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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 u s-sorveljanza fis-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0542),

– 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 
(C7-0317/2010),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta’ Jannar 
20111,

– 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 u l-
opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (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 sostanzjali 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
Premessa 1 a (ġdida)

                                               
1 ĠU C ...
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Is-suq intern għandu jkun ibbażat 
fuq regoli trasparenti, sempliċi u 
konsistenti li jipprovdu ċertezza u ċarezza 
legali, liema regoli jistgħu jibbenefikaw 
minnhom kemm in-negozji kif ukoll il-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dan ir-Regolament jimmira li jistipula 
regoli armonizzati għall-approvazzjoni tal-
vetturi tal-kategorija L, bil-għan li jiżgura 
t-tħaddim tas-suq intern. Il-vetturi tal-
kategorija L huma vetturi b’żewġ, tliet jew 
erba’ roti bħal vetturi motorizzati b’żewġ 
roti, ir-triċikli, il-quads għat-triq u l-mini-
cars. Barra minn hekk, l-għanijiet huma li 
jiġi ssimplifikat il-qafas legali attwali, li 
jitnaqqas is-sehem mill-emissjonijiet 
kumplessivi tat-triq u jsir iktar 
proporzjonat, li jiżdied il-livell kumplessiv 
tas-sikurezza, li jsiru adattamenti għall-
progress tekniku u li jissaħħu r-regoli dwar 
is-sorveljanza tas-suq.

(3) Dan ir-Regolament jimmira li jistipula 
regoli armonizzati għall-approvazzjoni tal-
vetturi tal-kategorija L, bil-għan li jiżgura 
t-tħaddim tas-suq intern. Il-vetturi tal-
kategorija L huma vetturi b’żewġ, tliet jew 
erba’ roti bħal vetturi motorizzati b’żewġ 
roti, ir-triċikli, il-quads għat-triq, il-vetturi 
adattati għal kull terren (ATV) u l-mini-
cars. Barra minn hekk, l-għanijiet huma li 
jiġi ssimplifikat il-qafas legali attwali, li 
jitnaqqas is-sehem mill-emissjonijiet 
kumplessivi tat-triq u jsir iktar 
proporzjonat, li jiżdied il-livell kumplessiv 
tas-sikurezza, li jsiru adattamenti għall-
progress tekniku u li jissaħħu r-regoli dwar 
is-sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Iktar minn 70 % tal-popolazzjoni tal-
Unjoni tgħix f’żoni urbani filwaqt li 
madwar 85 % tal-PGD tal-Unjoni jiġi 
ġġenerat fl-ibliet. Il-bliet il-kbar kollha fl-
Ewropa għandhom l-għan li jnaqqsu l-
konġestjoni, l-inċidenti u t-tniġġis.
Rekwiżiti aħjar tal-approvazzjoni tat-tip 
għall-vetturi tal-kategorija L jistgħu 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni għal mobilità 
urbana aktar effikaċi, aktar sikura u 
aktar nadifa1. Il-vetturi ħfief b’żewġ, tliet 
jew erba’ roti li jkunu ġodda, innovattivi u 
avvanzati mil-lat teknoloġiku jistgħu 
jtejbu l-mobilità urbana b’mod sinifikanti 
billi jieħdu inqas spazju, jużaw inqas 
enerġija, u jikkawżaw inqas emissjonijiet 
waqt il-produzzjoni u l-operat, filwaqt li 
fl-istess ħin joffru konnettività, 
produttività, u divertiment.
1 Ara wkoll il-komunikazzjonijiet tal-
Kummissjoni bl-isem “Pjan ta’ Azzjoni 
dwar il-Mobbiltà Urbana” 
(COM(2009)0490), “Strateġija Tematika 
dwar it-tniġġis tal-arja” COM(2005) 446, 
u “Lejn Żona Ewropea ta’ sikurezza tat-
triq” COM(2010)389).

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Minħabba l-klima ekonomika 
attwali, il-kapaċitajiet tas-settur u d-daqs 
tal-operaturi tiegħu, l-industrija għandha 
tingħata biżżejjed ħin biex tadatta għad-
dispożizzjonijiet il-ġodda stipulati f’dan ir-
Regolament u għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi delegati lill-Kummissjoni. Id-
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definizzjoni bikrija tar-rekwiżiti hija ta’ 
importanza ewlenija sabiex jiġi żgurat ħin 
suffiċjenti biex il-manifatturi jkunu 
jistgħu jiżviluppaw, jittestjaw u 
jimplimentaw soluzzjonijiet tekniċi għall-
produzzjoni tal-vetturi u biex il-
manifatturi u l-awtoritajiet tal-
approvazzjoni tat-tip fl-Istati Membri 
jistabbilixxu sistemi amministrattivi 
ġodda.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fl-interessi taċ-ċarezza, ir-
razzjonalità u s-simplifikazzjoni, dan ir-
Regolament m’għandux ikun fih wisq 
stadji ta’ implimentazzjoni għall-
introduzzjoni ta’ livelli ta’ emissjonijiet u 
rekwiżiti ta’ sikurezza iktar stretti.
Għaldaqstant, għandu jintuża approċċ 
mifrux fuq tliet stadji, li jibdew japplikaw 
fl-1 ta’ Jannar 2014 (wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament), fl-1 ta’ Jannar 
2017 (2018) u fl-1 ta’ Jannar 2020 (2021).

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Is-sorveljanza tas-suq fis-settur tal-
vetturi u partikolarment is-settur tal-vetturi 
tal-kategorija L għandha tittejjeb billi d-

(12) Is-sorveljanza tas-suq fis-settur tal-
vetturi u partikolarment is-settur tal-vetturi 
tal-kategorija L għandha tittejjeb billi d-
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dispożizzjonijiet legali li jirregolaw il-
konformità tal-produzzjoni u jispeċifikaw 
l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi fil-katina 
tal-provvista jiġu msaħħa. Partikolarment, 
ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-
awtoritajiet fl-Istati Membri li jieħdu ħsieb 
l-approvazzjoni tat-tip u s-sorveljanza tas-
suq għandhom jiġu ċċarati, u r-rekwiżiti 
marbuta mal-kompetenza, l-obbligi u r-
rendiment tas-servizzi tekniċi li jwettqu l-
approvazzjonijiet tat-tip tal-vetturi 
għandhom jiġu msaħħa. Il-konformità mar-
rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip u tal-
konformità tal-produzzjoni tal-
leġiżlazzjoni li tirregola s-settur tal-vetturi 
għandhom jibqgħu r-responsabbiltà tal-
awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip, 
filwaqt li s-sorveljanza tas-suq tista’ tkun 
kompetenza maqsuma bejn awtoritajiet 
nazzjonali differenti.

dispożizzjonijiet legali li jirregolaw il-
konformità tal-produzzjoni u jispeċifikaw 
l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi fil-katina 
tal-provvista jiġu msaħħa. Partikolarment, 
ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-
awtoritajiet fl-Istati Membri li jieħdu ħsieb 
l-approvazzjoni tat-tip u s-sorveljanza tas-
suq għandhom jiġu ċċarati, u r-rekwiżiti 
marbuta mal-kompetenza, l-obbligi u r-
rendiment tas-servizzi tekniċi li jwettqu l-
approvazzjonijiet tat-tip tal-vetturi 
għandhom jiġu msaħħa. Il-konformità mar-
rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip u tal-
konformità tal-produzzjoni tal-
leġiżlazzjoni li tirregola s-settur tal-vetturi 
għandhom jibqgħu r-responsabbiltà tal-
awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip, 
filwaqt li s-sorveljanza tas-suq tista’ tkun 
kompetenza maqsuma bejn awtoritajiet 
nazzjonali differenti. Għandhom jiġu 
applikati koordinazzjoni u monitoraġġ 
effikaċi fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak 
nazzjonali biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq u tal-
approvazzjoni tat-tip jagħmlu użu effikaċi 
mill-miżuri ġodda.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġi evitat l-abbuż, kwalunkwe
proċedura simplifikata għal vetturi ta’ 
serje żgħira għandha tiġi ristretta għal każi
ta’ produzzjoni limitata ħafna. Jinħtieġ 
għalhekk li jiġi definit b’mod aktar preċiż 
il-kunċett ta’ serje żgħira f’termini tal-
għadd ta’ vetturi mibjugħa, irreġistrati u 
mdaħħla fis-servizz.

(13) Biex ma jkunx hemm abbuż, il-
proċedura ssimplifikata għal vetturi ta’ 
serje żgħira ta’ produzzjoni għandha tiġi 
ristretta għal numru limitat ta’ vetturi;
Jinħtieġ għalhekk li jiġi definit b’mod aktar 
preċiż il-kunċett ta’ serje żgħira f’termini 
tal-għadd ta’ vetturi mibjugħa, irreġistrati u 
mdaħħla fis-servizz.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-Kummissjoni għandha tingħatalha 
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE fir-rigward tas-
sikurezza funzjonali u r-rendiment 
ambjentali, l-ittestjar, l-aċċess għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni u l-ħatra ta’ servizzi tekniċi 
u l-kompiti awtorizzati speċifiċi tagħhom,
sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali tal-atti 
leġiżlattivi permezz ta’ dispożizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ġenerali. Dawn is-setgħat ma 
jinkludux l-emendar tad-dati tal-infurzar 
stipulati fl-Anness IV jew il-valuri ta’ 
limitu għall-emissjonijiet stipulati fl-
Anness VI. L-emendi lill-dawk id-dati jew 
lil dawk il-valuri għandhom jiġu stabbiliti 
bil-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
stipulata fl-Artikolu 114 tat-TFUE.

(17) Sabiex jiġu ssupplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tal-atti leġiżlattivi permezz ta’ 
dispożizzjonijiet ta’ applikazzjoni ġenerali,
il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-TFUE fir-rigward tas-sikurezza 
funzjonali u r-rendiment ambjentali, l-
ittestjar, l-aċċess għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni u l-ħatra 
ta’ servizzi tekniċi u l-kompiti awtorizzati 
speċifiċi tagħhom. Dawn is-setgħat ma 
jinkludux l-emendar tad-dati tal-infurzar 
stipulati fl-Anness IV jew il-valuri ta’ 
limitu għall-emissjonijiet stipulati fl-
Anness VI. L-emendi lill-dawk id-dati jew 
lil dawk il-valuri għandhom jiġu stabbiliti 
bil-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
stipulata fl-Artikolu 114 tat-TFUE. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adatti matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u 
tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti relevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattata għall-aktar kliem reċenti użat dwar l-atti delegati.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta att implimentattiv skont l-
Artikolu 291 tat-Trattat sabiex 
tistabbilixxi kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
fir-rigward tal-lista ta’ informazzjoni li 
għandha tingħata għall-approvazzjoni tat-
tip, il-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip, 
il-mudelli għall-pjanċi addizzjonali tal-
manifatturi, iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni 
tat-tip tal-UE, il-lista ta’ approvazzjonijiet 
tat-tip maħruġa, is-sistema ta’ 
numerazzjoni għall-approvazzjonjiet tat-tip 
tal-UE, u proċeduri biex tiġi żgurata l-
konformità tal-produzzjoni. Fir-rigward ta’ 
dawn il-punti, il-kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni fl-Istati Membri 
jinħtieġu sabiex ikun żgurat it-tħaddim 
tajjeb tas-suq intern billi jkun iffaċilitat ir-
rikonoxximent reċiproku tad-Deċiżjonijiet 
meħuda fl-Istati Membri differenti –
partikolarment l-approvazzjonijiet tat-tip –
u l-aċċettament tad-dokumenti maħruġa 
mill-manifatturi tal-vetturi (partikolarment 
iċ-ċertifikati tal-konformità).

(18) Sabiex tistabbilixxi kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-lista ta’ 
informazzjoni li għandha tingħata għall-
approvazzjoni tat-tip, il-proċeduri tal-
approvazzjoni tat-tip, il-mudelli għall-
pjanċi addizzjonali tal-manifatturi, iċ-
ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, 
il-lista ta’ approvazzjonijiet tat-tip 
maħruġa, is-sistema ta’ numerazzjoni 
għall-approvazzjonjiet tat-tip tal-UE, u 
proċeduri biex tiġi żgurata l-konformità tal-
produzzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni.
Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni1. Fir-rigward ta’ dawn il-
punti, il-kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni fl-Istati Membri jinħtieġu 
sabiex ikun żgurat it-tħaddim tajjeb tas-suq 
intern billi jkun iffaċilitat ir-rikonoxximent 
reċiproku tad-Deċiżjonijiet meħuda fl-Istati 
Membri differenti – partikolarment l-
approvazzjonijiet tat-tip – u l-aċċettament 
tad-dokumenti maħruġa mill-manifatturi 
tal-vetturi (partikolarment iċ-ċertifikati tal-
konformità).
1 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattata għall-aktar kliem reċenti użat dwar l-atti delegati.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) vetturi maħsuba esklussivament għall-
użu fuq it-triq jew mhux fuq it-triq fil-
kompetizzjonijiet;

(d) vetturi maħsuba esklussivament għall-
kontroll fil-kompetizzjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nota editorjali: tħassir tal-kriterji mhux rilevanti għal din l-eżenzjoni rigward il-
kompetizzjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) vetturi maħsuba esklussivament għall-
użu mill-forzi armati, l-aġenziji tal-infurzar 
tal-liġi, is-servizzi għad-difiża ċivili, il-
korpi tat-tifi tan-nar jew il-korpi tax-
xogħlijiet pubbliċi;

(e) vetturi maħsuba esklussivament għall-
użu mill-forzi armati, l-aġenziji tal-infurzar 
tal-liġi, is-servizzi għad-difiża ċivili, il-
korpi tat-tifi tan-nar jew il-fornituri tax-
xogħlijiet pubbliċi jew tas-servizzi 
pubbliċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika; vetturi maħsuba esklussivament għax-xogħlijiet pubbliċi u s-servizzi pubbliċi ġew 
esklużi;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) vetturi li huma maħsuba primarjament
għall-użu mhux fit-triq u ddiżinjati biex 
jimxu fuq uċuħ bla tarmak.

(g) vetturi li huma maħsuba 
esklussivament għall-użu mhux fit-triq u 
ddiżinjati biex jimxu fuq uċuħ bla tarmak.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vetturi tal-kategorija L li huma maħsuba esklussivament għall-użu fit-triq biss għandhom 
jiġu esklużi minn dan ir-Regolament.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. ‘ċertfikat tal-konformità’ tfisser 
dokument li huwa bbażat fuq il-mudell 
stipulat fl-att implimentattiv u li jinħareġ 
mill-manifattur tal-vettura biex jiċċertifika 
li vettura, meta titlesta, tkun tikkorrispondi 
għal tip ta’ vettura li jkollha approvazzjoni 
tat-tip skont dan ir-Regolament;

11. ‘ċertfikat tal-konformità’ tfisser 
dokument li huwa bbażat fuq il-mudell 
stipulat fl-att implimentattiv u li jinħareġ 
mill-manifattur biex jiċċertifika li vettura, 
meta titlesta, tkun tikkorrispondi għal tip 
ta’ vettura li jkollha approvazzjoni tat-tip 
skont dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

49. ‘informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi’ tfisser kull 
informazzjoni meħtieġa għad-dijanjożi, 
għall-manutenzjoni, għall-ispezzjoni, 
għall-monitoraġġ perjodiku, għat-tiswija, 
għar-riprogrammazzjoni jew għar-
riinizjalizzazzjoni tal-vettura u li l-
manifatturi jagħtu lin-negozjanti u lis-
sewwejja awtorizzati tagħhom, inklużi l-
emendi u s-supplimenti sussegwenti għal 
tali informazzjoni. Din l-informazzjoni 
għandha tinkludi l-informazzjoni kollha 
rikjesta għall-iffittjar ta’ sistemi, 
komponenti jew unitajiet tekniċi separati 

49. ‘informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vetturi’ tfisser kull 
informazzjoni meħtieġa għad-dijanjożi, 
għall-manutenzjoni, għall-ispezzjoni, 
għall-monitoraġġ perjodiku, għat-tiswija, 
għar-riprogrammazzjoni jew għar-
riinizjalizzazzjoni tal-vettura u li l-
manifatturi jagħtu lin-negozjanti u lis-
sewwejja awtorizzati tagħhom, inklużi l-
emendi u s-supplimenti sussegwenti għal 
tali informazzjoni. Din l-informazzjoni 
għandha tinkludi l-informazzjoni kollha 
rikjesta għall-identifikazzjoni u l-iffittjar
ta’ sistemi, partijiet, komponenti jew 
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fuq il-vetturi; unitajiet tekniċi separati fuq il-vetturi;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

50. ‘operatur indipendenti’ tfisser impriżi
minbarra dealers u sewwejja awtorizzati li 
jkunu involuti direttament jew 
indirettament fit-tiswija u l-manutenzjoni 
tal-vetturi motorizzati;

50. ‘operatur indipendenti’ tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika
minbarra dealers u sewwejja awtorizzati li 
jkunu involuti direttament jew 
indirettament fit-tiswija u l-manutenzjoni 
ta’ vetturi motorizzati, b’mod partikolari s-
sewwejja, il-manifatturi jew id-distributuri 
ta’ tagħmir tat-tiswija, għodda jew 
komponenti ta’ rikambju, il-pubblikaturi 
ta’ informazzjoni teknika, l-operaturi tal-
assistenza fit-triq, l-operaturi li joffru 
servizzi ta’ spezzjoni, ittestjar u taħriġ u l-
manifatturi u l-installaturi tat-tagħmir fir-
rigward ta’ vetturi li jaħdmu bi fjuwil 
alternattiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat aċċess ġust għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (bi 
ħlasijiet raġonevoli) għall-operaturi indipendenti kollha, mhux biss għall-“impriżi”.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 50 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

50a. “dealer jew sewwej awtorizzat” 
tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika li hija membru tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni tal-manifattur tal-vettura;
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Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 53 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

53a. “Mutur enduro” tfisser vettura 
motorizzata b’żewġ roti b’użu speċjali li 
tissodisfa l-kriterji ta’ klassifikazzjoni 
għal L3e-S1;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ subkategorija speċjali għall-muturi Enduro, li jintużaw fit-triq kif ukoll 
mhux fit-triq. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 53 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

53b. “mutur ta’ prova” tfisser vettura 
motorizzata b’żewġ roti b’użu speċjali li 
tissodisfa l-kriterji ta’ klassifikazzjoni 
għal L3e-S2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ subkategorija speċjali għall-muturi ta’ prova, li jintużaw fit-triq kif ukoll 
mhux fit-triq.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 57 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

57a. “vetturi adattati għal kull terren” 
tfisser vettura li tissodisfa l-kriterji ta’ 
klassifikazzjoni għal L7Ce;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ subkategorija speċjali għall-vetturi adattati għal kull terren (ATVs), li 
jintużaw fit-triq kif ukoll mhux fit-triq.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c – subpunt i – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vettura A1 (mutur b’rendiment baxx); – L3e - Vettura A1 (mutur b’rendiment 
baxx);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Editorjali

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c – subpunt i – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vettura A2 (mutur b’rendiment medju); – L3e - Vettura A2 (mutur b’rendiment 
medju);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Editorjali

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c – subpunt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Vettura A3 (mutur b’rendiment għoli). – L3e - Vettura A3 (mutur b’rendiment 
għoli).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nota editorjali

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c – subpunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-veloċità massima ddisinjata tal-
vettura:

imħassar

– inqas minn 130 km/h jew daqs;
– ogħla minn 130 km/h.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-veloċità massima ddiżinjata tal-vettura hija relevanti għall-ittestjar tal-
emissjonijiet, din mhijiex relevanti għall-ikklassifikar tat-tip tal-vettura. Dan il-kriterju 
lanqas mhuwa inkluż fl-Anness I.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – subpunt ii a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) użu speċjali:
- vettura L3e - S1 (mutur enduro) 
- vettura L3e - S2 (mutur ta’ prova)

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Vettura tas-subkategorija L5Ae 
(triċiklu);

(i) Vettura L5Ae (triċiklu);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Editorjali

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e – subpunt ii – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Vettura tas-subkategorija L5Be 
(triċiklu kummerċjali), subkategorizzat 
iktar fi:

(ii) Vettura L5Be (triċiklu kummerċjali), 
subkategorizzat iktar fi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Editorjali
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt g – subpunt ii – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Vettura tas-subkategorija L7Be (mini-
car tqila), subkategorizzata fi:

(ii) Vettura L7Be (mini-car tqila), 
subkategorizzata iktar fi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Editorjali

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt g – subpunt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) Vettura L7Ce (vetturi adattati għal 
kull terren);

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kategorija L1e bis-subkategoriji 
tagħha L1Ae u L1Be u l-kategorija L3e 
bis-subkategoriji tagħha L3e - A1, L3e -
A2 u L3e - A3;

(a) il-kategorija L1e bis-subkategoriji 
tagħha L1Ae u L1Be u l-kategorija L3e 
bis-subkategoriji tagħha L3e - A1, L3e -
A2, L3e - A3, L3Ae - S1 u L3Ae - S2;

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kategorija L6e bis-subkategoriji 
tagħha L6Ae u L6Be u l-kategorija L7e 
bis-subkategoriji tagħha L7Ae u L7Be;

(c) il-kategorija L6e bis-subkategoriji 
tagħha L6Ae u L6Be u l-kategorija L7e 
bis-subkategoriji tagħha L7Ae, L7Be u 
L7Ce;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Barra minn hekk, dawn għandhom 
jaħtru rappreżentant għall-iskopijiet tas-
sorveljanza tas-suq li jista’ jkun ir-
rappreżentant imsemmi fit-tieni paragrafu 
jew rappreżentant addizzjonali ieħor.

4. Barra minn hekk, il-manifatturi
għandhom jaħtru rappreżentant għall-
iskopijiet tas-sorveljanza tas-suq li jista’ 
jkun ir-rappreżentant imsemmi fit-tielet
paragrafu jew rappreżentant addizzjonali 
ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni tar-referenza għal parti oħra

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta importaturi jqisu jew ikollhom 
għalfejn jaħsbu li vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata ma 
tkunx konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-

3. Meta importaturi jqisu jew ikollhom 
għalfejn jaħsbu li vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata ma 
tkunx konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
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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 hekk, meta jqisu 
jew ikollhom għalfejn jaħsbu li l-vettura, 
sistema, komponent jew unità teknika 
separata tippreżenta riskju, għandhom 
jinfurmaw lill-manifattur, lill-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq u lill-awtoritajiet 
tal-approvazzjoni b’dan.

Regolament, u partikolarment ma 
tikkonformax mal-approvazzjoni tat-tip 
tagħha, huma għandhom jikkuntattjaw lill-
awtoritajiet kompetenti u ma għandhomx 
ibigħu jew jirreġistraw il-vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata 
sakemm ma jkunux irċevew konferma 
mill-awtoritajiet kompetenti li hija
f’konformità mar-Regolament. Barra minn 
hekk, meta jqisu jew ikollhom għalfejn 
jaħsbu li l-vettura, sistema, komponent jew 
unità teknika separata tippreżenta riskju, 
għandhom jinfurmaw lill-manifattur, lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u lill-
awtoritajiet tal-approvazzjoni b’dan.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta d-distributuri jqisu jew ikollhom 
għalfejn jaħsbu li vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata ma 
tkunx konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, ma għandhomx ibiegħu jew 
jirreġistraw il-vettura, sistema, komponent 
jew unità teknika separata u għandhom 
jipprevjenu d-dħul tagħha fis-servizz 
sakemm tinġieb f’konformità.

1. Meta d-distributuri jqisu jew ikollhom 
għalfejn jaħsbu li vettura, sistema, 
komponent jew unità teknika separata ma 
tkunx konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, huma għandhom 
jikkuntattjaw lill-awtoritajiet kompetenti u
ma għandhomx ibigħu jew jirreġistraw il-
vettura, sistema, komponent jew unità 
teknika separata sakemm ma jkunux 
irċevew konferma mill-awtoritajiet 
kompetenti li hija f’konformità ma’ dan 
ir-Regolament u għandhom jipprevjenu d-
dħul tagħha fis-servizz sakemm tinġieb 
f’konformità.

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara modifika tal-grupp tal-propulsjoni, 
vettura għandha tikkonforma mar-rekwiżiti 
tekniċi tal-kategorija u s-subkategorija 
inizjali tal-vetturi, jew jekk applikabbli, il-
kategorija u s-subkategorija l-ġdida tal-
vetturi, li kienu fis-seħħ meta l-vettura 
oriġinali nbiegħet, ġiet irreġistrata jew 
iddaħħlet fis-servizz, inklużi l-aħħar 
emendi lir-rekwiżiti.

4. Wara modifika tal-grupp tal-propulsjoni, 
vettura għandha tikkonforma mar-rekwiżiti 
tekniċi tal-kategorija u s-subkategorija 
inizjali tal-vetturi, jew jekk applikabbli, il-
kategorija u s-subkategorija l-ġdida tal-
vetturi, li kienu fis-seħħ meta l-vettura 
oriġinali nbiegħet, ġiet irreġistrata jew 
iddaħħlet fis-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun ġie mmodifikat grupp tal-propulsjoni, il-vettura xorta għandha tikkonforma mal-
istess rekwiżiti li kienu applikabbli meta l-vettura oriġinali ddaħħlet fis-servizz.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba’ snin wara d-data msemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 82, il-vetturi 
l-ġodda kollha fis-subkategoriji L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae u L7Ae għandhom jiġu 
mgħammra bl-ewwel stadju ta’ sistema 
dijanjostika abbord (OBD) li timmonitorja 
u tirrapporta dwar il-kontinwità taċ-ċirkwit 
elettriku, ċirkwiti elettriċi xxortjati u 
miftuħa u r-razzjonalità taċ-ċirkwit tal-
magna u s-sistemi tal-ġestjoni tal-vettura 
(OBD I).

1. Tliet snin wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 82, il-vetturi l-
ġodda kollha fis-subkategoriji L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6Ae u L7Ae għandhom jiġu 
mgħammra bl-ewwel stadju ta’ sistema 
dijanjostika abbord (OBD) li timmonitorja 
u tirrapporta dwar il-kontinwità taċ-ċirkwit 
elettriku, ċirkwiti elettriċi xxortjati u 
miftuħa u r-razzjonalità taċ-ċirkwit tal-
magna u s-sistemi tal-ġestjoni tal-vettura 
(OBD I).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li d-data proposta għad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament (l-Artikolu 82(2)) hija 
emendata għall-1 ta’ Jannar 2014, l-introduzzjoni tal-OBD I għandha tibqa’ obbligatorja 
għall-kategoriji kollha tal-vetturi L1e, mill-1 ta’ Jannar 2017 ’il quddiem. L-OBD 
m’għandhiex tkun obbligatorja għall-mopeds b’żewġ roti (L1Be) għal raġunijiet ta’ spejjeż 
proporzjonati.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sitt snin wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 82, il-vetturi l-
ġodda kollha fis-subkategoriji L6Be u 
L7Be għandhom jiġu mgħammra b’OBD I.

2. Erba’ snin wara d-data msemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 82, il-vetturi 
l-ġodda kollha fis-subkategoriji L6Be u 
L7Be għandhom jiġu mgħammra b’OBD I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda għall-Artikolu 19(1). Barra minn hekk, idealment għandu 
jkun hemm għadd limitat ta’ skadenzi, u għalhekk id-data proposta għal dan ir-rekwiżit hija 
stabbilita għall-1 ta’ Jannar 2018 (Stadju 2).

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tmien snin wara d-data msemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 82, il-vetturi 
l-ġodda kollha għandhom jiġu mgħammra 
b’OBD I.

3. Seba’ snin wara d-data msemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 82, il-vetturi 
l-ġodda kollha li huma msemmija 
f’paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu 
mgħammra b’OBD I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda tal-Artikolu 19(1) u (2).
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara konferma f’deċiżjoni adottata mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 21(4), tmien
snin wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 82, il-vetturi l-
ġodda kollha fis-(sub)kategoriji L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae u L7Ae għandhom barra minn 
hekk jiġu mgħammra bit-tieni stadju ta’ 
sistema dijanjostika abbord (OBD II), li, 
flimkien mal-OBD I, timmonitorja mhux 
biss il-fallimenti sħaħ iżda wkoll id-
deterjorament tas-sistemi, il-komponenti u 
l-unitajiet tekniċi separati matul ħajjet il-
vettura bil-kundizzjoni li l-kosteffettività 
tagħha tiġi ppruvata fl-istudju tal-effetti 
ambjentali msemmi fl-Artikolu 21(4) u (5).

4. Wara konferma f’deċiżjoni adottata mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 21(4), seba’
snin wara d-data msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 82, il-vetturi l-
ġodda kollha fis-(sub)kategoriji L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6Ae u L7Ae għandhom barra 
minn hekk jiġu mgħammra bit-tieni stadju 
ta’ sistema dijanjostika abbord (OBD II), 
li, flimkien mal-OBD I, timmonitorja mhux 
biss il-fallimenti sħaħ iżda wkoll id-
deterjorament tas-sistemi, il-komponenti u 
l-unitajiet tekniċi separati matul ħajjet il-
vettura bil-kundizzjoni li l-kosteffettività 
tagħha tiġi ppruvata fl-istudju tal-effetti 
ambjentali msemmi fl-Artikolu 21(4) u (5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 19(1) u (2).

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mhux iktar tard mill-1 ta’ Jannar 2016, 
il-Kummissjoni għandha twettaq studju 
komprensiv tal-effett ambjentali. L-istudju 
għandu jevalwa l-kwalità tal-arja u s-sehem 
tas-sustanzi li jniġġsu għall-vetturi tal-
kategorija L u għandu jkopri r-rekwiżiti 
tat-tipi ta’ testijiet I, IV, V, VII u VIII 
elenkati fl-Anness V. Hija għandha tiġbor 
u tevalwa l-aħħar dejta xjentifika, is-sejbiet 
tar-riċerka xjentifika, l-immudellar u l-
effiċjenza tal-ispejjeż bil-ħsieb li jiġu 

4. Sal-1 ta’ Jannar 2016, il-Kummissjoni 
għandha twettaq studju komprensiv tal-
effett ambjentali. L-istudju għandu jevalwa 
l-kwalità tal-arja u s-sehem tas-sustanzi li 
jniġġsu għall-vetturi tal-kategorija L u 
għandu jkopri r-rekwiżiti tat-tipi ta’ testijiet 
I, IV, V, VII u VIII elenkati fl-Anness V. 
Hija għandha tiġbor u tevalwa l-aħħar dejta 
xjentifika, is-sejbiet tar-riċerka xjentifika, 
l-immudellar u l-effiċjenza tal-ispejjeż bil-
ħsieb li jiġu stabbiliti miżuri politiċi 
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stabbiliti miżuri politiċi definittivi bil-
konferma tad-dati tal-infurzar ta’ Euro 5 
(id-dati Euro 6 għall-muturi L3e) stipulati 
fl-Anness IV u r-rekwiżiti ambjentali 
Euro 5 (Euro 6 għall-muturi L3e) 
stipulati fl-Annessi V, VI(A3), VI(B2), 
VI(C2) u l-Anness VII fir-rigward tal-
kilometraġġi ta’ durabilità u fatturi ta’ 
deterjorament ta’ Euro 5 (Euro 6 għall-
muturi L3e).

definittivi dwar kwistjonijiet imsemmija 
f’paragrafu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tneħħija tal-paragrafu 5 li huwa ripetut

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 21 - paragrafu 5 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Abbażi tas-sejbiet tal-istudju tal-effetti 
ambjentali, l-Kummissjoni għandha 
tikkonferma:

5. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar is-sejbiet tal-istudju tal-effetti 
ambjentali, u l-miżuri tal-politika 
definittivi proposti fir-rigward ta’:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-istudju tal-effetti ambjentali, il-Kummissjoni għandha jew tikkonferma jew inkella 
tipproponi modifiki fir-rigward tar-rekwiżiti ambjentali elenkati f’dan il-paragarfu.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-limiti tal-emissjonijiet Euro 5 (Euro 6 
għall-muturi tal-kategorija L3e) imsemmija 
fl-Anness VI(A3) u l-limiti OBD fl-

(b) il-limiti tal-emissjonijiet Euro 5 (Euro 6 
għall-muturi tal-kategorija L3e) imsemmija 
fl-Anness V, l-Anness VI(A3) u l-limiti 
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Anness VI(B2); OBD fl-Anness VI(B2);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda għall-paragraph 4

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) approvazzjoni tat-tip imħallta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approvazzjoni tat-tip imħallta hija meħtieġa għall-manifatturi li jużaw l-approvazzjonijiet tal-
fornitur iżda li jużaw stadju wieħed għall-punti relatati mal-vetturi li jikkontrollaw huma 
stess.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Approvazzjoni tat-tip imħallta 
għandha tinvolvi proċedura ta’ 
approvazzjoni tat-tip pass pass li għaliha 
approvazzjoni waħda tas-sistema, jew 
aktar, tinkiseb matul l-istadju finali tal-
approvazzjoni tal-vettura sħiħa, mingħajr 
ma jkun meħtieġ li jinħarġu ċertifikati 
tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għal dawk 
is-sistemi.

Or. en
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ma jkunx ġie konkluż ftehim 
differenti max-xerrej tal-vettura, iċ-
ċertifikat tal-konformità għandu jitfassal 
fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
tinxtara l-vettura.

3. Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu 
jitfassal f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Unjoni. Kull Stat Membru jista’ jitlob biex 
iċ-ċertifikat ta’ konformità jiġi tradott fil-
lingwa jew lingwi tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Iċ-ċertifikat tal-konformità kif stabbilit 
fl-att implimentattiv adottat skont dan ir-
Regolament, għall-vetturi approvati skont 
l-Artikolu 39(2), għandu jkollu fit-titlu 
tiegħu l-frażi ‘Għal vetturi 
kompluti/ikkompletati, bl-approvazzjoni 
tat-tip skont l-Artikolu 39 (approvazzjoni 
proviżorja)’.

7. Iċ-ċertifikat tal-konformità kif stabbilit 
fl-att implimentattiv adottat skont dan ir-
Regolament, għall-vetturi approvati skont 
l-Artikolu 38(2), għandu jkollu fit-titlu 
tiegħu l-frażi ‘Għal vetturi 
kompluti/ikkompletati, bl-approvazzjoni 
tat-tip skont l-Artikolu 38 (approvazzjoni 
proviżorja)’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni tar-referenza għal parti oħra

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Iċ-ċertifikat tal-konformità, kif stipulat 
fl-att implimentattiv adottat skont dan ir-
Regolament, għal vetturi bl-approvazzjoni 
tat-tip skont l-Artikolu 41, għandu jkollu 
fit-titlu tiegħu l-frażi “Għal vetturi 
kompluti/ikkompletati bl-approvazzjoni 
tat-tip f’serje żgħira”, u fil-qrib tagħha s-
sena tal-produzzjoni segwita minn numru 
sekwenzjali, bejn 1 u l-limitu indikat fit-
tabella tal-att implimentattiv, li tagħti, fir-
rigward ta’ kull sena ta’ produzzjoni, il-
pożizzjoni ta’ dik il-vettura fis-sekwenza 
tal-produzzjoni għal dik is-sena.

8. Iċ-ċertifikat tal-konformità, kif stipulat 
fl-att implimentattiv adottat skont dan ir-
Regolament, għal vetturi bl-approvazzjoni 
tat-tip skont l-Artikolu 40, għandu jkollu 
fit-titlu tiegħu l-frażi “Għal vetturi 
kompluti/ikkompletati bl-approvazzjoni 
tat-tip f’serje żgħira”, u fil-qrib tagħha s-
sena tal-produzzjoni segwita minn numru 
sekwenzjali, bejn 1 u l-limitu indikat fit-
tabella tal-att implimentattiv, li tagħti, fir-
rigward ta’ kull sena ta’ produzzjoni, il-
pożizzjoni ta’ dik il-vettura fis-sekwenza 
tal-produzzjoni għal dik is-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni tar-referenza għal parti oħra

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-applikazzjonijiet għall-approvazzjoni 
individwali għandhom ikopru massimu ta’ 
5 vetturi tal-istess tip.

4. L-applikazzjonijiet għall-approvazzjoni 
individwali għandhom ikopru massimu ta’ 
20 vettura tal-istess tip.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammont ta’ vetturi ta’ tmiem is-serje 
ma għandux jisboq l-10 % tal-għadd ta’ 

4. L-ammont ta’ vetturi ta’ tmiem is-serje 
ma għandux jisboq l-10 % tal-għadd ta’ 
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vetturi rreġistrati fis-sentejn ta’ qabel jew 
10 vetturi kull Stat Membru, liema 
minnhom ikun l-ogħla.

vetturi rreġistrati fis-sentejn ta’ qabel jew 
50 vettura kull Stat Membru, liema 
minnhom ikun l-ogħla.

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, matul il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 41, 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 
l-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.

1. Fejn, matul il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 48, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni tar-referenza għal parti oħra

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati prodotti għal vetturi intiżi 
esklussivament għat-tlielaq fuq it-triq. 
Jekk sistemi, komponenti jew unitajiet 

Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati prodotti għal vetturi intiżi 
esklussivament għall-attivitajiet tal-isport 
li ma jsirux fit-toroq pubbliċi. Jekk 
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tekniċi separati f’lista f’att delegat ta’ dan 
ir-Regolament ikollhom użu doppju, għal 
vetturi intiżi esklussivament għat-tlielaq
fuq it-triq u għal vetturi intiżi għall-użu fit-
toroq pubbliċi, dawn ma jistgħux jinbiegħu 
jew jiġu offruti għall-bejgħ lill-
konsumaturi.

sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi 
separati f’lista f’att delegat ta’ dan ir-
Regolament ikollhom użu doppju, għal 
vetturi intiżi esklussivament għal dawk l-
attivitajiet tal-isport u għal vetturi intiżi 
għall-użu fit-toroq pubbliċi, dawn ma 
jistgħux jinbiegħu jew jiġu offruti għall-
bejgħ lill-konsumaturi.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifattur għandu jipprovdi aċċess 
bla restrizzjonijiet għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura 
lil operaturi indipendenti permezz tal-
websajts bl-użu ta’ format standard u mod 
faċilment aċċessibbli u immedjat. 
Partikolarment, dan l-aċċess għandu
jingħata b’mod li mhuwiex 
diskriminatorju, meta mqabbel mal-aċċess 
mogħti lil dealers u sewwejja awtorizzati.

1. Il-manifattur għandu jipprovdi aċċess 
bla restrizzjonijiet għall-informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura 
lil operaturi indipendenti permezz tal-
websajts bl-użu ta’ format standard u mod 
faċilment aċċessibbli u immedjat. 
Partikolarment, din l-informazzjoni
għandha ssir disponibbli b’mod li 
mhuwiex diskriminatorju, meta mqabbla
mal-informazzjoni dwar t-tiswija u l-
manutenzjoni pprovduta lil dealers u 
sewwejja awtorizzati.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kotba tar-reviżjonijiet inkluż rekords 
tat-tiswija u l-manutenzjoni;

(b) il-kotba tar-reviżjonijiet inklużi rekords 
tat-tiswija u l-manutenzjoni u skedi tas-
servizz;
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Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) manwali tekniċi; (c) manwali tekniċi u lista’ ta’ 
informazzjoni dwar is-servizz tekniku;

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għat-tfassil u l-manifattura ta’ tagħmir 
tal-vetturi għal vetturi bi fjuwil alternattiv, 
il-manifatturi għandhom jipprovdu l-OBD 
rilevanti kif ukoll l-informazzjoni ta’ 
tiswija u ta’ manutenzjoni tal-vettura fuq 
bażi mhix diskriminatorja lil kwalunkwe 
manifattur interessat, installatur jew 
sewwej tat-tagħmir ta’ vetturi bi fjuwil 
alternattiv.

7. Għat-tfassil u l-manifattura ta’ tagħmir 
tal-vetturi għal vetturi bi fjuwil alternattiv, 
il-manifatturi għandhom jipprovdu l-OBD 
rilevanti kif ukoll l-informazzjoni ta’ 
tiswija u ta’ manutenzjoni tal-vettura fuq 
bażi mhix diskriminatorja lil kwalunkwe 
manifattur interessat, distributur,
installatur jew sewwej tat-tagħmir ta’ 
vetturi bi fjuwil alternattiv.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Fejn ir-rekords tat-tiswija u l-
manutenzjoni ta’ vettura jinżammu 
f’database ċentrali tal-manifattur tal-vettura 

11. Fejn ir-rekords tat-tiswija u l-
manutenzjoni ta’ vettura jinżammu 
f’database ċentrali tal-manifattur tal-vettura 
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jew f’ismu, is-sewwejja indipendenti 
għandu jkollhom aċċess b’xejn għal dawn 
ir-rekords u għandhom ikunu jistgħu 
jdaħħlu informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni li jkunu għamlu.

jew f’ismu, l-operaturi indipendenti 
għandu jkollhom aċċess b’xejn għal dawn 
ir-rekords u għandhom ikunu jistgħu 
jdaħħlu informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni li jkunu għamlu.

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
mill-Kumitat Tekniku – Vetturi 
Motorizzati stabbilit skont l-Artikolu 40 
tad-Direttiva 2007/46/KE.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
mill-Kumitat Tekniku – Vetturi 
Motorizzati stabbilit skont l-Artikolu 40 
tad-Direttiva 2007/46/KE. Dak il-Kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha. Il-
perjodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ 
tliet xhur.

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

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eżerċizzju tad-delega Eżeċizzju tad-delega
1. Is-setgħat biex tadotta l-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 16, 18, 19, 20, 21, 

1. Is-setgħa biex tadotta l-atti delegati
tingħata lill-Kummissjoni suġġett għall-
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22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 u 75 għandhom
jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta’ żmien mhux determinat.

kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

1a. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 u 75 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux determinat minn ...*.
1b. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 u 75 tista’ tiġi revokata f’kull 
ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill. Id-deċizjoni għal revoka għandha 
ġġib fi tmiem id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ b’effett mill-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
sussegwenti speċifikata fiha. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe atti delegati li huma diġà fis-
seħħ.

2. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika dan, 
simultanjament, lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

2. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika dan, 
simultanjament, lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

3. Is-setgħat biex tadotta l-atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni suġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 77 u 
78.

3. Att delegat adottat skont l-Artikoli 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 u 
75 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 
espressa l-ebda oġġezzjoni jew mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jestendi b’xahrejn 
oħra fuq l-inizjattiva tal-Parlament jew 
tal-Kunsill.
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. 

Or. en
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 77 imħassar
Revoka tad-delega

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 u 75 tista’ tiġi revokata f’kull 
ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill.
2. L-istituzzjoni li bdiet proċedura interna 
sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-delega 
tas-setgħa għandha tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni 
f’ħin raġonevoli qabel ma tittieħed id-
deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħat 
delegati li jistgħu jkunu suġġetti għal 
revoka u raġunijiet possibbli għal revoka.
3. Id-deċiżjoni li ssir revoka għandha 
ttemm id-delegazzjoni tas-setgħat 
speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ immedjatament jew f’data 
sussegwenti speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati diġà fis-seħħ. Għandha tiġi 
ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 78 imħassar
Oġġezzjonijiet għall-atti delegati
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1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahar.
2. Jekk, meta jiskadi dan il-limitu ta’ 
żmien, la l-Parlament Ewropew u lanqas 
il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att 
delegat, jew jekk, qabel din id-data, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn li 
huma jkunu infurmaw lill-Kummissjoni 
dwar id-deċiżjoni tagħhom li ma 
joġġezzjonawx, l-att delegat jidħol fis-
seħħ fid-data stabbilita fid-
dispożizzjonijiet tiegħu.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għal att delegat, dan 
ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet li għalihom tkun qed 
toġġezzjona għall-att delegat.

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2013. 2. Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika, flimkien ma’ emendi oħra, għandha l-għan li tirrazzjonalizza l-iskeda għall-
applikazzjoni għar-rekwiżiti f’dan ir-Regolament. Posponiment b’sena jipprovdi biżżejjed 
żmien għall-manifatturi u l-amministrazzjonijiet nazzjonali biex jadattaw għar-rekwiżiti 
proposti, inklużi dawk fl-atti delegati.  Fl-istess ħin, l-iskadenzi finali għar-rekwiżiti 
obbligatorji ta’ sikurezza u ħarsien ambjentali mhumiex kompromessi u jibqgħu kif inhuma 
fil-proposta tal-Kummissjoni.
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Anness I – Subkategorija L1Ae – kriterju (6)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-propulsjoni awżiljarja għandha 
potenza nominali kontinwa massima(1)
≤ 1 kW u

(6) il-propulsjoni awżiljarja għandha 
potenza nominali kontinwa massima(1)

> 0.25 kW u ≤ 1 kW u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Bħala konsegwenza tal-Artikolu 2 (g) ir-roti elettriċi ≤ 0.25 KW jaqgħu barra mill-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness I – Subkategorija L1Be – kriterju (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) l-ogħla veloċità tad-diżinn ≤ 25 km/h u (3) l-ogħla veloċità tad-diżinn ≤ 45 km/h u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żball editorjali: korrezzjoni biex il-kategorija ssir konformi mad-definizzjonijiet attwali.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness I – Kategorija L3e – Subkategorija L3e-S1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L3e - S1 - Mutur enduro
(5)  għoli massimu tas-
sit: 700 mm;
(6) għoli minimu mill-art: 
280 mm;
(7) kapaċità massima tat-
tank tal-fjuwil: 4 l;
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(8) proporzjon tal-ger 
ġenerali minimu fl-ogħla 
ger (proporzjon primarju 
* proporzjon tal-ger * 
proporzjon finali tas-
sewqan) ta’ 7.5;
(9) massa fl-istat 
operattiv (mingħajr 
sewwieq) ta’ mhux iktar 
minn 100 kg u
(10) l-ebda post 
bilqiegħda għal 
passiġġier.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti muturi huma maħsuba għall-użu mhux fit-triq u fit-triq. Għaldaqstant, dawn jagħmlu 
użu minn toroq pubbliċi u għandhom jiġu inklużi f’dan ir-Regolament. Madankollu, 
għandhom jitqiesu wkoll il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom għal meta ma jintużawx fit-triq.
Għal din ir-raġuni, hija proposta subkategorija (“S”)għal użu speċjali .

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness I – Kategorija L3e – Subkategorija L3e-S2 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L3e - S2 - Mutur ta’ prova
(5) għoli minimu tas-sit 
ta’ 900 mm;
(6) għoli minimu mill-art 
ta’ 310 mm;
(7) proporzjon tal-ger 
ġenerali minimu fl-ogħla 
ger (proporzjon primarju 
* proporzjon tal-ger * 
proporzjon finali tas-
sewqan) ta’ 6.0;
(8) massa fl-istat 
operattiv (mingħajr 
sewwieq) ta’ mhux iktar 
minn 140 kg;
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(9) l-ebda post bilqiegħda 
għal passiġġier.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti muturi huma maħsuba għall-użu mhux fit-triq u fit-triq. Għaldaqstant, dawn jagħmlu 
użu mit-toroq pubbliċi u għandhom jiġu inklużi f’dan ir-Regolament. Madankollu, għandhom 
jitqiesu wkoll il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom għal meta ma jintużawx fit-triq. Għal din ir-
raġuni, hija proposta subkategorija (“S”)għal użu speċjali.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness I – Kategorija L6e – kriterju (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-massa fl-istat operattiv ≤ 350 kg, li 
ma tinkludix:

(3) massa fl-istat operattiv:

(a) ≤ 350 kg għall-ġarr tal-passiġġieri;
(b) ≤ 400 kg għall-ġarr tal-oġġetti.
Il-massa fl-istat operattiv ma tinkludix:

(a) il-massa tal-batteriji fil-każ ta’ vettura 
bil-propulsjoni elettrika kompletament jew 
ibrida jew

(1) il-massa tal-batteriji fil-każ ta’ vettura 
bil-propulsjoni elettrika kompletament jew 
ibrida jew

(b) il-piż tas-sistema tal-fjuwil f’għamla ta’ 
gass inkluż it-tankijiet għall-ħżin tal-gass 
fil-każ ta’ vettura li taħdem bi fjuwil 
wieħed, tnejn jew iktar jew 

(2) il-piż tas-sistema tal-fjuwil f’għamla ta’ 
gass inkluż it-tankijiet għall-ħżin tal-gass 
fil-każ ta’ vettura li taħdem bi fjuwil 
wieħed, tnejn jew iktar jew 

(c) il-piż tat-tank(ijiet) għall-ħżin ta’ arja 
kkumpressata fil-każ ta’ propulsjoni bl-arja 
prekumpressata.

(3) il-piż tat-tank(ijiet) għall-ħżin ta’ arja 
kkumpressata fil-każ ta’ propulsjoni bl-arja 
prekumpressata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2002/24/KE attwali tuża l-kunċett ta’ “massa meta mhux mgħobbija”. Fil-
proposta din ġiet sostitwita minn “massa fl-istat operattiv” għal raġunijiet ta’ ċarezza u 
koerenza mar-regolament relatat tal-vettura. Tiġi proposta żieda żgħira ta’ massa għal 
vetturi utilitarji biex tiġi kompensata d-differenza.
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness I – Kategorija L6e – kriterju (3 a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) il-kapaċità tal-magna ≤ 50 cm3 jekk 
magna PI tkun parti mill-konfigurazzjoni 
tal-propulsjoni tal-vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-ispeċifikazzjoni tapplika għas-subkategoriji L6e kollha. Għaldaqstant, titneħħa mill-
kategoriji L6Ae u L6Be u titpoġġa f’kategorija L6e.

Nota: Teħtieġ numerazzjoni mill-ġdid tal-kriterji għall-kategoriji L6Ae u L6Be.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness I – Subkategorija L6Ae – kriterju (6)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-kapaċità tal-magna ≤ 50 cm3 jekk 
magna PI tkun parti mill-konfigurazzjoni 
tal-propulsjoni tal-vettura.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-ispeċifikazzjoni tapplika għas-subkategoriji kollha taħt L6e. Għaldaqstant, titpoġġa 
f’kategorija L6e.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness I – Subkategorija L6Be – kriterju (6)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-kapaċità tal-magna ≤ 50 cm3 jekk 
magna PI tkun parti mill-konfigurazzjoni 
tal-propulsjoni tal-vettura u

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-ispeċifikazzjoni tapplika għas-subkategoriji kollha taħt L6e. Għaldaqstant, titpoġġa 
f’kategorija L6e.

Emenda 69Proposta għal regolament
Anness I – Kategorija L7e – kriterju (3) – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ≤ 550 kg għall-ġarr tal-oġġetti. (b) ≤ 600 kg għall-ġarr tal-oġġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2002/24/KE attwali tuża l-kunċett ta’ “massa meta mhux mgħobbija”. Fil-
proposta dan ġie sostitwit minn “massa fl-istat operattiv” għal raġunijiet ta’ ċarezza u 
koerenza mar-regolament tal-vetturi relatat. Tiġi proposta żieda żgħira ta’ massa għal vetturi 
utilitarji biex tiġi kompensata d-differenza.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Anness I – Subkategorija L7Ae – kriterju (5)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) vetturi tal-kategorija L7e li ma 
jikkonformawx mal-kriterji speċifiċi għal 
vetturi tas-subkategorija L7Be u

(5) vetturi tal-kategorija L7e li ma 
jikkonformawx mal-kriterji speċifiċi għal 
vetturi tas-subkategorija L7Be jew L7Ce u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Issegwi l-introduzzjoni tal-kategorija L7Ce ġdida għall-ATVs.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Anness I – Subkategorija L7Be – kriterju (6)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) mgħammra b’żewġ, tliet jew erba’ 
postijiet bil-qiegħda għall-passiġġieri, 
inkluż il-post bil-qiegħda għas-sewwieq.

(6) mgħammra b’post wieħed sa erba’ 
postijiet bilqiegħda għall-passiġġieri, 
inkluż il-post bilqiegħda għas-sewwieq u l-
pożizzjonijiet bilqiegħda kollha 
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mgħammra biċ-ċinturini tas-sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mini-cars tqal għandhom ikunu mgħammra tal-inqas b’wieħed u b’mhux aktar minn erba’ 
postijiet bilqiegħda. Il-postijiet bilqiegħda għandhom ikunu mgħammra kollha biċ-ċinturini 
tas-sigurtà.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Anness I – Subkategorija L7Be-P – kriterju (7)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) vetturi ddiżinjati u użati primarjament 
għall-ġarr tal-passiġġieri, ikkaratterizzati 
minn erba’ postijiet bil-qiegħda għall-
passiġġieri jew inqas, inkluż il-post bil-
qiegħda tas-sewwieq, u l-postijiet bil-
qiegħda kollha mgħammra biċ-ċinturini 
tas-sigurtà.

(7) vetturi ddiżinjati primarjament għall-
ġarr tal-passiġġieri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tneħħija ta’ duplikazzjoni; din l-ispeċifikazzjoni diġà hija indikata fis-subkategorija L7Be, 
kriterju (6).

Emenda 73

Proposta għal regolament
Anness I – Kategorija L7e – Subkategorija L7Ce (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ce -Vettura maħsuba għall-użu f’kull 
terren

(5) Il-veloċità massima 
ddisinjata: 60 km/h
(6) Sit minn fuq liema s-
saqajn jiddendlu minn 
naħa u oħra (straddle);
(7) Kontroll thumb 
throttle;



PR\866501MT.doc 41/56 PE464.815v01-00

MT

(8) Strumenti ta’
akkoppjament fuq in-
naħa ta’ wara: Piż tal-
irmunkar> 4X il-piż 
proprju>274 kg bħala test 
tas-saħħa, ma jitqiesx 
permissibbli għall-piż ta’ 
karrijiet.
(10)Għoli mill-art >180 
mm
(11) Proporzjon tal-bażi 
tar-rota għall-għoli mill-
art <6

(Din l-emenda għandha tapplika għat-test 
kollu. L-adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti kullimkien, jiġifieri 
numerazzjoni mill-ġdid biex din il-
kategorija ġdida titpoġġa bejn il-kategoriji 
L7Ae u L7Be.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertu quads huma maħsuba għall-użu mhux fit-triq u fit-triq. Għaldaqstant, dawn jagħmlu 
użu mit-toroq pubbliċi u għandhom jiġu inklużi f’dan ir-Regolament. Madankollu, għandhom 
jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom għal meta ma jintużawx fit-triq. Għal din ir-raġuni, 
tiġi proposta din is-subkategorija speċifika.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Anness II – (kollu) – Kategoriji tal-vettura – Ringiela 2 – subkolonna 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ae L7Ce u L7Ce

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ATVs (is-subkategorija L7Ce) għandhom ikunu konformi ma’ rekwiżiti ġenerali simili 
għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi tal-UE bħala Quads tat-triq tqal (L7Ae). Id-dettalji ta’ 
dawn ir-rekwiżiti jistgħu jiġu adattati għal kull subkategorija separatament f’att delegat.
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Anness II – III Rekwiżiti tal-bini tal-vettura – punt 8 – is-sistemi dijanjostiċi abbord –
kolonna 6 L1Be

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

X imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-OBD m’għandhiex tkun obbligatorja għall-mopeds b’żewġ roti (L1Be) għal raġunijiet ta’ 
spejjeż proporzjonati.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Anness III – Ringiela 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ce -Vettura maħsuba għall-użu f’kull 
terren - 20

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-ħolqien tas-subkategorija ġdida għall-ATVs. Limiti simili għal 
L7Ae.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Anness IV – Dati tal-infurzar -Kolonna 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tipi ġodda ta’ vetturi Fakultattiva – l-1 ta’ 
Lulju 2013 – l-1 ta’ Jannar 2015 – l-1 ta’
Jannar 2018 

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li konformità volontarja ma’ livelli ta’ emissjonijiet aktar stretti f’data qabel dik 
stipulata ċertament qed tiġi promossa, din ma tistax tiġi infurzata. Għaldaqstant dawn id-dati 
fakultattivi għandhom jitħassru minn din it-tabella.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Anness IV – Ringiela 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Euro 3(4) – l-1 ta’ Lulju 2013 – l-1 ta’ 
Jannar 2014 – l-1 ta’ Jannar 2015

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-iskeda: l-istadju Euro 3 jitneħħa għal raġunijiet ta’ ċarezza u simplifikazzjoni.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabelli (A), (B) u (C) - Kolonna 3 (Klassi tal-propulsjoni) – okkorrenzi ta’ 
“PI” waħedha

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PI PI / Ibrida

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta attwali l-limiti ta’ emissjonijiet għal vetturi ibridi huma marbuta biss ma’ magni 
tad-diżil (CI/Ibrida). Madankollu, il-limiti għal vetturi ibridi għandhom ikunu relatati b’mod 
loġiku mal-fjuwil fossili li qed jikkawża l-emissjonijiet: petrol (PI), jew diżil (CI).

Emenda 80

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (A) - (A1) Euro 3(4)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din it-tabella titħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-iskeda: għal raġunijiet ta’ ċarezza u simplifikazzjoni, l-istadju Euro 3 (tabella 
A1 sħiħa) jitneħħa.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (A)  - (A1) Euro 3(4) – Kolonni 1 u 2 – Ringiela 6 - punt  4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ce - Vettura maħsuba għall-użu f’kull 
terren

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-ħolqien tas-subkategorija ġdida għall-ATVs.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (A)  - (A2) Euro 4(5) – Kolonni 1 u 2 – Ringiela 6 - punt  4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ce - Vettura maħsuba għall-użu f’kull 
terren

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-ħolqien tas-subkategorija ġdida għall-ATVs.
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Emenda 83

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (B)  - (B2) Euro 4(5) stadju OBD I - Kolonni 1 u 2 – Ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L1Be -Moped b’żewġ roti 
L2e -Moped bi tliet roti
L6Ae - Quad tat-triq ħafif

L2e -Moped bi tliet roti
L6Ae - Quad tat-triq ħafif

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-OBD m’għandhiex tkun obbligatorja għall-mopeds b’żewġ roti għal raġunijiet ta’ spejjeż.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (B)  - (B2) Euro 5(6) stadju OBD I u stadju OBD II - Kolonni 1 u 2 –
Ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L1Be — L7e (6) - Il-vetturi kollha tal-
kategorija L ħlief il-kategorija L1Ae

L2e — L7e (6) - Il-vetturi kollha tal-
kategorija L ħlief il-kategorija L1A

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-OBD m’għandhiex tkun obbligatorja għall-mopeds b’żewġ roti għal raġunijiet ta’ spejjeż.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (C) - (C1) Euro 4(5) - Kolonna 1 – Ringiela 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ae L7Ae
L7Ce 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-ħolqien tas-subkategorija ġdida għall-ATVs.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (C)  - (C2) Euro 5(6) – Kolonni 1, 2, 4 u 7 – Ringiela 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ce -Vettura maħsuba għall-użu f’kull 
terren – Euro 5 - 1500

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-ħolqien tas-subkategorija ġdida għall-ATVs.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (D)  – Kolonni 3 u 4 - (Euro 3(4) – il-livell tal-ħsejjes (dB(A)) –
proċedura tat-test Euro 3(4))

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żewġ kolonni mħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-iskeda: l-istadju Euro 3 jitneħħa (kolonni 3 u 4) għal raġunijiet ta’ ċarezza u 
simplifikazzjoni.
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Emenda 87

Proposta għal regolament
Anness VI – Tabella (D)  - Kolonni 1, 2 u 3 u 5 – Ringiela 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ce -Vettura maħsuba għall-użu f’kull 
terren -80 -80

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-ħolqien tas-subkategorija ġdida għall-ATVs.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Anness VII – Tabella (A)  - Kolonni 1 u 2 – Ringiela 4 – Punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L7Ce - Vettura maħsuba għall-użu f’kull 
terren

r. en

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-ħolqien tas-subkategorija ġdida għall-ATVs.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Anness VII – Tabella (A) - Kolonna 3 – Ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30000 25000

en

Ġustifikazzjoni
Ir-rekwiżiti ta’ durabilità jiġu kkalkulati b’rabta mal-ħajja utli preżunta (f’km) tal-vetturi tal-
kategorija L differenti, suġġetti għal-limiti tal-emissjonijiet tal-approvazzjoni tat-tip. Biex tiġi 
permessa introduzzjoni bla xkiel il-kilometraġġ jiżdied ma’ kull stadju Euro ġdid (approċċ 
simili għall-karozzi tal-passiġġieri). Madankollu, b’medja ta’ ħajja utli ta’ 10 snin, iż-żieda 
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proposta tal-kilometraġġ fl-istadju Euro 5/6 tiġi kkunsidrata stretta wisq għall-muturi (L3e) u 
vetturi komparabbli.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Anness VII – Tabella (A) - Kolonna 3 – Ringiela 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

50000 40000

en

Ġustifikazzjoni
Ir-rekwiżiti ta’ durabilità jiġu kkalkulati b’rabta mal-ħajja utli preżunta (f’km) tal-vetturi tal-
kategorija L differenti, suġġetti għal-limiti tal-emissjonijiet tal-approvazzjoni tat-tip. Biex tiġi 
permessa introduzzjoni bla xkiel il-kilometraġġ jiżdied ma’ kull stadju Euro ġdid (approċċ 
simili għall-karozzi tal-passiġġieri). Madankollu, b’medja ta’ ħajja utli ta’ 10 snin, iż-żieda 
proposta tal-kilometraġġ fl-istadju Euro 5/6 tiġi kkunsidrata stretta wisq għall-muturi (L3e) u 
vetturi komparabbli.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Anness VII – Tabella (B)  - Kolonna 3 (Euro 3(4) DF(-)) u subkolonni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-iskeda:  l-istadju Euro 3 jitneħħa (kolonna 3 inklużi s-subkolonni) għal 
raġunijiet ta’ ċarezza u simplifikazzjoni.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Anness VIII – Kolonna 2 – Ringiela 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Erba’ snin mid-data msemmija fit-tieni Tliet snin mid-data msemmija fit-tieni 
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subparagrafu tal-Artikolu 82. subparagrafu tal-Artikolu 82.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Filwaqt li d-data proposta għad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament (l-Artikolu 82(2)) hija 
emendata għall-1 ta’ Jannar 2014, id-data għall-introduzzjoni obbligatorja tas-sistemi 
avvanzati tal-brejkijiet għandha tibqa’ l-1 ta’ Jannar 2017.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness VIII – Kolonna 3 – Ringiela 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) muturi ġodda tas-subkategorija L3e–A1 
li jinbiegħu, jiġu rreġistrati u jiddaħħlu fis-
servizz għandhom jiġu mgħammra 
b’sistema ta’ brejkijiet anti-lock jew 
kombinata jew iż-żewġ tipi ta’ sistemi 
avvanzati ta’ brejkijiet, l-għażla f’idejn il-
manifattur tal-vettura;
(b) muturi ġodda tas-subkategoriji L3e–A2 
u L3e–A3 li jinbiegħu, jiġu rreġistrati u 
jiddaħħlu fis-servizz għandhom jiġu 
mgħammra b’sistema ta’ brejkijiet anti-
lock.

(a) muturi ġodda tas-subkategorija L3e–A1 
li jinbiegħu, jiġu rreġistrati u jiddaħħlu fis-
servizz għandhom jiġu mgħammra 
b’sistema ta’ brejkijiet anti-lock fuq iż-
żewġ roti jew kombinata jew iż-żewġ tipi 
ta’ sistemi avvanzati ta’ brejkijiet, l-għażla 
f’idejn il-manifattur tal-vettura;
(b) muturi ġodda tas-subkategoriji L3e–A2 
u L3e–A3 li jinbiegħu, jiġu rreġistrati u 
jiddaħħlu fis-servizz għandhom jiġu 
mgħammra b’sistema ta’ brejkijiet anti-
lock fuq iż-żewġ roti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-brejkijiet anti-lock huma l-iktar effikaċi jekk jiġu installati fuq iż-żewġ roti.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Noti ta’ spjegazzjoni għall-Annessi I sa VIII – nota 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Is-sistemi avvanzati tal-brejkijiet huma 
obbligatorji biss għal vetturi L3e, kif 
stipulat fl-Anness VIII.

(3) Is-sistemi avvanzati tal-brejkijiet 
huma obbligatorji biss għal vetturi 
L3e-A1, L3e-A2 u L3e-A3, kif stipulat 
fl-Anness VIII.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi avvanzati tal-brejkijiet m’għandhomx ikunu obbligatorji għal L3e Enduro u għal 
Muturi ta’ prova peress li dawn is-sistemi mhux dejjem ikunu adegwati għal kundizzjonijiet 
għall-użu mhux fit-triq.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Il-proposta tal-Kummissjoni

Fl-4 ta’ Ottubru 2010, il-Kummissjoni adottat proposta għal regolament ġdid dwar l-
approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli. Medda 
wiesgħa ta’ vetturi li jaqgħu taħt il-’kategorija L’: roti elettriċi, mopeds, muturi b’żewġ jew 
tliet roti, quads u mini-cars. L-għadd tal-vetturi tal-kategorija L li bħalissa qed jiċċirkolaw fl-
UE huwa stmat li jaqbeż it-30 miljun. 

B’din il-proposta, il-Kummissjoni Ewropea timmira biex tissimplifika l-qafas legali kurrenti u 
biex tistabbilixxi rekwiżiti amministrattivi u tekniċi ġodda, pereżempju dwar aspetti 
ambjentali u tas-sikurezza u dwar is-sorveljanza tas-suq. Ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip 
għall-vetturi ġodda tal-kategorija L attwalment huma stabbiliti fid-Direttiva ta’ Qafas 
2002/24/KE u f’14-il Direttiva oħra li jirreferu għaliha. Dawn se jiġu revokati u sostitwiti 
mill-proposta li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet fundamentali u l-ambitu ta’ applikazzjoni. Ir-
rekwiżiti tekniċi dettaljati se jiġu definiti fi stadju iktar ’il quddiem fl-atti delegati.

II. Żjarat ta’ ħidma, dokument ta’ ħidma u seduta ta’ smigħ pubbliku

Ir-rapporteur tagħkom tkellem b’mod estensiv ma’ diversi partijiet interessati sabiex jikseb 
deskrizzjoni kompleta tal-konsegwenzi tar-regolament propost. Huwa mar fuq żjarat ta’ 
ħidma f’RDW Test Centrum f’Lelystad (NL) u f’TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und 
Mobilität f’Essen (D) sabiex jinforma ruħu dwar ir-rekwiżiti ġodda tas-sikurezza u tal-
ambjent fil-proposta. L-innovazzjoni tal-vetturi u l-aspetti ekonomiċi tal-proposta ġew 
diskussi matul żjara ta’ ħidma li saret lill-manifatturi ta’ vetturi tal-kategorija L fl-Italja, fejn 
ġie akkumpanjat minn żewġ shadow rapporteurs, is-Sur Harbour u s-Sur Manders. Finalment, 
sa nofs Ġunju 2011 huwa ppjanat li sseħħ żjara ta’ ħidma lill-manifatturi fl-Awstrija.

L-emendi li saru fil-proposta tal-Kummissjoni, skont kif ġew ippreżentati f’dan ir-rapport, 
jikkonformaw mal-ħsibijiet u l-kummenti politiċi li r-rapporteur tiegħek diġà ppreżenta fid-
dokument ta’ ħidma tiegħu tal-15 ta’ Frar 20111. Dan id-dokument ta’ ħidma ġie diskuss ukoll 
matul il-Laqgħa ta’ Smigħ Pubbliku dwar ir-Regoli Ċari tas-Suq Intern għall-Mopeds, l-
Iskuters u l-Muturi, li ġiet organizzata fil-Parlament Ewropew fit-22 ta’ Marzu 2011. Ir-
rapporteur tagħkom jixtieq jesprimi l-gratitudni tiegħu lill-parteċipanti kollha, inklużi x-
shadow rapporteurs, li ħadu sehem fid-dibattiti u l-laqgħat utli u interessanti li saru s’issa.

III. Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Kummenti ġenerali
Kif diġà ġie enfasizzat fid-dokument ta’ ħidma tiegħu, ir-rapporteur tagħkom jappoġġja bil-
qawwa l-għanijiet ewlenin tar-Regolament propost billi dan itejjeb it-tħaddim tas-Suq Intern, 
filwaqt li jipproteġi l-interessi pubbliċi essenzjali. Dan ifisser ukoll li se jkun hemm 
sorveljanza tas-suq Ewropew aktar effettiva.2 Barra minn hekk, ir-rapporteur tagħkom huwa 

                                               
1 857524MT
2

Ara COM(2010)608: Lejn Att dwar is-Suq Uniku, proposta nru 39; ara wkoll COM(2010) 614 dwar il-Politika Industrijali Integrata



PE464.815v01-00 52/56 PR\866501MT.doc

MT

tal-fehma li r-rekwiżiti proposti għall-vetturi tal-kategorija L jistgħu jiffaċilitaw it-tranżizzjoni 
għal mobilità urbana aktar effikaċi, aktar sikura u aktar nadifa.1

Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament propost
Ir-rapporteur tagħkom ifaħħar iċ-ċarezza miżjuda li tirriżulta mill-kategorizzazzjoni rfinata 
tal-vetturi billi jiġu introdotti aktar subkategoriji adegwati. Madankollu, għandhom jitneħħew 
xi inkonsistenzi li għad fadal. L-Artikolu 2(1) propost jillimita adegwatement il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-vetturi tal-kategorija L “maħsuba biex jivvjaġġaw fit-toroq pubbliċi”. 
Għalhekk, il-vetturi tal-kategorija L biss, li huma esklussivament maħsuba għall-użu mhux fit-
triq, għandhom jiġu esklużi mir-Regolament, minbarra pereżempju vetturi agrikoli (l-Artikolu 
2(2)). Konsegwnetement, ir-rapporteur tagħkom jipproponi subkategoriji ġodda għall-vetturi 
tal-kategorija L li huma maħsuba kemm għall-użu mhux fit-triq kif ukoll fit-triq, filwaqt li 
dawk jiġu kkategorizzati b’mod xieraq ukoll. Dan jirrigwarda lill-muturi għall-użu speċjali 
Enduro (S1) u l-muturi ta’ prova (S2), u l-Vetturi adattati għal kull terren (ATVs). 

Il-proposta tagħti l-possibilità li l-vetturi tal-kategorija L b’teknoloġija ibrida ġdida 
jakkwistaw approvazzjoni tat-tip. Filwaqt li kien tabilħaqq favur dawn l-innovazzjonijiet u l-
kunċetti ta’ mobilità ġodda relatati, ir-rapporteur tagħkom sabha diffiċli jaċċetta l-idea li 
jinħolqu wkoll subkategoriji ġodda għal karozzi żgħar (tal-elettriku) tal-passiġġieri. 
Madankollu, huwa jqis li dan kieku jinvolvi estensjoni żejda tal-kriterji għall-vetturi (ħfief) 
tal-kategorija L, bħal pereżempju fir-rigward tal-massa massima jew tal-potenza nominali 
kontinwa massima. Fl-aħħar mill-aħħar, dan inaqqas id-distinzjoni bejn il-vetturi ħfief (tal-
kategorija L) u l-karozzi tal-passiġġieri (M1) u jirriżulta f’inkonsistenzi u konfużjoni. Għal 
raġunijiet simili huwa ddeċieda wkoll li ma jintroduċix kategorija ġdida għall-hekk imsejħa 
“side-by-side vehicles” (vetturi żgħar b’erba’ roti għall-użu mhux fit-triq).

Skeda sempliċi u ċara għall-applikazzjoni
Il-proposta tal-Kummissjoni tirriżulta f’għadd ta’ dati u skadenzi ambizzjużi iżda pjuttost 
kumplessi (mill-2013 sal-2021). Fl-interessi taċ-ċarezza, ir-razzjonalità u s-simplifikazzjoni, 
ir-rapporteur tagħkom għandu l-għan li jadotta skeda aktar trasparenti, bi stadji ċari u deċiżivi 
sabiex ikun hemm sorveljanza tas-suq aħjar, livelli tal-emissjoni aktar stretti u rekwiżiti tas-
sikurezza obbligatorji. Sabiex jinkiseb dan, ir-rapporteur tagħkom introduċa approċċ fi tliet 
stadji (ara t-tabella). Dan jipprovdi lill-industrija u lill-amministrazzjonijiet nazzjonali ftit 
aktar żmien biex jadattaw b’mod xieraq għar-rekwiżiti u r-responsabilitajiet il-ġodda, filwaqt 
li ma jikkompromettux l-ambizzjoni globali li tirrigwarda s-sikurezza u l-ambjent. 

Approċċ fi tliet stadji għall-applikazzjoni tar-Regolament
Stadju 1 Stadju 1 Stadju 1

Dħul fis-seħħ:
01.01.2014

Dħul fis-seħħ:
01.01.2014

Dħul fis-seħħ:
01.01.2014

Fornimenti:
- Kategorizzazzjoni mill-ġdid
- Approvazzjonijiet tat-tip ´stil 

ġdid´
- Is-sorveljanza tas-suq 
- Fanal ta’ quddiem li jixgħel 

Fornimenti:
- Kategorizzazzjoni mill-ġdid
- Approvazzjonijiet tat-tip ´stil 

ġdid´
- Is-sorveljanza tas-suq 
- Fanal ta’ quddiem li jixgħel 

Fornimenti:
- Kategorizzazzjoni mill-ġdid
- Approvazzjonijiet tat-tip ´stil 

ġdid´
- Is-sorveljanza tas-suq 
- Fanal ta’ quddiem li jixgħel 

                                               
1 F’konformità wkoll mal-Istrateġija Tematika dwar it-tniġġis tal-arja, COM(2005) 446, u l-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Triq, COM(2010) 389
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awtomatikament
- Kontra t-tbagħbis
- Informazzjoni dwar it-tiswija u 

l-manutenzjoni

awtomatikament
- Kontra t-tbagħbis
- Informazzjoni dwar it-tiswija u 

l-manutenzjoni

awtomatikament
- Kontra t-tbagħbis
- Informazzjoni dwar it-tiswija u 

l-manutenzjoni
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Ħtiġiet ambjentali:
Peress li l-vetturi tal-kategorija L jikkorrispondu biss għal 3 % tat-total tad-distanzi koperti 
mit-trasport bit-triq, l-emissjonijiet niġġiesa tagħhom jitqiesu sproporzjonatament għolja. Ir-
rapporteur tagħkom jappoġġja l-introduzzjoni ta’ limiti ta’ emissjonijiet aktar stretti. Jitlob li 
l-manifatturi jagħmlu arranġamenti favur il-konformità mill-aktar fis, u jbiddel dan f’vantaġġ 
kompetittiv. Il-vetturi tal-kategorija L offruti bħalissa diġà jikkonformaw mal-istandards ta’ 
emissjonijiet ogħla; Għal din ir-raġuni l-hekk imsejħa dati tal-applikazzjoni “fakultattivi” 
għandhom jitħassru. Ir-rapporteur tagħkom jappoġġja f’dan ir-rigward ir-rekwiżiti ta’ 
durabilità proposti. Madankollu, iż-żieda tal-kilometraġġ fl-istadju finali Euro 5/6 hi 
kkunsidrata stretta wisq u għalhekk din għandha tiġi modifikata ftit. 

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

Miżuri ta’ sikurezza
Is-sewwieqa tal-vetturi tal-kategorija L huma esposti għal riskju ħafna ogħla ta’ inċidenti 
fatali jew gravi milli sewwieqa ta’ vetturi oħra. Il-vetturi tal-kategorija L jikkorrispondu għal 
2 % tad-distanzi koperti bit-triq, iżda għal 16 % tal-imwiet fit-toroq fl-UE-25.1 Ir-rapporteur 
tagħkom, għalkemm jirrikonoxxi bis-sħiħ l-importanza tal-imġiba umana fejn jidħol is-
sewqan sikur kif ukoll l-impatt tal-kundizzjonijiet li taħthom wieħed isuq, huwa ddeterminat li 
jindirizza l-kwistjoni ta’ sikurezza relatata mal-karatteristiċi tekniċi tal-vetturi. Għaldaqstant, 
huwa jappoġġja l-introduzzjoni mandatorja ta’ sistemi avvanzati tal-brejkijiet affordabbli 
(sistema ta’ brejkijiet kombinati (CBS) jew sistemi ta’ brejkijiet anti-lock (ABS)) fuq il-
muturi ġodda kollha konformi mal-proposta tal-Kummissjoni, bl-eċċezzjoni tal-muturi 
Enduro u ta’ prova. Ir-rapporteur tagħkom jitlob li l-industrija toffri ABS volontarji għall-
kategoriji kollha ta’ muturi mill-aktar fis u li tinkoraġġixxi lill-konsumaturi biex jagħżlu roti 
attrezzati b’ABS. Ir-rapporteur tagħkom jilqa’ wkoll il-proposta dwar il-fanal ta’ quddiem li 
jixgħel awtomatikament (AHO) biex tittejjeb il-viżibilità tal-vetturi tal-kategorija L. 

Ir-rapporteur tagħkom josserva li fi ħdan il-komunità taċ-ċiklisti teżisti kultura stabbilita sew 
ta’ modifiki bil-għan li tittejjeb il-prestazzjoni tal-vetturi tagħhom. Il-prevenzjoni ta’ din l-
attività se tikkawża żvantaġġ lil ħafna sewwieqa kkwalifikati. Għaldaqstant, ikun xieraq li 
jitħalla għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri kif għandu jiġi ttrattat dan it-tip ta’ modifiki. Min-
naħa l-oħra, ir-rapporteur tagħkom jitlob li jkun hemm linja ta’ azzjoni stretta kontra t-
tbagħbis immirat biex iżid b’mod illegali l-veloċità massima ta’ vettura, għad-detriment tal-
ammont ta’ emissjonijiet niġġiesa, il-konsum ta’ fjuwil, u s-sikurezza. 

L-approvazzjoni ta’ vetturi ta’ serje żgħira u individwali 
Ir-rapporteur tagħkom jappoġġja l-varjetà kbira ta’ vetturi tal-kategorija L u ta’ intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) li hemm fis-settur. Għaldaqstant, huwa jipproponi li n-numri 
għal serje żgħira jiġu adattati għall-vetturi kollha tal-kategorija L biex tkun possibbli din id-
diversità (Anness III). L-individwalità tal-prodotti tagħhom hija importanti għal ħafna utenti 
ta’ vetturi tal-kategorija L. Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur jappoġġja l-proposta tal-
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Kummissjoni dwar approvazzjonijiet individwali (Artikolu 42).
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Aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (RMI)
Ir-rapporteur tagħkom jiffavorixxi bil-qawwa kwalunkwe miżura li tiżgura kundizzjonijiet 
uniformi fejn jidħol l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni (RMI). 
Huwa jipproponi li tiġi kkjarifikata aktar id-definizzjoni tal-“operaturi indipendenti” u s-
“sewwejja” biex ikun żgurat li l-utenti individwali tal-vetturi u s-sewwejja jkollhom aċċess 
suffiċjenti għall-RMI bi spejjeż raġonevoli.

IV. Konklużjoni
Ir-Rapporteur jgħaddi dawn il-proposti lill-Kumitat u jistenna aktar suġġerimenti.


