir-Regolament. Għal dak il-għan, l-
awtorità tal-approvazzjoni tal-Istat 
Membru li tat l-approvazzjoni tat-tip tal-
UE tista’ twettaq kull test preskritt fir-
rigward tar-rekwiżit regolatorju li huwa
soġġett għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE 
ta’ kampjuni meħuda fil-bini tal-
manifattur, inklużi l-faċilitajiet ta’ 
produzzjoni.

Sabiex tivverifika li vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
tikkonforma mat-tip approvat, l-awtorità 
tal-approvazzjoni li tkun tat l-
approvazzjoni tat-tip tal-UE tista’ twettaq 
kwalunkwe wieħed mill-kontrolli jew it-
testijiet meħtieġa biex tiġi żgurata l-
konformità mar-rekwiżiti regolatorji li 
huma soġġetti għall-approvazzjoni tat-tip
tal-UE fuq kampjuni meħuda fil-bini tal-
manifattur, inklużi l-faċilitajiet ta’ 
produzzjoni.

Or. en

Emenda 184

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtorità tal-approvazzjoni li tat 
approvazzjoni tat-tip tal-UE tistabbilixxi li 
l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 
mhumiex qed ikunu applikati, qed 
jiddevjaw b’mod sinifikanti mill-
arranġamenti u l-pjanijiet ta’ kontroll 
miftiehma, ma baqgħux jiġu applikati jew 
m’għadhomx ikkunsidrati bħala adegwati, 

3. Meta awtorità tal-approvazzjoni li tati 
approvazzjoni tat-tip tal-UE tistabbilixxi li 
l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 
mhumiex applikati, jitbiegħdu 
sostanzjalment mill-arranġamenti u l-
pjanijiet ta’ kontroll miftiehma, ma 
baqgħux jiġu applikati, jew ma għadhomx 
meqjusa xierqa, anke jekk il-produzzjoni 
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minkejja li l-produzzjoni tkompli, dik l-
awtorità tal-approvazzjoni għandha tieħu 
l-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
konformità tal-proċedura tal-produzzjoni 
tiġi segwita b’mod korrett jew inkella tiġi 
rtirata l-approvazzjoni tat-tip.

tkompli, din għandha tieħu l-miżuri 
meħtieġa biex tiżgura li l-proċedura għall-
konformità tal-produzzjoni tiġi segwita kif 
suppost jew tirtira l-approvazzjoni tat-tip.

Or. en

Emenda 185

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 57, l-arranġamenti dettaljati fir-
rigward tal-konformità tal-produzzjoni u 
l-proċeduri ta’ verifika marbutin 
magħhom. Meta jiġu adottati dawk l-atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tieħu 
bħala bażi l-arranġamenti u l-proċeduri 
previsti fid-Direttiva 2003/37/KE.

Or. en

Emenda 186

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik l-awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tiddeċiedi, f’konformità mar-regoli
stipulati f’dan il-Kapitolu, liema 
proċedura għandha tiġi segwita.

Dik l-awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tiddeċiedi liema mill-proċeduri mniżżla fl-
Artikolu 21 għandha tiġi segwita.

Or. en



PE464.774v01-00 90/153 PR\866013MT.doc

MT

Emenda 187

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn huwa neċessarju, jista’ jagħti l-każ li 
tiddeċiedi, f’konsultazzjoni mal-
manifattur, li għandha tingħata 
approvazzjoni tat-tip tal-UE ġdida jew 
approvazzjoni individwali ġdida.

Fejn huwa neċessarju, l-awtorità tal-
approvazzjoni jista’ jagħti l-każ li 
tiddeċiedi tista' tiddeċiedi, wara li 
tikkonsulta lill-manifattur, li għandha 
tinħareġ approvazzjoni tat-tip tal-UE ġdida.

Or. en

Emenda 188

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati

Reviżjoni u estensjoni tal-
approvazzjonijiet tat-tip tal-UE

Or. en

Emenda 189

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rekwiżiti ġodda skont kwalunkwe att 
applikabbli għat-tip ta’ vettura approvata 
jew għas-sistema, il-komponent jew l-unità 
teknika separata approvati jidħlu fis-seħħ.

(c) isiru applikabbli rekwiżiti ġodda taħt 
kwalunkwe att elenkat fl-Anness I
applikabbli għat-tip ta' vettura approvat jew 
għas-sistema, il-komponent jew l-unità 
teknika separata approvata.

Or. en
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Emenda 190

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. M'għandha tkun meħtieġa ebda 
emenda għall-approvazzjoni tat-tip ta' 
vettura jekk il-ħtiġijiet il-ġodda msemmija 
fil-paragrafu 2c ikunu irrilevanti, mill-
aspett tekniku, għal dak it-tip ta' vettura 
jew jikkonċernaw kategoriji ta' vettura li 
mhumiex il-kategorija li jappartjeni 
għaliha.

Or. en

Emenda 191

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rekwiżiti ġodda fi kwalunkwe att 
applikabbli għat-tip ta’ vettura approvata 
jsiru mandatorji għar-reġistrazzjoni, il-
bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi 
ġodda, u ma jkunx possibbli li tiġi 
aġġornata l-approvazzjoni tat-tip skont 
dawn;

(a) rekwiżiti ġodda fi kwalunkwe att 
applikabbli għat-tip ta’ vettura approvata 
jsiru mandatorji għar-reġistrazzjoni, għad-
dħul fis-suq jew id-dħul fis-servizz ta’ 
vetturi ġodda, u ma jkunx possibbli li tiġi 
aġġornata l-approvazzjoni tat-tip skont 
dawn;

Or. en

Emenda 192

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-approvazzjoni ġiet irtirata 
f’konformità mal-Artikolu 19(3) jew l-
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Artikolu 37(1).

Or. en

Emenda 193

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifattur għandu juża l-mudell taċ-
ċertifikat ta’ konformità mogħti fil-miżuri 
implimentattivi bi qbil mal-Artikolu 54.

2. Għaċ-ċertifikat ta’ konformità, il-
manifattur għandu juża l-mudell stabbilit 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att 
implimentattiv. Dan l-att implimentattiv 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en

Emenda 194

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jiġi 
ddisinjat b’mod li tiġi evitata l-
falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, il-karta 
użata għandha tiġi protetta jew permezz ta’ 
grafiki kkuluriti jew inkella permezz ta’ 
watermark li sservi bħala marka ta’ 
identifikazzjoni tal-manifattur.

4. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jiġi 
ddisinjat b’mod li tiġi evitata l-
falsifikazzjoni. Għal dak il-għan, il-karta 
użata għandha tkun protetta permezz ta’ 
mezz adegwat fosthom bi grafika kulurita 
jew b'marka tal-ilma fis-sura tal-marka
ta' identifikazzjoni tal-manifattur.

Or. en

Emenda 195

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu 
jimtela kompletament u m’għandux ikollu 
restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu tal-
vettura minbarra dawk imsemmija fl-att 
regolatorju.

5. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu 
jimtela kompletament. Dan m’għandux 
ikollu restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu 
tal-vettura minbarra dawk stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' atti 
implimentattivi. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en

Emenda 196

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fil-każ ta’ vettura mhux kompleta jew 
kompleta , il-manifattur għandu jimla biss 
dawk il-partijiet fuq it-2 faċċata taċ-
ċertifikat ta’ konformità li ġew miżjuda 
jew inbidlu fl-istadju attwali ta’ 
approvazzjoni u, jekk ikun applikabbli, 
għandu jehmeż maċ-ċertifikat iċ-ċertifikati 
kollha ta’ konformità maħruġa fl-istadju
preċedenti.

6. Fil-każ ta’ vettura mhux kompleta jew 
kompleta , il-manifattur għandu jimla biss 
dawk il-partijiet fuq it-2 faċċata taċ-
ċertifikat ta’ konformità li ġew miżjuda 
jew inbidlu fl-istadju attwali ta’ 
approvazzjoni u, jekk ikun applikabbli, 
għandu jehmeż maċ-ċertifikat iċ-ċertifikati 
kollha ta’ konformità maħruġa fl-istadji 
preċedenti.

Or. en

Emenda 197

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Bla ħsara għall-paragrafu 1, il-manifattur 
jista’ jittrażmetti elettronikament dejta jew 
informazzjoni li tkun fiċ-ċertifikat ta’ 

9. Bla ħsara għall-paragrafu 1, il-manifattur 
jista’ jittrażmetti elettronikament iċ-
ċertifikat ta’ konformità lill-awtorità ta’ 
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konformità lill-awtorità ta’ reġistrazzjoni 
ta’ Stat Membru.

reġistrazzjoni ta’ Stat Membru.

Or. en

Emenda 198

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-manifattur biss jista’ joħroġ kopja 
taċ-ċertifikat ta’ konformità. Il-kelma 
“kopja” għandha tkun tidher ċar fuq in-
naħa ta’ quddiem ta’ kull ċertifikat 
idduplikat.

10. Duplikat taċ-ċertifikat ta' konformità 
għandu jinħareġ mill-manifattur biss. Il-
kelma “kopja” għandha tkun tidher ċar fuq 
in-naħa ta’ quddiem ta’ kull ċertifikat 
idduplikat.

Or. en

Amendment 199

Proposal for a regulation
Article 25 – title

Text proposed by the Commission Amendment

Marka tal-approvazzjoni tat-tip Pjanċa statutorja bl-immarkar xieraq tal-
vetturi u l-marka tal-approvazzjoni tat-tip 
ta' komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati

Or. en

Emenda 200

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu – 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Il-manifattur ta' vettura għandu 
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jwaħħal ma' kull vettura mmanifatturata 
f'konformità mat-tip approvat, pjanċa 
statutorja bl-immarkar xieraq rikjesta 
mill-att delegat jew implimentattiv 
rilevanti skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 201

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifattur ta’ komponent jew ta’ unità 
teknika separata, irrilevanti jekk dawn 
humiex parti minn sistema jew le, għandu 
jwaħħal ma’ kull komponent jew 
unità mmanifatturati f’konformità mat-tip 
approvat il-marka tal-approvazzjoni tat-tip, 
mitluba mill-att delegat rilevanti skont dan 
ir-Regolament jew ir-Regolament UNECE 
jew il-Kodiċi OECD rilevanti.

1. Il-manifattur ta’ komponent jew ta’ unità 
teknika separata, irrilevanti jekk dawn 
humiex parti minn sistema jew le, għandu 
jwaħħal ma’ kull komponent jew 
unità teknika separata mmanifatturati 
f’konformità mat-tip approvat il-marka tal-
approvazzjoni tat-tip, mitluba mill-att 
delegat rilevanti jew l-att implimentattiv 
skont dan ir-Regolament jew ir-
regolament UNECE jew il-Kodiċi OECD 
rilevanti.

Or. en

Emenda 202

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE 
għandha titpenġa skont il-mudell stabbilit 
fil-leġiżlazzjoni implimentattiva għal dan 
ir-Regolament.

3. Il-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE 
għandha tkun skont il-mudell stabbilit 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti 
implimentattivi. Dawn l-atti 
implimentattivi għandhom jiġu adottati bi 
qbil mal-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 55(2).
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Or. en

Emenda 203

Proposta għal regolament
Kapitolu IX – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

EŻENZJONIJIET U TEKNOLOĠIJI 
ĠODDA JEW KUNĊETTI 
INKOMPATIBBILTÀ MAL-ATTI 
DELEGATI JEW MAR-
REGOLAMENTI UNECE

EŻENZJONIJIET GĦAL TEKNOLOĠIJI 
JEW KUNĊETTI ĠODDA

Or. en

Emenda 204

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifattur jista’ japplika għal 
approvazzjoni tat-tip tal-UE għal tip ta’ 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata li jinkorpora teknoloġiji jew 
kunċetti ġodda li mhumiex kompatibbli 
ma’ att wieħed, jew aktar, jew mar-
rekwiżiti elenkati fl-Anness I.

1. Il-manifattur jista’ japplika għal 
approvazzjoni tat-tip tal-UE għal tip ta’ 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata li jinkorpora teknoloġiji jew 
kunċetti ġodda li mhumiex kompatibbli 
ma’ att wieħed, jew aktar elenkati fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 205

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-applikazzjoni tiddikkjara r-raġunijiet 
għala t-teknoloġiji jew il-kunċetti 

(a) l-applikazzjoni ssemmi r-raġunijiet 
għaliex it-teknoloġiji jew il-kunċetti 
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inkwistjoni jagħmlu s-sistema, il-
komponent jew l-unità teknika separata 
inkompatibbli mar-rekwiżiti;

kkonċernati jrendu s-sistema, il-komponent 
jew l-unità teknika separata mhux 
kompatibbli ma' att wieħed jew aktar 
elenkati fl-Anness I;

Or. en

Emenda 206

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-applikazzjoni tiddeskrivi l-
implikazzjonijiet ta’ sikurezza u dawk 
ambjentali tat-teknoloġija l-ġdida u l-
miżuri meħuda biex jiġi żgurat, tal-inqas,
livell indaqs ta’ sikurezza u protezzjoni 
ambjentali b’paragun mar-rekwiżiti li 
huma l-bażi tal-eżenzjoni rikjesta;

(b) l-applikazzjoni tiddeskrivi s-sikurezza u 
l-implikazzjonijiet ambjentali tat-
teknoloġija l-ġdida u l-miżuri meħuda biex 
jiġi żgurat tal-inqas livell ekwivalenti ta' 
sikurezza u ħarsien ambjentali daqs dak 
mogħti mir-rekwiżiti li tkun qed tintalab 
eżenzjoni minnhom;

Or. en

Emenda 207

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-għoti ta' tali approvazzjoni tat-tip 
tal-UE li teżenta teknoloġiji ġodda jew 
kunċetti ġodda għandu jkun soġġett għall-
awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni. L-
awtorizzazzjoni għandha tingħata f’forma 
ta’ att implimentattiv. Dan l-att 
implimentattiv għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 55(2).

Or. en
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Emenda 208

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm tistenna li l-Kummissjoni tieħu 
deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni, l-
awtorità tal-approvazzjoni tista’ tagħti 
approvazzjoni provviżorja, valida biss fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru, għat-tip 
ta’ vettura koperta mill-eżenzjoni mitluba. 
L-awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar dan minnufih permezz 
ta’ fajl li jkun fih l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2.

3. Sakemm tistenna li l-Kummissjoni tieħu 
deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni, l-
awtorità tal-approvazzjoni tista’ tagħti 
approvazzjoni tat-tip tal-UE, iżda din 
għandha tkun provviżorja, valida biss fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru, għat-tip 
ta’ vettura koperta mill-eżenzjoni mitluba. 
L-awtorità tal-approvazzjoni għandha 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar dan minnufih permezz 
ta’ fajl li jkun fih l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2.

In-natura proviżorja u l-validità 
territorjali limitata għandhom jidhru fl-
intestatura taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni 
tat-tip u l-intestatura taċ-ċertifikat ta’ 
konformità. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti implimentattivi sabiex 
tipprovdi mudelli armonizzati għaċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip u ċ-
ċertifikat ta’ konformità. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en

Emenda 209

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-għoti ta’ eżenzjoni għal teknoloġiji 
ġodda jew kunċetti ġodda għandu jkun 
soġġett għal awtorizzazzjoni mill-
Kummissjoni f’konformità mal-proċedura 

imħassar
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msemmija fl-Artikolu 55(2).

Or. en

Emenda 210

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn suppost, id-deċiżjoni dwar l-
awtorizzazzjoni għandha tispeċifika wkoll 
jekk il-validità tagħha hijiex soġġetta għal 
xi restrizzjonijiet. Fil-każijiet kollha, il-
validità tal-approvazzjoni m’għandhiex
tkopri perjodu ta’ inqas minn 36 xhar.

Meta jkun il-każ, l-awtorizzazzjoni mill-
Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 3 
għandha tispeċifika wkoll jekk hijiex 
soġġetta għal xi restrizzjoni. Fil-każijiet 
kollha, l-approvazzjoni tat-tip għandha 
tkun valida għal tal-anqas 36 xhar.

Or. en

Emenda 211

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, vetturi mmanifatturati 
f’konformità mal-approvazzjoni 
provvizorja qabel ma tkun ġiet irrevokata 
għandhom jitħallew jiġu rreġistrati, 
mibjugħa jew jidħlu fis-servizz fi 
kwalunkwe Stat Membru li aċċetta l-
approvazzjoni provviżorja.

imħassar

Or. en

Emenda 212

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni meħtieġa Ħtiġijiet sussegwenti għall-adozzjoni ta’ 
atti delegati u implimentattivi

Or. en

Emenda 213

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ li l-Kummissjoni tawtorizza l-għoti 
ta’ eżenzjoni skont l-Artikolu 26, hija 
għandha tieħu immedjatament il-passi 
meħtieġa biex tadatta l-atti delegati jew ir-
rekwiżiti inkwistjoni għall-iżviluppi 
teknoloġiċi.

F’każ li l-Kummissjoni tawtorizza l-għoti 
ta’ eżenzjoni skont l-Artikolu 26, hija 
għandha tieħu immedjatament il-passi 
meħtieġa biex tadatta l-atti delegati jew l-
atti implimentattivi inkwistjoni għall-
iżviluppi teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 214

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ li l-eżenzjoni skont l-Artikolu 26 
tkun assoċjata ma’ Regolament tal-
UNECE, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi emenda għar-Regolament 
rilevanti tal-UNECE f’konformità mal-
proċedura applikabbli skont il-Ftehim tal-
1958 Rivedut.

F’każ li l-eżenzjoni skont l-Artikolu 26 
tkun assoċjata ma’ regolament tal-UNECE, 
il-Kummissjoni għandha tipproponi 
emenda għar-regolament rilevanti tal-
UNECE f’konformità mal-proċedura 
applikabbli skont il-Ftehim tal-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta’ 
preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-
vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li 
jistgħu jintramaw u/jew jiġu użati fuq 
vetturi bir-roti u l-kondizzjonijiet għar-
rikonoxximent reċiproku tal-
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approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta’ 
dawn il-preskrizzjonijiet.

Or. en

Emenda 215

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hekk kif l-atti jew ir-rekwiżiti rilevanti 
jkunu ġew emendati, kwalunkwe 
restrizzjoni relatata mal-eżenzjoni taqa’.

Hekk kif l-atti rilevanti jkunu ġew 
emendati, kwalunkwe restrizzjoni li tinsab 
fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza 
l-eżenzjoni għandha taqa’ minnufih.

Or. en

Emenda 216

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-passi meħtieġa biex jiġu adattati l-
atti delegati jew ir-rekwiżiti ma jkunux 
ittieħdu, il-validità tal-eżenzjoni tista’ tiġi 
estiża, fuq talba tal-Istat Membru li ta l-
approvazzjoni, permezz ta’ deċiżjoni min-
naħa tal-Kummissjoni adottata
f’konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 55(2).

Jekk il-passi meħtieġa biex jiġu adattati l-
atti delegati ma jkunux ittieħdu, il-
Kummissjoni tista’, fuq talba tal-Istat 
Membru li ta l-approvazzjoni, tawtorizza l-
estenzjoni tal-validità tal-eżenzjoni,  Din l-
awtorizzazzjoni għandha tingħata f’forma 
ta’ att implimentattiv. Dan l-att 
implimentattiv għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 55(2).

Or. en
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Emenda 217

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifattur jista’ jitlob approvazzjoni tat-
tip nazzjonali ta’ serje żgħira ta’ tip ta’ 
vettura fi ħdan limiti kwantitattivi stabbiliti 
fl-ewwel Parti tal-Anness II.

Il-manifattur jista’ japplika għall-
approvazzjoni tat-tip nazzjonali ta’ serje 
żgħira ta’ tip ta’ vettura fi ħdan limiti 
kwantitattivi annwali stabbiliti fl-ewwel 
Parti tal-Anness II. Dawn il-limiti 
għadhom japplikaw għad-dħul fis-suq, ir-
reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta' 
vetturi tat-tip approvat fis-suq ta' kull Stat 
Membru f'sena partikulari.

Or. en

Emenda 218

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal approvazzjoni bħal din, l-awtorità 
nazzjonali għandha, jekk ikun hemm 
raġunijiet validi għal dan, tneħħi 
dispożizzjoni waħda jew aktar tal-atti 
elenkati fl-Anness I, kemm-il darba hija 
tkun stipulat rekwiżiti alternattivi.

Għall-approvazzjoni tat-tip ta' serje żgħira
l-awtorità tal-approvazzjoni nazzjonali, 
għandha, jekk ikun hemm raġunijiet validi 
għal dan, tneħħi dispożizzjoni waħda jew 
aktar tal-atti elenkati fl-Anness I, kemm-il 
darba hija tkun speċifikat rekwiżiti 
alternattivi.

Or. en

Emenda 219

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip 
għandu jispeċifika n-natura tal-eżenzjoni 

4. Iċ-ċertifikat għall-approvazzjoni tat-tip 
għal vetturi bl-approvazzjoni tat-tip skont 
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mogħtija skont il-paragrafu 1. Għall-
iskopijiet ta’ dan l-Artikolu, iċ-ċertifikat 
tal-approvazzjoni tat-tip għandu jiġi 
abbozzat skont il-mudell stabbilit fil-
leġiżlazzjoni implimentattiva iżda 
m’għandux ikollu l-intestatura “Ċertifikat 
ta’ approvazzjoni tat-tip tal-UE ta’ vetturi”. 
Ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip 
għandhom ikunu nnumerati skont dan ir-
Regolament.

dan l-Artikolu għandu jiġi abbozzat skont 
il-mudell li hemm referenza għalih fl-
Artikolu 16(2), iżda m’għandux ikollu l-
intestatura “Ċertifikat ta’ approvazzjoni 
tat-tip tal-UE ta’ vetturi” u għandu 
jispeċifika l-kontenut tal-konċessjonijiet 
mogħtija skont il-paragrafu 1. Iċ-
ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip 
għandhom jiġu nnumerati skont is-sistema 
ta’ ennumerazzjoni li hemm referenza 
għaliha fl-Artikolu 15(4).

Or. en

Emenda 220

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fuq talba ta’ applikant li jixtieq ibigħ, 
jirreġistra jew idaħħal fis-servizz vettura fi 
Stat Membru ieħor, l-awtorità tal-
approvazzjoni li tat l-approvazzjoni 
għandha tipprodvi lill-applikant kopja taċ-
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip, inkluż 
il-pakkett tal-informazzjoni. L-awtorità 
nazzjonali għandha tagħti l-permess għall-
bejgħ, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-
servizz ta’ din il-vettura sakemm ma 
jkollhiex raġunijiet validi biex temmen li 
d-dispożizzjonijiet tekniċi, li skonthom ġiet 
approvata l-vettura, mhumiex ekwivalenti 
għal tagħha.

9. Fuq it-talba ta' applikant għall-
approvazzjoni tat-tip nazzjonali ta' serje 
żgħira li jixtieq idaħħal fis-suq jew
jirreġistra vettura fi Stat Membru ieħor, l-
awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-
approvazzjoni tat-tip ta' serje żgħira 
nazzjonali għandha tipprovdi lil dan l-
applikant b'kopja taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip inkluż il-pakkett tal-
informazzjoni. L-awtorità tal-
approvazzjoni tat-tip tal-Istat Membru l-
ieħor għandha tagħti l-permess tad-dħul 
fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-
servizz tal-vettura sakemm ma jkollhiex 
raġunijiet motivati biex temmen li d-
dispożizzjonijiet tekniċi li fuqhom ġiet 
approvata l-vettura mhumiex ekwivalenti 
għal tagħha.

Or. en
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Emenda 221

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Applikazzjoni għal approvazzjoni 
individwali għandha tiġi sottomessa mill-
manifattur jew minn sid il-vettura. Tista’ 
tiġi wkoll sottomessa minn persuna, 
stabbilita fil-Komunità, li tkun qed taġixxi 
f’isem il-manifattur jew sid il-vettura.

1. Applikazzjoni għal approvazzjoni 
individwali għandha tiġi sottomessa mill-
manifattur jew minn sid il-vettura. Tista’ 
tiġi wkoll sottomessa minn persuna, 
stabbilita fl-Unjoni, li tkun qed taġixxi
f’isem is-sid tal-vettura. Fuq talba ta' sid 
il-vettura jew ta’ persuna stabbilita fl-
Unjoni li taġixxi f’ismu, l-awtoritajiet tal-
approvazzjoni għandhom jagħtu 
approvazzjoni individwali lil vettura li 
tikkonforma mad-deskrizzjonijiet 
mehmuża mal-approvazzjoni u li 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 222

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-proċedura tal-approvazzjoni 
individwali, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom jiċċertifikaw li l-vettura 
tissodisfa d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi rilevanti u r-rekwiżiti 
tekniċi.

2. Fil-proċedura tal-approvazzjoni 
individwali, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom jiċċertifikaw li l-vettura 
tikkonforma mal-atti rilevanti elenkati fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 223

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Applikazzjonijiet għal approvazzjoni 
individwali għandhom ikopru massimu ta’ 
15-il vettura tal-istess tip.

4. Applikazzjonijiet għal approvazzjoni 
individwali għandhom ikopru massimu ta’ 
15-il vettura tal-istess tip għal kull sena 
kalendarja, għal kull applikant u għal 
kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 224

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Wara l-għoti tal-approvazzjoni, l-
awtorità tal-approvazzjoni għandha 
toħroġ mingħajr dewmien iċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni individwali.

Or. en

Emenda 225

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-format taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni individwali għandu jkun 
ibbażat fuq il-mudell taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE kif imsemmi 
fl-Artikolu 16(2) u għandu jkun fih mill-
inqas l-informazzjoni meħtieġa biex 
timtela l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE dwar 
id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-
vetturi.
Ċertifikati ta’ approvazzjoni individwali 
m’għandhomx ikollhom l-intestatura 
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“Approvazzjoni tal-vettura tal-UE”. 
Ċertifikat ta’ approvazzjoni individwali 
għandu jkollu fuqu n-numru uniku ta’ 
identifikazzjoni tal-vettura inkwistjoni.

Or. en

Emenda 226

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Dan l-Artikolu għandu japplika għal 
vetturi li fi żmien l-applikazzjoni għal 
approvazzjoni individwali ma jkunu kisbu 
qatt l-awtorizzazzjoni amministrattiva
għad-dħul fis-servizz li tinvolvi l-
identifikazzjoni tal-vettura u l-ħruġ tan-
numru tar-reġistrazzjoni, inklużi 
reġistrazzjonijiet temporanji jew għal 
żmien limitat jew reġistrazzjoni 
professjonali jew dħul fis-servizz, jew dħul 
fis-servizz jew reġistrazzjoni għal inqas 
minn sitt xhur.

5. Dan l-Artikolu għandu japplika għal 
vetturi li, fil-waqt tal-applikazzjoni għall-
approvazzjoni individwali, ma daħlux fis-
suq qabel jew li d-dħul fis-servizz għadu 
ma seħħx, u li jinvolvi l-identifikazzjoni u 
l-ħruġ ta' numru tar-reġistrazzjoni, inkluż 
reġistrazzjoni temporanja jew għal żmien 
limitat jew reġistrazzjoni professjonali jew 
li ilhom li daħlu fis-servizz għal inqas 
minn sitt xhur.

Or. en

Emenda 227

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità tal-approvazzjoni tista’ teżenta l-
vettura mill-konformità b’att wieħed, jew 
aktar mill-atti elenkati fl-Anness I, bil-
kundizzjoni li l-awtorità tal-approvazzjoni 
timponi rekwiżiti alternattivi u jkollha 
raġunijiet validi għal tali eżenzjoni.

Awtorità tal-approvazzjoni tista’ teżenta l-
vettura mill-konformità tar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness I, bil-kundizzjoni li l-
awtorità tal-approvazzjoni timponi 
rekwiżiti alternattivi u jkollha raġunijiet 
validi għal tali eżenzjoni.

Or. en
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Emenda 228

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti alternattivi għandhom jiżguraw 
livell ta’ sikurezza stradali, protezzjoni 
ambjentali, u sikurezza okkupazzjonali li 
huwa ekwivalenti għall-massimu 
prattikabbli għal-livell previst mill-att 
rilevanti elenkat fl-Anness I.

Ir-rekwiżiti alternattivi għandhom jiżguraw 
livell ta' sikurezza funzjonali, protezzjoni 
ambjentali, u sikurezza okkupazzjonali li 
huwa ekwivalenti kemm jista’ jkun għal-
livell previst mill-att rilevanti elenkat fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 229

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Awtoritajiet tal-approvazzjoni 
m’għandhomx iwettqu testijiet li 
jikkawżaw ħsara. Huma għandhom jużaw 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti 
pprovduta mill-applikant biex tiġi stabbilita 
konformità mar-rekwiżiti alternattivi.

2. Awtoritajiet tal-approvazzjoni 
m’għandhomx iwettqu testijiet li 
jikkawżaw ħsara. Huma għandhom jużaw 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti 
pprovduta mill-applikant biex tiġi stabbilita 
konformità mar-rekwiżiti alternattivi.

Or. en

Emenda 230

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom jaċċettaw kwalunkwe 
approvazzjoni tat-tip tal-UE għal sistema, 
komponent jew unità teknika separata 

imħassar
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minflok ir-rekwiżiti alternattivi.

Or. en

Emenda 231

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-format taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni 
individwali għandu jkun ibbażat fuq il-
mudell taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-
tip tal-UE stipulat fl-Anness V u għandu 
jkun jinkludi, tal-inqas, l-informazzjoni 
meħtieġa biex timtela l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni skont id-Direttiva tal-Kunsill 
1999/37/KE.

Il-format taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni 
individwali għandu jkun ibbażat fuq il-
mudell taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-
tip tal-UE kif imsemmi fl-Artikolu 29(4b)
u għandu jkun jinkludi, tal-inqas, l-
informazzjoni meħtieġa biex timtela l-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont id-
Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE.

Or. en

Emenda 232

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta applikant ikun jixtieq ibigħ, 
jirreġistra jew idaħħal fis-servizz fi Stat 
Membru ieħor vettura li ngħatat 
approvazzjoni individwali, l-awtorità tal-
approvazzjoni li tat l-approvazzjoni 
għandha, fuq talba, tipprovdi lill-applikant 
dikjarazzjoni tad-dispożizzjonijiet tekniċi li 
skonthom ġiet approvata l-vettura u 
kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li 
tispjega fid-dettall in-natura tar-rekwiżiti 
tekniċi li dik il-vettura partikolari 
tissodisfa.

2. Għall-iskop ta’ dħul fis-suq, 
reġistrazzjoni jew dħul fis-servizz fi Stat 
Membru ieħor vettura li ngħatat 
approvazzjoni individwali, l-awtorità tal-
approvazzjoni li tat l-approvazzjoni 
għandha, fuq talba, tipprovdi lill-applikant 
dikjarazzjoni tad-dispożizzjonijiet tekniċi li 
skonthom ġiet approvata l-vettura u 
kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li 
tispjega fid-dettall in-natura tar-rekwiżiti 
tekniċi li dik il-vettura partikolari 
tissodisfa.

Or. en
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Emenda 233

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward ta’ vettura li ngħatat 
approvazzjoni individwali minn awtorità 
tal-approvazzjoni ta’ Stat Membru wieħed, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29, l-
Istati Membri l-oħra għandhom jippermettu 
li l-vettura tinbiegħ, tiġi rreġistrata jew 
tidħol fis-servizz sakemm ma jkollhomx 
raġunijiet validi biex jemmnu li d-
dispożizzjonijiet tekniċi, li skonthom ġiet 
approvata l-vettura, mhumiex ekwivalenti 
għal tagħhom.

3. Fir-rigward ta' vettura li tkun ingħatat 
approvazzjoni individwali minn awtorità 
tal-approvazzjoni ta' Stat Membru wieħed 
u rreġistrata skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 29, l-Istati Membri l-oħra 
għandhom jippermettu id-dħul fis-suq, ir-
reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ 
vettura sakemm ma jkollhomx raġunijiet 
motivati biex jemmnu li d-dispożizzjonijiet 
tekniċi li fuqhom ġiet approvata l-vettura 
mhumiex ekwivalenti għal tagħhom.

Or. en

Emenda 234

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq talba tal-manifattur jew ta’ sid il-
vettura, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom jagħtu approvazzjoni 
individwali lil vettura li tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 
F’każ bħal dan, l-awtoritajiet tal-
approvazzjoni għandhom jaċċettaw l-
approvazzjoni individwali u għandhom 
jippermettu l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni u d-
dħul fis-servizz tal-vettura.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu ġie integrat f’Artikolu 29(1).
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Emenda 235

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet speċifiċi Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-
approvazzjonijiet individwali

Or. en

Emenda 236

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu 
jistgħu japplikaw għal vetturi li għaddew 
minn proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament u li 
ġew immodifikati qabel ma ġew irreġistrati 
jew qabel ma ddaħħlu fis-servizz għall-
ewwel darba.

1. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu 
jistgħu japplikaw għal vetturi li għaddew 
minn proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament u li 
ġew immodifikati qabel ma daħlu fis-suq,
qabel ma ġew irreġistrati jew qabel ma 
ddaħħlu fis-servizz.

Or. en

Emenda 237

Proposta għal regolament
Kapitolu XII – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REĠISTRAZZJONI, BEJGĦ U DĦUL 
FIS-SERVIZZ

ISIR DISPONIBBLI FIS-SUQ, 
REĠISTRAZZJONI, JEW DĦUL FIS-
SERVIZZ

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu)

Or. en
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Emenda 238

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar
(Integrat f'Artikolu 36 ġdid)

Or. en

Emenda 239

Proposta għal regolament
Artikolu 36 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36
Proċeduri biex jiġu indirizzati vetturi, 

sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati li huma ta' riskju serju fil-livell 

nazzjonali
1. Fejn l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq ta' Stat Membru wieħed ikunu ħadu 
azzjoni skont l-Artikolu 20 tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008, jew fejn 
ikollhom raġuni biżżejjed biex jaħsbu li 
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata koperti minn dan ir-
Regolament tippreżenta riskju serju għas-
saħħa jew għas-sikurezza ta' persuni jew 
għal aspetti oħra tal-protezzjoni tal-
interess pubbliku koperti minn dan ir-
Regolament, l-awtorità tal-approvazzjoni 
li tkun tat l-approvazzjoni, għandha 
twettaq evalwazzjoni fir-rigward tal-
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata kkonċernata li tkopri r-
rekwiżiti kollha stabbiliti minn dan ir-
Regolament. L-operaturi ekonomiċi 
rilevanti għandhom jikkoperaw bis-sħiħ 
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mal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
u/jew l-awtorità tal-approvazzjoni.
Fejn, matul dik l-evalwazzjoni, l-awtorità 
tal-approvazzjoni li tkun tat din l-
approvazzjoni issib li l-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata ma 
tkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan ir-Regolament, għandhom mingħajr 
dewmien jesiġu li l-operatur ekonomiku 
rilevanti jieħu l-miżuri korrettivi adegwati 
kollha biex il-vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata issir konformi 
ma’ dawk ir-rekwiżiti, biex il-vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata tiġi rtirata mis-suq, jew tissejjaħ 
lura f'perjodu ta' żmien raġonevoli, li 
jkun jaqbel man-natura tar-riskju.
L-awtorità tal-approvazzjoni li tkun tat l-
approvazzjoni għandha tnforma lis-servizz 
tekniku rilevanti dwar il-miżuri meħuda 
skont l-ewwel u t-tieni subparagrafi. L-
Artikolu 21 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008 għandu japplika għall-
miżuri msemmija fit-tieni subparagrafu.
2. Fejn l-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
jqisu li n-nuqqas ta' konformità ma jkunx 
limitat għat-territorju nazzjonali, 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra bir-riżultati tal-
evalwazzzjoni u bl-azzjonijiet rikjesti mill-
operatur ekonomiku.
3. L-operatur ekonomiku għandu jiżgura 
li l-azzjoni korrettiva kollha xierqa 
tittieħed fir-rigward tal-vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
li jkun poġġa fis-suq, irreġistra jew ikun 
responsabbli għad-dħul fis-servizz 
tagħhom fl-Unjoni.
4. Meta l-operatur ekonomiku ma jiħux 
azzjoni korrettiva adegwata fil-perjodu 
msemmi fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa 
biex jipprojbixxu jew jillimitaw id-dħul 
fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-
servizz ta' vetturi, sistemi, komponenti jew 
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unitajiet tekniċi separati li mhumiex 
konformi fis-suq nazzjonali tagħhom, jew 
jirtirawhom minn dak is-suq jew 
isejħulhom lura.
5. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra, mingħajr dewmien, dwar 
dawk il-miżuri.
L-informazzjoni mogħtija għandha 
tinkludi d-dettalji disponibbli kollha, 
partikolarment id-dejta neċessarja għall-
identifikazzjoni tal-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
mhux konformi, l-oriġini tagħha, in-
natura tal-allegat nuqqas ta' konformità u 
r-riskju involut, in-natura u t-tul tal-
miżuri nazzjonali meħuda u l-argumenti 
mressqa mill-operatur ekonomiku 
rilevanti. B’mod partikolari, l-awtoritajiet 
tal-approvazzjoni għandhom jindikaw 
jekk in-nuqqas ta’ konformità jkunx 
dovut għal waħda jew oħra minn dawn ir-
raġunijiet li ġejjin:
(a) il-vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata ma tissodisfax ir-
rekwiżiti marbuta mas-saħħa u s-
sikurezza tal-persuni, il-ħarsien tal-
ambjent jew ma' aspetti oħra tal-ħarsien 
tal-interessi pubbliċi koperti minn dan ir-
Regolament;
(b) nuqqasijiet fl-atti rilevanti elenkati fl-
Anness I.
6. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra fi żmien xahar b’kull miżura 
adottata u kull informazzjoni addizzjonali 
għad-dispożizzjoni tagħhom marbuta 
man-nuqqas ta' konformità tal-vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata kkonċernata, u, fil-każ ta' 
nuqqas ta' qbil mal-miżura nazzjonali 
notifikata, dwar l-oġġezzjonijiet tagħhom.
7. Jekk, fi żmien xahar minn meta tasal l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 6, 
ma tkun saret ebda oġġezzjoni minn Stat 
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Membru jew mill-Kummissjoni dwar 
miżura meħuda mill-Istat Membru, dik il-
miżura għandha titqies li tkun ġustifikata.
8. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jittieħdu miżuri restrittivi xierqa fir-
rigward tal-vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata kkonċernata, 
bħall-irtirar tal-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
mis-suq tagħhom, mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 240

Proposta għal regolament
Artikolu 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Proċedura ta’ salvagwardja tal-Unjoni

1. Fejn, matul il-proċedura stabbilita fil-
paragrafi 3 u 4 tal-Artikolu 36, jitqajmu 
oġġezzjonijiet kontra miżura meħuda 
minn Stat Membru, jew fejn il-
Kummissjoni tqis li miżura nazzjonali 
tkun kontra l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha, mingħajr 
dewmien, tevalwa l-miżura nazzjonali 
wara li tikkonsulta mal-Istati Membri u 
mal-operatur ekonomiku jew operaturi 
ekonomiċi rilevanti. Fuq il-bażi tar-
riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni 
dwar jekk il-miżura nazzjonali hijiex 
ġustifikata jew le.
Il-Kummissjoni għandha tikkomunika d-
deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha 
u lill-operatur ekonomiku jew l-operaturi 
ekonomiċi rilevanti.
2. Jekk il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata, l-Istati Membri kollha 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
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jiżguraw li l-vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata mhux 
konformi tiġi rtirata mis-suq tagħhom, u 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni 
dwar dan. Jekk il-miżura nazzjonali 
titqies li ma tkunx ġustifikata, l-Istat 
Membru interessat għandu jirtira l-
miżura.
3. Fejn il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata u tiġi attribwita għan-
nuqqasijiet f'dan ir-Regolament jew fl-atti 
delegati jew implimentattivi adottati skont 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi miżuri xierqa kif ġej:
(a) fejn għandhom x'jaqsmu atti delegati 
jew implimentattivi adottati skont dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi l-emendi meħtieġa għall-att 
ikkonċernat;
(b) fejn huma kkonċernati regolamenti 
tal-UNECE, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi l-abbozz ta’ emendi meħtieġa 
għar-Regolamenti rilevanti tal-UNECE bi 
qbil mal-proċedura applikabbli skont il-
Ftehim tal-1958 Rivedut.

Or. en

Emenda 241

Proposta għal regolament
Artikolu 36 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36b
Vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 

tekniċi separati konformi li huma ta' 
riskju serju

1. Fejn, wara li jkun għamel evalwazzjoni 
skont l-Artikolu 36(1), Stat Membru jsib li 
vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati, għalkemm ikunu 
konformi mar-rekwiżiti applikabbli jew 
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ikollhom il-marki kif suppost, 
jirrappreżentaw riskju serju għas-
sikurezza jew jistgħu jagħmlu ħsara serja 
lill-ambjent jew lis-saħħa pubblika, l-Istat 
Membru għandu jeżiġi li l-operatur 
ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri xierqa 
biex jiżgura li l-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
kkonċernata, meta tinbiegħ jew tiġi 
rreġistrata jew wara d-dħul tagħha fis-
servizz, ma tibqax tirrappreżenta dak ir-
riskju, li tirtira l-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
mis-suq jew tissejjaħ lura f'perjodu 
raġonevoli, fi proporzjon man-natura tar-
riskju. L-Istat Membru jista’ jirrifjuta li 
jirreġistra tali vetturi sakemm il-
manifattur tal-vettura ma jkunx ħa dawn 
il-miżuri kollha xierqa.
2. Għal vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata kif imsemmi fil-
paragrafu 1, l-operatur ekonomiku 
għandu jiżgura li tittieħed azzjoni 
korrettiva fir-rigward ta' dawn il-vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati li daħlu fis-suq, li ġew irreġistrati 
jew li daħlu fis-servizz fl-Unjoni.
3. L-Istat Membru għandu fi żmien xahar 
jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra bid-dettalji disponibbli, 
partikolarment id-dejta meħtieġa għall-
identifikazzjoni tal-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
kkonċernata, l-oriġini u l-katina tal-
provvista tal-vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata, in-natura tar-
riskju involut u n-natura u t-tul tal-miżuri 
nazzjonali meħuda.
4. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta, 
mingħajr dewmien, lill-Istati Membri u l-
operatur (jew operaturi) ekonomiku 
rilevanti u, b'mod partikolari, l-awtorità 
tal-approvazzjoni li tkun tat l-
approvazzjoni tat-tip u għandha tevalwa l-
miżuri nazzjonali meħuda. Fuq il-bażi ta’ 
dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi dwar jekk il-miżura 
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nazzjonali hijiex ġustifikata jew le, u, fejn 
meħtieġ, tipproponi miżuri xierqa.
5. Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-
deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri kollha 
u għandha tikkomunikaha minnufih 
lilhom u lil operatur(i) ekonomiku/ċi 
rilevanti.

Or. en

Emenda 242

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponenti u tagħmir li jistgħu 
jippreżentaw riskju sinifikanti għall-
funzjonament korrett ta’ sistemi essenzjali

Id-dħul fis-suq u d-dħul fis-servizz ta’ 
partijiet jew tagħmir li jistgħu jippreżentaw 
riskju serju għall-funzjonament korrett ta’ 
sistemi essenzjali

Or. en

Emenda 243

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bejgħ, l-offerta għall-bejgħ jew id-dħul 
fis-servizz ta’ komponenti jew tagħmir, li 
jistgħu jippreżentaw riskju sinifikanti
għall-funzjonament korrett ta’ sistemi li 
huma essenzjali għas-sikurezza tal-vettura 
jew għall-prestazzjoni ambjentali tagħha, 
għandhom ikunu pprojbiti, sakemm ma 
jkunux ġew awtorizzati minn awtorità tal-
approvazzjoni skont il-paragrafu 4 u l-
Artikolu 39, il- paragrafi 1 u 2.

Partijiet jew tagħmir, li jistgħu 
jippreżentaw riskju serju għall-
funzjonament korrett ta’ sistemi li huma 
essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew 
għall-prestazzjoni ambjentali tagħha ma 
għandhomx jidħlu fis-suq, jiġu rreġistrati 
jew jidħlu fis-servizz, għandhom ikunu 
pprojbiti, sakemm ma jkunux ġew 
awtorizzati minn awtorità tal-
approvazzjoni skont l-Artikolu 39 (1) u (2).

Or. en
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Emenda 244

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi lista 
ta’ tali komponenti jew tagħmir, 
f’konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 57, billi tiġi kkunsidrata l-
informazzjoni disponibbli dwar dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi lista 
ta’ tali komponenti jew tagħmir permezz 
ta’ atti delegati f’konformità mal-Artikolu 
57, dwar il-bażi tal-elementi li ġejjin: 

Or. en

Emenda 245

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, fejn huwa xieraq, 
f’konformità mal-Artikolu 57, att delegat 
biex jiġu identifikati l-komponenti u t-
tagħmir imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu meta jitpoġġew fis-suq.

imħassar

Or. en

Emenda 246

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-lista msemmija fit-tieni subparagrafu 
tal-paragrafu 1 tista’ tiġi aġġornata u, 
safejn huwa meħtieġ, il-mudell u s-sistema 
tal-innumerar taċ-ċertifikat imsemmija fil-
paragrafu 4 kif ukoll l-aspetti relatati mal-

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
il-mudell u s-sistema tal-innumerar taċ-
ċertifikat imsemmija fl-Artikolu 39(1) kif 
ukoll l-aspetti relatati mal-proċedura li 
hemm referenza għaliha f’dan l-Artikolu 
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proċedura, ir-rekwiżiti li tali komponenti 
għandhom jissodisfaw, l-immarkar, l-
imballaġġ u t-testijiet adegwati jistgħu 
jiġu stabbiliti f’konformità mal-proċedura
msemmija fl-Artikolu 57.

permezz tal-atti implimentattivi. Dawn l-
atti implimentattivi għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-eżami tal-
proċedura msemmi fl-Artikolu 55(2) .

Or. en

Emenda 247

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jkunu bbażati 
fuq l-atti elenkati fl-Anness I jew jistgħu 
jikkonsistu f’paragun tal-komponent jew 
tat-tagħmir mal-prestazzjoni tal-vettura 
oriġinali, jew ta’ kwalunkwe komponent 
oħra tagħha, kif xieraq. F’dawn il-każijiet, 
ir-rekwiżiti għandhom jiżguraw li l-
komponenti jew it-tagħmir ma jkunux ta’ 
xkiel għall-funzjonament ta’ dawk is-
sistemi li huma essenzjali għas-sikurezza 
tal-vettura jew tal-prestazzjoni ambjentali 
tagħha.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 57 rigward ir-rekwiżiti li 
għandhom jissodisfaw il-komponenti jew 
it-tagħmir li hemm referenza għalih fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jkunu bbażati fuq 
l-atti elenkati fl-Anness I jew jistgħu 
jikkonsistu f’paragun tal-komponent jew 
tat-tagħmir mal-prestazzjoni tas-sikurezza 
jew ambjentali tal-vettura oriġinali, jew ta’ 
kwalunkwe komponent oħra tagħha, kif 
xieraq. Ikun xi jkun il-każ, ir-rekwiżiti 
għandhom jiżguraw li l-komponenti jew it-
tagħmir ma jkunux ta’ xkiel għall-
funzjonament ta’ dawk is-sistemi li huma 
essenzjali għas-sikurezza tal-vettura jew 
tal-prestazzjoni ambjentali tagħha.

Or. en
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Emenda 248

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsill jista’, waqt li jaġixxi 
b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jirrikonoxxi l-
ekwivalenza bejn il-kundizzjonijiet jew id-
dispożizzjonijiet għall-approvazzjoni tat-
tip tal-UE għal sistemi, komponenti u 
unitajiet tekniċi separati stabbiliti b’dan 
ir-Regolament u l-proċeduri stabbiliti 
b’Regolamenti internazzjonali ta’ pajjiżi 
terzi, fil-qafas ta’ ftehimiet multilaterali 
jew bilaterali bejn il-Komunità u pajjiżi 
terzi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 44(1) għandu jitħassar. Dan l-Artikolu jikkostitwixxi bażi legali derivata li mhijiex 
kompatibbli mat-Trattati skont id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Mejju 2008 fil-
Kawża C-133/06.

Emenda 249

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti tat-test kompleti maħruġa 
abbażi tal-Kodiċi OECD standardizzati
elenkati fl-Anness I, approvati skont ir-
regoli ġenerali tal-OECD, jistgħu jintużaw 
bħala alternattiva għar-rapporti tat-test li 
tħejjew skont dan ir-Regolament jew ir-
Regolamenti separati.

2. Fejn issir referenza għall-Kodiċi OECD
fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament, l-
approvazzjoni tat-tip tal-UE għandha 
tkun ibbażata fuq ir-rapport komplut tat-
test maħruġ fuq il-bażi tal-Kodiċi 
standard tal-OECD u l-konformità tal-
arranġamenti tal-produzzjoni skont l-
Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament.

Sabiex ikun aċċettabbli għall-għan tal-
approvazzjoni tat-tip tal-UE, ir-rapport 
tat-test tal-OECD li hemm referenza 
għalih fl-ewwel subparagrafu għandu jiġi 
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approvat f'konformità mal-Appendiċi 1 
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-OECD li 
jirrevedi l-Kodiċi standard tal-OECD 
għall-ittestjar uffiċjali tat-tratturi tal-
agrikultura u l-forestrija ta' Frar 2011.1 

Kull komponent approvat fuq il-bażi tar-
rapport tat-test tal-OECD f’konformità 
ma’ dan l-Artikolu għandu jiġi mmarkat 
skont il-preskrizzjonijiet tal-ittikkettar tal-
Kodiċi OECD applikabbli.

__________________
1 Ippublikat fuq is-sit elettroniku tal-
OECD 
http://www.oecd.org/document/10/0,2340,
en_2649_201185_34735882_1_1_1_1,00.
html

Or. en

Emenda 250

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess 
illimitat u standardizzat għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni lill-operaturi indipendenti 
permezz ta’ websajts b’mod li jkun 
aċċessibbli mill-ewwel u mingħajr telf ta’ 
żmien. B’mod partikolari, dan l-aċċess 
għandu jingħata b’mod li ma jkunx 
diskriminatorju meta mqabbel mad-
dispożizzjoni jew mal-aċċess mogħtija lill-
bejjiegħa awtorizzati u lil min isewwi.

Il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess 
illimitat għall-informazzjoni dwar it-tiswija 
u l-manutenzjoni lill-operaturi indipendenti 
permezz ta’ websajts li jagħmlu użu minn 
format standard b’mod li jkun aċċessibbli 
mill-ewwel u mingħajr telf ta’ żmien. 
Partikolarment, dan l-aċċess għandu 
jingħata b'mod li mhuwiex diskriminatorju, 
meta mqabbel mal-aċċess mogħti lil 
dealers u sewwejja awtorizzati.

Or. en
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Emenda 251

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm il-Kummissjoni tadotta standard 
komuni, l-informazzjoni f’dan il-
paragrafu għandha tintbagħat b'mod 
konsistenti li jista' jiġi pproċessat mill-
operaturi indipendenti bi sforz raġonevoli.

Or. en

Emenda 252

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifatturi għandhom ipoġġu materjal 
ta’ taħriġ għad-dispożizzjoni ta’ operaturi 
indipendenti u ta’ bejjiegħa awtorizzati u 
ta’ min isewwi.

2. Il-manifatturi għandhom ipoġġu materjal 
ta’ taħriġ għad-dispożizzjoni ta’ operaturi 
indipendenti u ta’ bejjiegħa awtorizzati u 
ta’ min isewwi. Dawn għandhom 
jipprovdu wkoll taħriġ adegwat rigward l-
użu tas-softwer kif ukoll it-tiswija u l-
manutenzjoni tas-sistemi li huma 
importanti għall-prestazzjoni ambjentali u 
tas-sikurezza tal-vettura.

Or. en

Emenda 253

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-tip u l-mudell tat-trattur;

Or. en
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Emenda 254

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) in-numru tal-identifikazzjoni għall-
kalibrazzjoni tas-software applikabbli 
għat-tip ta’ vettura;

(g) l-identifikazzjoni u l-kalibrazzjoni tan-
numri ta’ verifika tas-software applikabbli 
għat-tip ta’ vettura;

Or. en

Emenda 255

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-manifattura 
ta’ tagħmir ta’ vetturi għal vetturi bi fjuwil 
alternattiv, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u dwar il-
manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhix 
diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur 
interessat, lil kwalunkwe persuna li 
tinstalla jew issewwi t-tagħmir ta’ vetturi 
bi fjuwil alternattiv.

7. Għall-iskopijiet tat-tfassil u l-manifattura 
ta’ tagħmir ta’ vetturi għal vetturi bi fjuwil 
alternattiv, il-manifatturi għandhom 
jipprovdu l-OBD rilevanti kif ukoll l-
informazzjoni dwar it-tiswija u dwar il-
manutenzjoni tal-vettura fuq bażi mhix 
diskriminatorja lil kwalunkwe manifattur 
interessat, lil kwalunkwe persuna li 
tinstalla jew issewwi t-tagħmir ta’ vetturi 
bi fjuwil alternattiv.

Or. en

Emenda 256

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ li din l-informazzjoni tkun għadha 
mhix disponibbli jew tkun għadha ma 
tikkonformax ma’ dan ir-Regolament u 

F’każ li din l-informazzjoni tkun għadha 
mhix disponibbli jew tkun għadha ma 
tikkonformax ma’ dan ir-Regolament u l-
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mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu 
f’dak il-waqt, il-manifattur għandu 
jipprovdiha fi żmien sitt xhur mid-data tal-
approvazzjoni tat-tip.

atti delegati u implimentattivi tiegħu
applikabbli meta tiġi applikata l-
approvazzjoni tat-tip tal-UE jew dik 
nazzjonali, il-manifattur għandu 
jipprovdiha fi żmien sitt xhur mid-data tal-
approvazzjoni tat-tip.

Or. en

Emenda 257

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Jekk tali evidenza ta’ konformità ma 
tiġix ipprovduta sa tmiem dak il-perjodu, l-
awtorità tal-approvazzjoni għandha tieħu l-
mi¿uri xierqa biex ti¿gura l-konformità.

9. Jekk tali evidenza ta’ konformità ma 
tiġix ipprovduta sa tmiem dak il-perjodu li 
hemm referenza għalih fit-tieni 
subparagrafu ta' paragrafu 8, l-awtorità 
ta’ l-approvazzjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura l-konformità.

Or. en

Emenda 258

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. L-aċċess għall-vettura u l-
informazzjoni dwar il-manutenzjoni 
rigward il-komunikazzjoni bejn it-tratturi 
u tagħmir irmunkat jew immuntat, kopert 
mill-protokolli ddefiniti f’ISO 11783, 
jista’ jkun disponibbli permezz ta’ 
konsorzja tal-manifatturi

Or. en
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Emenda 259

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, 
att delegat li jistipula r-rekwiżiti ddettaljati 
fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, b’mod 
partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi fir-
rigward tal-mod li bih l-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura 
għandha tiġi pprovduta.

12. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat biex tadotta, skont l-Artikolu 57, 
poteri delegati li jikkonċernaw ir-rekwiżiti
ddettaljati fir-rigward tal-aċċess għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni, b’mod partikolari 
speċifikazzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-
mod li bih l-informazzjoni dwar it-tiswija u 
l-manutenzjoni tal-vettura għandha tiġi 
pprovduta.

Or. en

Emenda 260

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Penali (Dan l-Artikolu għandu jmixi għall-
Kapitolu XIX - Dispożizzjonijiet finali)

Or. en

Emenda 261

Proposta għal regolament
Artikolu 50 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50a
Rekwiżiti marbuta mas-servizzi tekniċi

1. Għall-iskopijiet tal-ħatra skont l-
Artikolu 51 u n-notifika skont l-
Artikolu 53, is-servizzi tekniċi għandhom 
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jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-
paragrafi 2 sa 11 ta’ dan l-Artikolu.
2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
51(1,) servizz tekniku għandu jiġi stabbilit 
skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru u 
għandu jkollu personalità ġuridika.
3. Servizz tekniku għandu jkun korp terz 
indipendenti mill-proċess tad-disinn, tal-
immanifatturar, tal-proviżjoni, tal-
immuntar, tal-użu jew tal-manutenzjoni 
ta' vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata li jkun qed jevalwa.
Korp li jkun parti minn xi assoċjazzjoni 
kummerċjali jew federazzjoni 
professjonali li tirrappreżenta l-intrapriżi 
involuti fid-disinn, il-manifattura, il-
provvista, il-muntaġġ, l-użu jew il-
manutenzjoni ta’ vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
li huwa jevalwa, jittestja jew jispezzjona, 
jista', bil-kondizzjoni li l-indipendenza 
tiegħu u n-nuqqas ta' kull konflitt ta' 
interess jiġu murija, jitqies li jissodisfa r-
rekwiżiti tal-ewwel subparagrafu.
4. Servizz tekniku, l-ogħla livell tal-
maniġment tiegħu u l-istaff responsabbli 
għat-twettiq tal-evalwazzjoni ma 
għandhomx ikunu d-disinjatur, il-
manifattur, il-fornitur, l-installatur, ix-
xerrej, is-sid, l-utent jew dak li jagħmel 
manutenzjoni tal-vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
li jkun qed jevalwa, u lanqas ir-
rappreżentant awtorizzat ta’ xi waħda 
minn dawn il-partijiet. Dan ma għandux 
jipprekludi l-użu ta' vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
evalwati li jintħieġu għall-operar tas-
servizz tekniku jew l-użu ta' dawn il-
vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet 
tekniċi separati għall-skopijiet personali.
Servizz tekniku, l-ogħla livell tal-
maniġment tiegħu jew l-istaff 
responsabbli għat-twettiq tal-evalwazzjoni, 
l-ittestjar jew l-ispezzjoni ma għandhomx 
ikunu direttament involuti fid-disinn, il-
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manifattura jew il-kostruzzjoni, it-tqegħid 
fis-suq, l-installazzjoni, l-użu jew il-
manutenzjoni ta’ dawk il-vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati, 
u lanqas ma għandhom jirrappreżentaw 
lill-partijiet li jwettqu dawk l-attivitajiet. 
Ma għandhom jieħdu sehem f'ebda 
attività li tista’ tkun f’kunflitt mal-
indipendenza tal-ġudizzju jew l-integrità 
tagħhom f'rabta mal-attivitajiet ta’ 
evalwazzjoni li għalihom huma jkunu 
notifikati. Dan japplika b’mod partikolari 
għas-servizzi ta’ konsulenza.
Is-servizzi tekniċi għandhom jassiguraw li 
l-attivitajiet tas-sussidjarji jew tas-
subappaltaturi tagħhom ma 
jippreġudikawx il-kunfidenzjalità, l-
oġġettività jew l-imparzjalità tal-attivitajiet 
tagħhom ta' evalwazzjoni.
5. Is-servizzi tekniċi u l-istaff tagħhom 
għandhom iwettqu l-attivitajiet tal-
evalwazzjoni bl-ogħla livell ta’ integrità 
professjonali u l-kompetenza teknika 
meħtieġa fil-qasam speċifiku u għandhom 
ikunu ħielsa minn kull pressjoni u 
tentazzjonijiet, partikolarment finanzjarji, 
li jistgħu jinfluwenzaw il-ġudizzju 
tagħhom jew ir-riżultati tal-attivitajiet tal-
evalwazzjoni, speċjalment pressjonijiet 
jew tentazzjonijiet li jirriżultaw minn 
persuni jew gruppi ta’ persuni b’interess 
fir-riżultati ta’ dawk l-attivitajiet.
6. Is-servizzi tekniċi għandu jkollhom il-
ħila jwettqu l-kompiti kollha tal-
evalwazzjoni tal-konformità assenjati 
lilhom u li għalihom ikunu ġew notifikati, 
sew jekk dawn il-kompiti jitwettqu mis-
servizz tekniku nnifsu u sew jekk f'ismu 
jew taħt ir-responsabbiltà tiegħu.
7. F'kull ħin u għal kull kompitu ta' 
evalwazzjoni u kull għamla jew kategorija 
ta' vetturi, sistemi, komponenti jew 
unitajiet tekniċi separati li għalihom 
ikunu ġew notifikati, is-servizzi tekniċi 
għandu jkollhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom dan li ġej:
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(a) l-istaff neċessarju b'għarfien tekniku 
u esperjenza suffiċjenti u adatta biex 
iwettaq il-kompiti ta' evalwazzjoni;
(b) id-deskrizzjonijiet tal-proċeduri għall-
kompitu tal-evalwazzjoni, li jiżguraw it-
trasparenza u r-riproduċibilità ta' dawk il-
proċeduri, kif ukoll il-politiki u l-
proċeduri xierqa fis-seħħ li jiddistingwu 
bejn il-kompiti li twettaq bħala servizz 
tekniku u attivitajiet oħra;
(c) il-proċeduri neċessarji għat-twettiq tal-
attivitajiet li jikkunsidraw id-daqs ta' 
impriża, tas-settur li fih jopera, l-
istruttura tagħha, il-livell ta' kumplessità 
tat-teknoloġija tal-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
kkonċernata u jekk il-proċess tal-
produzzjoni huwiex wieħed tal-massa jew 
tas-serje.
8. Is-servizzi tekniċi għandu jkollhom il-
mezzi neċessarji biex iwettqu l-kompiti 
tekniċi u amministrattivi marbuta mal-
attivitajiet tal-evalwazzjoni tal-konformità 
b’mod xieraq u għandu jkollhom aċċess 
għat-tagħmir u l-faċilitajiet kollha 
meħtieġa.
9. Il-persunal responsabbli biex iwettaq l-
attivitajiet ta' valutazzjoni ta' konformità 
għandu jkollu dawn li ġejjin:
(a) taħriġ tekniku u vokazzjonali tajjeb li 
jkopri l-attivitajiet kollha tal-evalwazzjoni 
tal-konformità li għalhom is-servizz 
tekniku jkun ġie notifikat;
(b) tagħrif sodisfaċenti dwar ir-rekwiżiti 
tal-evalwazzjonjiet li huwa jagħmel u 
awtorità adegwata biex iwettaq dawk l-
evalwazzjonijiet;
(c) għarfien u fehim xieraq tar-rekwiżiti 
tas-sikurezza u ambjentali u d-
dispożizzjonijiet rilevanti l-oħra ta' dan ir-
Regolament u l-atti elenkati fl-Anness II;
(d) il-kapaċità meħtieġa biex ifassal 
ċertifikati, rekords u rapporti li juru li l-
evalwazzjonijiet ikunu saru.



PR\866013MT.doc 129/153 PE464.774v01-00

MT

10. L-imparzjalità tas-servizzi tekniċi, tal-
ogħla livell ta’ maniġment tiegħu u l-
istaff tal-evalwazzjoni għandha tkun 
garantita.
11. Ir-rimunerazzjoni tal-ogħla livell ta' 
maniġment u tal-istaff ta' servizz tekniku 
ma għandhiex tkun tiddependi mill-għadd 
ta’ evalwazzjonijiet li jsiru jew mir-
riżultati ta’ dawk l-evalwazzjonijiet.
12. Is-servizzi tekniċi għandhom jagħmlu 
polza tal-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà 
sakemm ir-responsabbilta ma jeħodhiex l-
Istat Membru skont il-liġijiet nazzjonali, 
jew sakemm l-Istat Membru nnifsu ma 
jkunx direttament responsabbli għall-
evalwazzjoni tal-konformità.
13. L-istaff tas-servizz tekniku għandu 
josserva s-segretezza professjonali fir-
rigward tal-informazzjoni kollha miksuba 
huma u jwettqu l-kompiti tagħhom skont 
dan ir-Regolament jew skont kull 
dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li ddaħħlu 
fis-seħħ, ħlief fir-rigward tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru fejn l-
attivitajiet ikunu qed isiru. Id-drittijiet ta’ 
proprjetà għandhom ikunu protetti.

Or. en

Emenda 262

Proposta għal regolament
Artikolu 50 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50b
Sussidjarji tas-servizzi tekniċi u għoti ta' 

subappalti minnhom
1. Attivitajiet ta’ servizz tekniku jistgħu 
jiġu subappaltati jew imwettqa minn 
sussidjarju biss meta jkun hemm qbil mal-
manifattur.
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2. Fejn servizz tekniku jagħti b’subappalt 
xogħlijiet speċifiċi li jkollhom x’jaqsmu 
mal-evalwazzjoni tal-konformità jew 
iqabbad sussidjarju, huwa għandu jiżgura 
li s-subappaltatur jew is-sussidjarju 
josservaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 50a u għandu jinforma lill-
awtorità tan-notifiki skont il-każ.
3. Is-servizzi tekniċi għandhom jerfgħu r-
responsabbiltà sħiħa tax-xogħlijiet li 
jkunu saru mis-subappaltaturi jew is-
sussidjarji, kull meta jiġu stabbiliti.
4. Is-servizzi tekniċi għandhom iżommu 
għad-dispożizzjoni tal-awtorità tan-
notifika d-dokumenti rilevanti dwar l-
evalwazzjoni tal-kwalifiki tas-
subappaltatur jew tas-sussidjarju u tax-
xogħol li jkun sar minnhom skont dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 263

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-servizzi tekniċi, maħtura mill-
awtoritajiet nazzjonali għall-iskopijiet ta’ 
dan l-Artikolu, għandhom jikkonformaw 
mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.

1. Is-servizzi tekniċi, maħtura mill-
awtoritajiet tal-approvazzjoni għall-
iskopijiet ta’ dan l-Artikolu, għandhom 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 264

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-servizzi tekniċi għandhom juru ħiliet 
xierqa, għarfien tekniku speċifiku u provi 
ta' esperjenza fl-oqsma speċifiċi koperti 
minn dan ir-Regolament u l-atti elenkati fl-
Anness II. Is-servizzi tekniċi għandhom 
jikkonformaw mal-istandards stipulati fl-att 
delegat li huma rilevanti għall-attivitajiet li 
huma jwettqu. Madankollu, tali konformità 
mhijiex meħtieġa għall-iskopijiet tal-aħħar 
stadju ta’ proċedura ta’ approvazzjoni tat-
tip f’ diversi stadji kif imsemmija fl-
Artikolu 32(1).

4. Is-servizzi tekniċi għandhom juru ħiliet 
xierqa, għarfien tekniku speċifiku u provi 
ta' esperjenza fl-oqsma speċifiċi koperti 
minn dan ir-Regolament u l-atti elenkati fl-
Anness I. Barra minn hekk, is-servizzi
tekniċi għandhom jikkonformaw mal-
istandards stipulati fl-att delegat li hemm 
referenza għalih f'Artikolu 51a fil-
paragrafu 11 li huma rilevanti għall-
attivitajiet li jwettqu. Madankollu, tali 
konformità mhijiex meħtieġa għall-
iskopijiet tal-aħħar stadju ta’ approvazzjoni 
tat-tip f’ diversi stadji.

Or. en

Emenda 265

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Manifattur jew parti subkontraenti li 
taġixxi f’ismu tista’ tiġi maħtura bħala 
servizz tekniku għal attivitajiet ta’ 
kategorija A fir-rigward tar-rekwiżiti 
tekniċi li għalihom huwa permess 
awtottestjar f’att delegat adottat skont dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 266

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħata imħassar
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setgħat delegati biex tadotta, f’konformità 
mal-Artikolu 57, att delegat li jistipula 
standards li s-servizzi tekniċi għandhom 
ikunu konformi magħhom u l-proċedura 
għall-valutazzjoni tas-servizzi tekniċi biex 
jiġi żgurat li dawn is-servizzi jilħqu l-istess 
livell għoli ta’ standards ta’ prestazzjoni 
fl-Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 267

Proposta għal regolament
Artikolu 51 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 51a
Servizzi tekniċi akkreditati internament

1. Korp intern akkreditat ta' manifattur 
jista' jintuża bħala servizz tekniku biex 
iwettaq attivitajiet tal-evalwazzjoni għall-
impriża li jifforma parti minnha għall-
attivitajiet tal-kategorija A biss fir-rigward 
tar-rekwiżiti tekniċi li għalihom huwa 
permess l-ittestjar intern minn att delegat 
adottat skont dan ir-Regolament. Dan il-
korp għandu jikkostitwixxi parti separata 
u distinta mill-impriża u ma għandux 
jieħu sehem fid-disinn, il-produzzjoni, il-
provvista, l-installazzjoni jew il-
manutenzjoni tal-vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
li jevalwa.
2. Servizzi tekniċi akkreditati internament 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li 
ġejjin:
(a) il-korp għandu jkun akkreditat skont 
ir-Regolament (KE) Nru 765/2008;
(b) is-servizz tekniku akkreditat 
internament u l-istaff tiegħu għandhom 
ikunu identifikabbli mill-aspett 
organizzattiv u jkollhom metodi ta’ 
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rappurtar fl-impriża li jkunu jifformaw 
parti minnha li jassiguraw l-imparzjalità 
tagħhom u juruha lill-korp nazzjonali 
rilevanti ta’ akkreditament;
(c) la s-servizz tekniku akkreditat 
internament  u lanqas l-istaff tiegħu ma 
għandhom ikunu responsabbli għad-
disinn, il-manifattura, il-provvista, l-
installazzjoni, l-operat jew il-
manutenzjoni tal-vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
li huma jevalwaw, u lanqas għandhom 
iwettqu attivitajiet li jistgħu jiġu f'konflitt 
mal-indipendenza tal-ġudizzju tagħhom 
jew mal-integrità tagħhom fir-rigward tal-
attivitajiet ta' evalwazzjoni tagħhom;
(d) is-servizz tekniku akkreditat 
internament għandu jagħti s-servizzi 
tiegħu esklussivament lill-impriża li 
jagħmel parti minnha.
3. Servizz tekniku akkreditat intern 
m’għandux jiġi notifikat lill-Istati Membri 
jew lill-Kummissjoni, għall-iskopijiet tal-
Artikolu 53 iżda l-informazzjoni dwar l-
akkreditament tiegħu għandha tingħata 
mill-impriża li jagħmel parti minnha jew 
mill-korp nazzjonali ta’ akkreditament 
lill-awtorità notifikanti fuq it-talba ta' dik 
l-awtorità.

Or. en

Emenda 268

Proposta għal regolament
Artikolu 51 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 51b
Proċeduri għall-istandards ta’ 

prestazzjoni u ta’ evalwazzjoni tas-servizzi 
tekniċi
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Sabiex jiġi żgurat li dawn is-servizzi jilħqu 
l-istess livell għoli ta’ standards ta’ 
prestazjoni fl-Istati Membri kollha, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 57 
rigward l-istandards li bihom is-servizzi 
tekniċi għandhom ikunu konformi u l-
proċedura tal-evalwazzjoni tas-servizzi 
tekniċi. 

Or. en

Emenda 269

Proposta għal regolament
Artikolu 53 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53a
Tibdil fin-notifiki

1. Fejn Stat Membru li jkun qed jagħmel 
in-notifika jkun aċċerta ruħu jew ikun ġie 
mgħarraf li servizz tekniku ma jkunx 
għadu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan ir-Regolament, jew li jkun qed 
jonqos milli jaqdi l-obbligi tiegħu, l-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel in-notifika
għandu jillimita, jissospendi jew jirtira n-
notifika skont il-każ, skont kemm ikun 
gravi n-nuqqas li jintlaħqu dawk ir-
rekwiżiti jew li jkunu ssodisfati dawk l-
obbligi. L-Istat Membru li jkun qed 
jagħmel in-notifika għandu minnufih 
jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra b'dan.
2. Fil-każ li tiġi limitata, sospiża jew 
irtirata n-notifika, jew fejn is-servizz 
tekniku ma jkunx għadu attiv, l-Istat 
Membru notifikanti għandu jieħu l-passi 
meħtieġa biex jassigura li l-fajls ta' dak 
is-servizz tekniku jiġu pproċessati minn 
servizz tekniku ieħor jew jinżammu 
disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
tan-notifika u tas-sorveljanza tas-suq fuq 
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talba tagħhom.

Or. en

Emenda 270

Proposta għal regolament
Artikolu 53 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53b
Sfida għall-kompetenza tas-servizzi 

tekniċi
1. Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-
każijiet kollha fejn ikollha dubju jew issir 
taf b'dubju rigward il-kompetenza ta' 
servizz tekniku jew rigward il-kapaċità ta' 
servizz tekniku li jkompli jissodisfa r-
rekwiżiti u r-responsabbiltajiet li 
għalihom huwa jkun suġġett.
2. L-Istat Membru notifikatur għandu 
jippreżenta lill-Kummissjoni, fuq talba, l-
informazzjoni kollha relatata mal-bażi 
għan-notifika jew mal-issuktar tal-
kompetenza tas-servizz tekniku 
kkonċernat.
3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
informazzjoni kollha sensittiva miksuba 
matul l-investigazzjonijiet tagħha 
tinżamm kunfidenzjali.
4. Meta l-Kummissjoni taċċerta li entità 
notifikata ma tissodisfax, jew ma 
għadhiex tissodisfa, ir-rekwiżiti għan-
notifika tagħha, din għandha tgħarraf 
lill-Istat Membru notifikatur kif xieraq u 
titolbu biex jimplimenta l-miżuri korrettivi 
neċessarji, inkluża l-irtirar tan-notifika, 
jekk ikun meħtieġ.

Or. en
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Emenda 271

Proposta għal regolament
Artikolu 53 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53c
Obbligi operazzjonali tas-servizzi tekniċi

1. Is-servizzi tekniċi għandhom jagħmlu 
evalwazzjonijiet tal-konformità skont il-
proċeduri tal-evalwazzjoni stabbiliti f'dan 
ir-Regolament.
2. L-evalwazzjonijiet tal-konformità 
għandhom isiru b’mod proporzjonat biex 
jiġu evitati piżijiet bla bżonn lill-operaturi 
ekonomiċi. Is-servizzi tekniċi għandhom 
iwettqu l-attivitajiet tagħhom filwaqt li 
jqisu d-daqs ta' impriża, tas-settur li fih 
topera, l-istruttura tagħha, il-livell ta' 
kumplessità tat-teknoloġija tal-vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata kkonċernata u jekk il-proċess 
tal-produzzjoni huwiex wieħed tal-massa 
jew tas-serje.
3. Meta jagħmlu evalwazzjoni ta’ 
konformità, is-servizzi tekniċi għandhom 
madanakollu jirrispettaw il-grad ta' 
rigorożità u l-livell ta' protezzjoni 
meħtieġa għall-konformità tal-vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.
4. Meta servizz tekniku jsib li r-rekwiżiti 
stipulati f'dan ir-Regolament ma ġewx 
sodisfatti minn manifattur, dan għandu 
jitlob lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip 
sabiex titlob lill-manifattur jieħu l-miżuri 
korrettivi xierqa u għandu jitlob lill-
awtorità tal-approvazzjoni tat-tip biex ma 
toħroġx ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip 
sakemm il-miżuri korrettivi ma jkunux 
ittieħdu għas-sodisfazzjoni tas-servizz 
tekniku.
5. Meta, fl-andament tas-sorveljanza tal-
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konformità tal-produzzjoni wara l-ħruġ 
ta' ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip, 
servizz tekniku jsib li vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata ma 
għadhiex tikkonforma ma' dan ir-
Regolament, dan għandu jirrikjedi lill-
awtorità tal-approvazzjoni sabiex titlob 
lill-manifattur jieħu miżuri korrettivi 
meħtieġa u għandu jitlob lill-awtorità tal-
approvazzjoni biex tissospendi jew tirtira 
ċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip 
sakemm il-miżuri korrettivi meħtieġa ma 
jkunux ittieħdu u s-servizz tekniku jkunu 
sodisfatti bihom.
6. Meta ma jittiħdux miżuri korrettivi jew 
meta ma jissodisfawx is-servizz tekniku, 
is-servizz tekniku għandu jitlob lill-
awtorità tal-approvazzjoni biex jillimita, 
jissospendi jew jirtira ċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip, skont il-każ.

Or. en

Emenda 272

Proposta għal regolament
Artikolu 53 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53d
Obbligi ta' informazzjoni tas-servizzi 

tekniċi
1. Is-servizzi tekniċi għandhom jinfurmaw 
lill-awtorità tal-approvazzjoni b'dan li ġej:
(a) kull nuqqas ta' konformità li ltaqgħu 
miegħu u li jista' jirrikjedi rifjut, 
restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' 
ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip;
(b) kwalunkwe ċirkustanza li għandha 
effett fuq l-ambitu u l-kundizzjonijiet 
għan-notifika tagħhom;
(c) kwalunkwe talba għall-informazzjoni 
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li rċevew minn awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq rigward l-attivitajiet ta’ 
evalwazzjoni tagħhom;
2. Jekk issir talba mill-awtorità tal-
approvazzjoni, l-attivitajiet tal-
evalwazzjoni għandhom isiru skont l-
ambitu tan-notifika tagħhom u kull 
attività oħra magħmula, inklużi attivitajiet 
transkonfinali u ta' subappalt.
3. Is-servizzi tekniċi għandhom jagħtu lis-
servizzi tekniċi l-oħra notifikati skont dan 
ir-Regolament li jkunu qed jagħmlu 
attivitajiet simili ta' evalwazzjoni li jkopru 
l-istess vettura, sistema, komponent jew
unità teknika separata t-tagħrif rilevanti 
fuq kwistjonijiet marbutin ma' riżultati 
negattivi tal-evalwazzjoni u, jekk jintalbu, 
dawk pożittivi.

Or. en

Emenda 273

Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri implimentattivi imħassar
Biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha, 
skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
55, tadotta atti implimentattivi li jistipulaw 
il-miżuri implimentattivi li ġejjin:
1. id-dettalji tal-arranġamenti fir-rigward 
tal-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip 
f’konformità mal-Artikolu 10 (6) ta’ dan 
ir-Regolament;
2. mudelli għall-folder ta’ informazzjoni u 
d-dokument ta’ informazzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 12 (1) ta’ dan 
ir-Regolament;
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3. sistema ta’ nnumerar għaċ-ċertifikati 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE 
f’konformità mal-Artikolu 15 ta’ dan ir-
Regolament;
4. mudell għal ċertifikat tal-approvazzjoni 
tat-tip f’konformità mal-Artikolu 15(5) ta’ 
dan ir-Regolament;
5. mudell għal-lista ta’ approvazzjonijiet 
tat-tip tal-UE għal sistemi, komponenti 
jew unitajiet tekniċi separati f’konformità 
mal-Artikolu 16 (5) ta’ dan ir-
Regolament;
6. mudell tal-lista tar-rekwiżiti applikabbli 
jew l-atti regolatorji f’konformità mal-
Artikolu 16(6) ta’ dan ir-Regolament;
7. id-dettalji tal-arranġamenti fir-rigward 
tal-konformità tal-produzzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 19 ta’ dan ir-
Regolament;
8. mudell ta’ ċertifikat ta’ konformità 
f’konformità mal-Artikolu 24 ta’ dan ir-
Regolament;
9. mudell tal-marka tal-approvazzjoni tat-
tip tal-UE f’konformità mal-Artikolu 25 
ta’ dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu mhuwiex meħtieġ minħabba li s-suġġetti li għalihom il-Kummissjoni għandha 
s-setgħa tadotta atti implimentattivi jinsabu fl-artikoli preċedenti ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 274

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat magħruf bħala l-“Kumitat 
Tekniku – Vetturi Agrikoli” (TC-AV).

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat magħruf bħala l-“Kumitat 
Tekniku – Vetturi Agrikoli” (TC-AV).
Dan il-Kumitat għandu jkun skont id-
definizzjoni tar-Regolament (UE) 
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Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi 
għall-kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 275

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikolu 5 u l-Artikolu 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom 
japplikaw, b’kunsiderazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha. Il-
perjodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi 
stabbilit għal tliet xhur.

2. Meta issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-l-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011 għandu japplika.

Or. en

Emenda 276

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta’ 
proċedura tiegħu.

imħassar

Or. en
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Emenda 277

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz 
ta’ atti delegati f’konformità mal-Artikoli
57, 58 u 59 emendi għall-Annessi ta’ dan 
ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz 
ta’ atti delegati f’konformità mal-Artikolu
57, emendi għall-Annessi ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 278

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta, fl-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 
97/836/KE, jiġu adottati Regolamenti 
ġodda tal-UNECE jew emendi għal 
Regolamenti eżistenti tal-UNECE li 
magħhom aderixxiet l-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ att 
delegat f’konformità mal-Artikoli 57, 58 u 
59, temenda l-Anness I ta’ dan ir-
Regolament kif suppost.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa żejjed minħabba li l-possibilità li jiġi emendat Anness I sabiex jiżdied 
ir-regolament tal-UNECE huwa diġà pprovdut fl-Artikolu 42.

Emenda 279

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s- 1. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 



PE464.774v01-00 142/153 PR\866013MT.doc

MT

setgħat li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikoli 7 (4), 8 (4), 9 (5), 18 (7), 38 (1), 
(2) u (3), 47 (10), 51 (8) u 56 għal perjodu 
ta’ żmien mhux determinat.

kkonferita lill-Kummissjoni suġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 280

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-delega tas-setgħa imsemmija fl-
Artikoli 7(4), 8(4), 9(5), 10(6), 12(1), 
18(6), 38(1) u (5), 42(2), 43(3), 47(12), 
51b u 56 għanda tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin 
sa mill- ...*. Il-Kummissoni għandha 
tfassal rapport għal dak li jirrigwarda d-
delega ta' setgħat mhux aktar tard minn 
disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' 
ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tittawwal taċitament għal perjodi ta' tul 
identiku, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma jopponix tali estensjoni 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 
tmiem kull perjodu.
__________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 281

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija 
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fl-Artikoli 7(4), 8(4), 9(5), 10(6), 12(1), 
18(6), 38(1) u (5), 42(2), 43(3), 47(12), 
51b u 56  tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin min-naħa tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara 
l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata hemmhekk. 
M’għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati li jkun hemm diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 282

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Att iddelegat skont l-Artikoli 7(4), 
8(4), 9(5), 10(6), 12(1), 18(6), 38(1) u (5), 
42(2), 43(3), 47(12), 51b u 56 għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li huma mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 283

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħat li 
tadotta atti delegati skont il-
kundizzjonijiet stipulati mill-Artikoli 58 u 
59.

imħassar

Or. en

Emenda 284

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Revoka tad-delegazzjoni imħassar
1. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 7 (4), 8 (4), 9 (5), 18 (7), 38 (1), 
(2) u (3), 47 (10), 51 (8) u 56 tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe ħin min-naħa tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun nediet proċedura 
interna biex jiġi deċiż jekk tiġix irrevokata 
d-delegazzjoni tas-setgħa jew le għandha 
tieħu r-responsabbiltà li tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi 
żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-
deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħat 
delegati li jistgħu jkunu soġġetti għal 
revoka u r-raġunijiet possibbli li 
jiġġustifikaw ir-revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha twassal 
għat-tmiem tad-delegazzjoni tas-setgħat 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tiġi implimentata immedjatament jew 
inkella f’data aktar tard li tiġi speċifikata 
fiha. M’għandhiex taffettwa l-validità tal-
atti delegati li jkun hemm diġà fis-seħħ. 
Għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 285

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objezzjonijiet għal atti delegati imħassar
1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill, dan il-perjodu jista’ jiġi estiż 
b’xahar.
2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
jew jekk, qabel din id-data, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
ddeċidew li ma jressqux oġġezzjonijiet, l-
att delegat għandu jidħol fis-seħħ fid-data 
stipulata fid-dispożizzjonijiet tiegħu.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għall-att delegat 
adottat, huwa ma jidħolx fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-oġġezzjoni 
tal-att delegat.

Or. en

Emenda 286

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament m’għandu jinvalida 
l-ebda approvazzjoni tat-tip tal-KE
mogħtija għal vetturi jew għal sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 

1. Dan ir-Regolament m’għandu jinvalida 
l-ebda approvazzjoni tat-tip tal-UE
mogħtija għal vetturi jew għal sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
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qabel id-data stipulata fl-Artikolu 64 (2). qabel id-data speċifikata fl-Artikolu 64 (2).

Or. en

Emenda 287

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Awtoritajiet ta’ approvazzjoni 
għandhom ikomplu jagħtu estensjoni tal-
approvazzjonijiet lil dawk il-vetturi, 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati skont il-kundizzjonijiet tad-
Direttivi elenkati fl-Artikolu 56 (2).

2. L-awtoritajiet tal-approvazzjoni 
għandhom ikomplu jagħtu estensjoni tal-
approvazzjonijiet għall-vetturi, sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 
msemmija fil-paragrafu 1 skont id-
Direttiva 2003/37/KE u kull waħda mid-
direttivi elenkati fl-Artikolu 62(1).

Or. en

Emenda 288

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2018, 
l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bl-applikazzjoni tal-
proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip 
stipulati f’dan ir-Regolament u, b’mod 
partikolari, bl-applikazzjoni tal-proċess 
f’diversi stadji.

1. Mhux aktar tard minn [erba' snin wara 
d-data speċifikata fl-Artikolu 64(2)] , l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bl-applikazzjoni tal-
proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip 
stipulati f’dan ir-Regolament u, b’mod 
partikolari, bl-applikazzjoni tal-proċess 
f’diversi stadji.

Or. en



PR\866013MT.doc 147/153 PE464.774v01-00

MT

Emenda 289

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi tal-informazzjoni mogħtija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament mhux aktar tard mill-1 ta’ 
Jannar 2019.

2. Abbażi tal-informazzjoni mogħtija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament mhux aktar tard minn [ħames 
snin wara d-data speċifikata fl-Artikolu 
64(2)].

Or. en

Emenda 290

Proposta għal regolament
Artikolu 61 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 61a
Makkinarju mobbli mhux tat-triq 

Sa [3 ta’ Jannar 2013], il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-ħtieġa ta’ 
armonizzazzjoni ta’ rekwiżiti tekniċi u l-
evalwazzjoni ta’ proċeduri ta’ konformità 
applikabbli għall-makkinarji mobbli 
mhux tat-triq bil-għan li jintlaħaq livell 
għoli ta’ sikurezza stradali. Il-
Kummissjoni għandha tirrapporta l-
konklużjonijiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill u għandha, jekk 
ikun meħtieġ, tissottometti proposti sabiex 
ikun hemm tali armonizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara n-nota spjegattiva (makkinarju mobbli - kategorija U) u l-preambolu 6 li jikkorrispondi.
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Emenda 291

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva 2003/37/KE kif ukoll id-
Direttivi 74/347/KEE, 76/432/KEE, 
76/763/KEE, 77/537/KEE, 78/764/KEE, 
80/720/KEE, 86/297/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE, 87/402/KEE, 2000/25/KE, 
2009/57/KE, 2009/58/KE, 2009/59/KE, 
2009/60/KE, 2009/61/KE, 2009/63/KE, 
2009/64/KE, 2009/66/KE, 2009/68/KE; 
2009/75/KE, 2009/76/KE, 2009/144/KE 
jitħassru b’effett mill-1 ta’ Jannar 2014.

1. Id-Direttiva 2003/37/KE kif ukoll id-
Direttivi 74/347/KEE, 76/432/KEE, 
76/763/KEE, 77/537/KEE, 78/764/KEE, 
80/720/KEE, 86/297/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE, 87/402/KEE, 2000/25/KE, 
2009/57/KE, 2009/58/KE, 2009/59/KE, 
2009/60/KE, 2009/61/KE, 2009/63/KE, 
2009/64/KE, 2009/66/KE, 2009/68/KE; 
2009/75/KE, 2009/76/KE, 2009/144/KE 
jitħassru b’effett mid-data speċifikata fl-
Artikolu 64(2).

Or. en

Emenda 292

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – Paragrafu 1 - daħla 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“- tratturi għall-agrikoltura u għall-
forestrija, bl-esklużjoni ta’ makkinarju 
mmuntat fuq dawk il-vetturi,”.

“- tratturi għall-agrikoltura u għall-
forestrija, għar-riskji u r-rekwiżiti koperti 
bir-Regolament (UE) Nru .../2011 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq l-
approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' 
vetturi tal-agrikoltura u tal-forestrija, u 
atti delegati u implimentattivi adottati 
skont dan ir-Regolament, bl-esklużjoni ta’ 
makkinarju mmuntat fuq dawk il-vetturi.”

Or. en

Emenda 293

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 
2014.

Huwa għandu japplika minn [tliet snin 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ].

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Proposta tal-Kummissjoni

L-għan tal-proposta huwa li jiġu stabbiliti regoli armonizzati dwar il-manifattura ta’ vetturi 
għall-agrikoltura u għall-forestrija (tratturi, karrijiet u makkinarju rmunkat) bl-għan li jiġi 
żgurat il-funzjonament tas-suq intern filwaqt li fl-istess ħin jiġi pprovdut livell għoli ta’ 
sikurezza stradali u okkupazzjonali flimkien ma’ protezzjoni ambjentali. Ir-Regolament 
propost jissimplifika b’mod sinifikanti l-leġiżlazzjoni tal-approazzjoni tat-tip eżitenti billi 
jibdel 24 Direttiva ta' bażi  (u madwar 35 Direttiva li temenda relatata).  Ir-Regolament il-ġdid 
u l-atti implimentattivi u delegati tiegħu għandhom l-għan li jinkludu r-rekwiżiti stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni mingħajr ma jnaqqsu l-livell ta’ protezzjoni attwali.

II. Il-pożizzjoni ġenerali tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni minħabba li tikkontribwixxi għall-
kompetittività tal-industrija billi tissimplifika l-leġiżlazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip eżistenti. 
Sabiex jiżgura livell għoli ta’ sikurezza stradali, sikurezza okkupazzjonali u protezzjoni 
ambjentali kif ukoll sabiex is-suq intern għall-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija ikun 
komplet, ir-Rapporteur jemmen li huwa xieraq li tiġi introdotta proċedura ta' approvazzjoni 
tal-Unjoni għall-kategoriji kollha tal-vetturi, filwaqt li fl-istess ħin tiġi kkunsidrata, kif dovut, 
il-vijabilità finanzjarja u tingħata attenzjoni speċjali lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

Matul it-tħejjija ta’ dan ir-rapport, ir-Rapporteur ikkonsulta lill-partijiet interestati rilevanti 
(manifatturi ta’ vetturi, fornituri, distributuri u s-sewwejja tas-suq ta' wara l-bejgħ, utenti u t-
trejdjunjins). Ir-Rapporteur ikkunsidra wkoll id-diskussjonijiet li saru matul is-Seduta ta’ 
Smigħ organizzata mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumturi tat-12 ta’ April 
2011.

(a) Rekwiżiti ta’ sikurezza u r-relazzjoni mad-Direttiva tal-Makkinarju1

Il-Kummissjoni tipproponi li teskludi t-tratturi tal-agrikoltura u tal-forerstrija mill-iskop ta' 
din id-Direttiva tal-Makkinarju bil-għan li jitnaqqas in-numru ta' atti legali applikabbli għat-
tratturi fl-interess ta' regolament aħjar u s-simplifikazzjoni. 

Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza li t-tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija jistgħu jiġu 
esklużi mill-iskop tad-Direttiva dwar il-Makkinarju sakemm ir-Regolament il-ġdid u l-atti 
delegati tiegħu jinkludu b'mod sħiħ ir-rekwiżiti eżistenti stabbiliti fid-Direttiva dwar il-
Makkinarju li attwalment huma applikabbli għat-tratturi sabiex jiġu evitati lakuni legali u 
sabiex jiġi żgurat li jinżamm il-livell ta' sikurezza attwali.

Ir-Rapporteur jinsab konxju mill-fatt li bħalissa l-Kummissjoni qed tagħmel evalwazzjoni tar-
riskji kollha li attwalement huma koperti mid-Direttiva dwar il-Makkinarju sabiex tiżgura li 

                                               
1 Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewroepw u tal-Kunsill dwar il-makkinarju, u d-Direttiva li temenda 
Direttiva 95/16/KE (tfassil mill-ġdid)
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jkomplu jiġu koperti fil-kuntest ta' dan ir-Regoalment.  

Ir-Rapporteur jenfasizza l-importanza ta' dan l-eżerċizzju iżda jixtieq jenfasizza li dan kellu 
jkun lest preferibbilment matul il-fażi ta’ qabel il-leġiżlazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-Artikoli 7 
u 8 tal-proposta tal-Kummissjoni tkopri b'mod sħiħ ir-rekwiżiti rispettivi fid-Direttiva dwar il-
Makkinarju. 

F’dan ir-rigward, ir-Rapporteur jixtieq itenni li l-atti delegati li se jiġu adottati skont dan ir-
Regoalment jistgħu jinkludu biss speċifiċi tekniċi li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
fundamentali ta’ dan ir-Regolament; l-atti delegati ma jistgħux jistabbilixxu rekwiżiti ġodda. 
Għaldaqstant, il-ko-leġiżlaturi għandhom ikunu viġilanti meta jabbozzaw ir-rekwiżiti ta' dan 
ir-Regoalment u jiżguraw li jkopru kif xieraq ir-riskji kollha.  

Għal dan il-għan, ir-Rapporteur introduċa numru ta’ rekwiżiti fl-Artikolu 7 (sikurezza 
funzjonali) u 8 (sikurezza okkupazzjonali), fuq il-bażi tar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza 
stabbiliti fid-Direttiva dwar il-Makkinarju, li jidher li mhumiex koperti fil-proposta tal-
Kummissjoni. 

Il-Kunsill u l-Kummissjoni huma mistiedna jħarsu mill-qrib lejn dawn id-dispożizzjonijiet 
sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti kollha meħtieġa ġew inklużi fl-Artikoli 7 u 8, kif ukoll fl-
Anness 1 tar-Regolament, sabiex ikun jistgħu jibqgħu applikabbli għall-kategoriji rilevanti 
kollha tat-tratturi.

(b) Allinjament mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid u l-leġiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni dwar l-
approvazzjoni tat-tip

Ir-Rapporteur introduċa numru sinifikanti ta’ emendi li l-għan tagħhom huwa li jiġu allineati 
d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament tad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, sabiex 
tittejjeb l-implimentazzjoni u l-infurzar tar-Regolament il-ġdid. Dawn id-dispożizzjonijiet 
jispeċifikaw ir-responsabbiltajiet tal-operaturi ekonomiċi fil-katina tal-provvista u l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq rispettivi, partikularment fir-rigward tas-sorveljanza wara 
t-tqegħid fis-suq u l-kontroll tal-prodotti li jidħlu fis-suq tal-Unjoni. 

Barra minn hekk, ir-rekwiżiti għall-korpi jew l-organizzazzjonijiet li l-Istati Membri jistgħu 
jiddelegawlhom xi kompiti ġew imtejba bil-għan li jkun hemm kundizzjonijiet uniformi u ma 
jkunx hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni li jistgħu jirriżultaw minn livelli differenti ta' 
strettezza u rendiment applikati minn dawn l-organizzazzjonijiet terzi huma u jittestjaw, 
jispezzjonaw u jevalwaw vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati.

Dan l-eżerċizzju ta’ allinjament wiesa’, li jikkunsidra wkoll xogħol paralleli li jsir mill-Grupp 
ta' Ħidma dwar Armonizzazzjoni Teknika tal-Kunsill, kif ukoll id-dispożizzjonijiet li hemm 
fil-proposta għal Regolament dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq tal-kategorija ta’ 
vetturi L2, jispjega n-numru kbir ta’ emendi inklużi fl-abbozz ta’ rapport.

                                               
2 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq 
ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (COM(2010)0542 – 2010/0271(COD))
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(c) Aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ vettura (RMI)

Ir-Rapporteur huwa konxju mill-kumplessità dejjem tikber ta’ vetturi dovuta prinċipament 
għan-numru dejjem jikber ta' komponenti elettroniċi li ma jistgħux ikunu suġġett għat-tiswija 
mekkanika "tradizzjonali", iżda jistgħu jissewwew biss fuq il-bażi ta' informazzjoni speċifika 
rigward il-fatturi elettroniċi tal-vetturi. Aċċess mingħajr restrizzjoni u mingħajr 
diskriminazzjoni għal tali informazzjoni hija kruċjali għat-tiswija korretta u manutenzjoni ta’ 
vetturi. 

Il-manifatturi tat-tratturi attwalment jidher li qed japplikaw sistema li hija bbażata ħafna fuq 
ftehim esklussiv bejn il-manifatturi u s-sewwejja kif ukoll in-negozjanti awtorizzati. Filwaqt li 
jista’ jkun li tali ftehimiet esklussivi ma jiksrux il-liġi tal-kompetizzjoni, il-mistoqsija li 
għandha tiġi mwieġba hija jekk maż-żmien l-eżenzjoni tal-aċċess tal-RMI mil-leġiżlazzjoni 
tal-approvazzjoni tat-tip ma tkomplix tali struttura, għaldaqstant jillimitaw is-suq għal 
kwalunkwe sewwej indipendenti. Barra minn dan, ma jistax jiġi eskluż li minkejja dawn il-
ftehimiet esklussivi, is-sewwejja indipendenti f'xi reġjuni agrikoli remoti tal-UE jkollhom 
isewwu t-tratturi f'każijiet ta' urġenza jew problemi żgħar.

Il-fatt li l-aċċess għall-RMI hija kwistjoni ta' relevanzja ekonomika kbira, minħabba l-qsim 
tal-qligħ li jidħol mis-suq ta' wara l-bejgħ, iwassal għal diskussjonijiet kontr’versjali ħafna 
filwaqt li l-leġiżlaturi qed jipprovaw ifittxu approċċ li jibbilanċja sewwa l-interess taż-żewġ 
naħat (il-manifatturi u l-operaturi indipendenti) li ma għandhomx mezzi komparabbli fir-
rappreżentanza tal-interessi tagħhom.  

Ir-rapporteur jemmen li huwa meħtieġ li jkun hemm il-bilanċ ġust dwar din il-kwistjoni li 
tiżgura li l-aċċess għall-informazzjoni teknika tingħata b’mod komprensiv filwaqt li tiġi 
kkunsidrata l-protezzjoni tal-konsumatur, il-kompetizzjoni ġusta kif ukoll dak li jikkonċerna 
s-sikurezza, l-ambjent u l-propjetà intelletwali. 

(d) Makkinarju mobbli (kategorija U) 

Il-Kummissjoni inkludiet fil-proposta tagħha kategorija ġodda ta' vetturi li tkopri makkinarju 
mobbli mhux tat-triq (kategorija U), li tippermetti lill-manifattur jagħżel jekk japplikax għall-
approvazzjoni skont dan ir-Regolament jew jekk ikunx konformi mar-rekwiżiti nazzjonali. Il-
proposta tal-Kummissjoni tirrikonoxxi lakuna fil-funzjonament tas-suq intern iżda l-proposta 
mhux kompluta meta tiġi biex tiddefinixxi r-rekwiżiti għall-kategorija l-ġdida li ħolqot. 

L-industrija tal-makkinarju mobbli mhux tat-triq toffri ħafna prodotti differenti li jintużaw 
f’setturi differenti (l-agrikoltura, il-kostruzzjoni, l-immaniġġjar tal-materjal). Il-makkinarju 
mobbli  mhux tat-triq huwa diġà suġġett għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni (Direttivi 2006/42/KE 
(Makkinarju), 97/68/KE (Emissjonijiet ta’ tniġġis), 2004/108/KE (EMC), 2000/14/KE 
(emissjoni ta' ħsejjes fl-ambjent) li ma tapplikax għat-tratturi u li mhijiex konsistenti mal-
istruttura tar-regolament propost. 

Id-Direttivi attwali applikabbli għall-makkinarju mobbli mhux tat-triq ma jkoprux madankollu 
rekwiżiti armonizzati għas-sikurezza stradali. Ir-Rapporteur iqis li sabiex jiġi komplut is-suq 
intern u jiġi żgurat livell għoli ta' sikurezza stradali, jinħtieġ l-iżvilupp ta' strument xieraq fil-
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livell tal-Unjoni sabiex jiġu armonizzati r-rekwiżiti applikabbli għall-makkinarju mobbli 
mhux tat-triq.

Għal dan il-għan, ir-Rapporteur tiegħek qed jipproponi li jiġi eskluż il-makkinarju mobbli 
(kategorija U) mill-iskop ta’ dan ir-Regoalment. Huwa jistieden, madankollu, lill-
Kummissjoni biex tevalwa l-ħtieġa ta’ rekwiżiti tekniċi armonizzati u proċeduri ta’ 
evalwazzjoni ta’ konformità applikabbli għal tali makkinarju, u tħejji, proposti leġiżlattivi 
mill-aktar fis possibbli.

(e) Vetturi maħsuba għall-użu f'kull terren (ATVs) u Vetturi ġenb ma’ ġenb (SbS)

Ir-Rapporteur huwa konxju li l-ATVs huma ta’ valur fl-applikazzjonijiet agrikoli u tal-
forestrija, u li parti mill-industrija li tipproduċi tali vetturi talbet l-inklużjoni tagħhom fl-iskop 
ta’ dan ir-Regolament. Ir-Rapporteur iqis li dawn il-vetturi, li ta’ spiss jintużaw fit-triq għat-
trasport jew għal skopijiet ta' rikreazzjoni, għandhom karatteristiċi tekniċi differenti minn 
tratturi u għandhom għaldaqstant jiġu approvati skont ir-Regolament L3, sabiex tiġi żgurata 
konsistenza leġiżlattiva.

Rekwiżiti differenti jistgħu jiġu introdotti għall-ATVs li huma ddisinjati speċifikament għal 
skopijiet utilitarji, li mandankollu għandhom ikollhom livell għoli ta’ sikurezza u prestazzjoni 
ambjentali. Ir-Rapporteur qed isegwi mill-qrib id-diskussjoni parallela dwar l-inklużjoni ta’ 
dawn il-vetturi fir-Regolament L u jħares 'il quddiem għal soluzzjoni adegwata li tindirizza l-
ispeċifiċitajiet ta’ dawn il-vetturi. Ir-Rapporteur jistenna wkoll ir-riżultati tal-istudju 
kkummissjonat mill-kummissjoni dwar il-vetturi Sbs sabiex jevalwa taħt liema kategorija ta’ 
vetturi għandhom jiġu approvati.  

(f) Emendi tekniċi

Ir-Rapporteur introduċa wkoll numru sinifikanti ta’ emendi li għandhom l-għan jiċċaraw ċerta 
aspetti tekniċi u jiżguraw koerenza akbar tat-test. 

III. Konklużjoni

L-għan ta’ dan l-abbozz ta’ rapport huwa li jkopri l-kwistjonijiet ewlenin li jeħtieġu 
konsiderazzjoni mill-qrib f'din il-proposta sabiex jiġu ffaċilitati d-diskussjonijiet fl-Kumitat. 
Filwaqt li r-Rapporteur jirriżerva d-dritt li jressaq aktar emendi wara li jeżamina l-proposta 
tal-Kummissjoni u jkompli bil-konsultazzjonijiet tiegħu, l-intenzjoni tiegħu f'dan l-istadju 
huwa li jiġġenera diskussjoni li jagħtu l-frott fil-Kumitat u jħares 'il quddiem għal aktar 
suġġerimenti.

                                               
3 Ara n-nota 2


