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Emenda 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà 
stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers 
tagħhom u li tħassar id-Direttiva 
2009/40/KE

dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà 
stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers 
tagħhom u li tħassar id-Direttiva 
2009/40/KE
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-prinċipju tas-solidarjetà kif ukoll konformi mal-liġijiet Ewropej preċedenti 
dwar it-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, l-att legali 
għandu jieħu l-forma ta’ Direttiva u mhux ta’ Regolament.

Emenda 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-Unjoni ġew adottati għadd ta' 
standards u rekwiżiti tekniċi dwar is-
sikurezza tal-vetturi. Madankollu, huwa 
meħtieġ li jkun żgurat, permezz ta’ sistema 
ta’ testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali, 
li wara li jitqiegħdu fis-suq, il-vetturi 
jkomplu jissodisfaw l-istandards ta’ 
sikurezza matul il-ħajja tagħhom. Din is-
sistema għandha tapplika għall-kategoriji 

(4) Fl-Unjoni ġew adottati għadd ta'
standards u rekwiżiti tekniċi dwar is-
sikurezza tal-vetturi. Madankollu, huwa 
meħtieġ li jkun żgurat, permezz ta’ sistema 
ta’ testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali, 
li wara li jitqiegħdu fis-suq, il-vetturi 
jkomplu jissodisfaw l-istandards ta’ 
sikurezza matul il-ħajja tagħhom. L-Istati 
Membri jistgħu jintroduċu rekwiżiti 



PE507.985v01-00 4/38 AM\930989MT.doc

MT

tal-vetturi kif definit fid-
Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Marzu 2002 li għandha x'taqsam 
mal-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-
mutur b'żewġ roti jew bi tlieta u li tħassar 
id-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE, id-
Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi 
kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-
mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi u d-
Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill Nru tas-
26 ta’ Mejju, 2003, dwar l-approvazzjoni 
tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew 
għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u 
makkinarju li jingibed u li jista' jinbidel, 
flimkien mas-sistemi tiegħu, il-komponenti 
u l-unitajiet separati teknici u li d-
Direttiva 75/140/KEE.

nazzjonali fir-rigward tal-ispezzjonijiet 
tekniċi għall-kategoriji tal-vetturi kif 
definit fid-Direttiva 2002/24/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Marzu 2002 li għandha x'taqsam mal-
approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur 
b'żewġ roti jew bi tlieta. Din is-sistema 
għandha tapplika għall-kategoriji ta’ 
vetturi skont id-Direttiva 2007/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi 
kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-
mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi u d-
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 
makkinarju li jingibed u li jista' jinbidel, 
flimkien mas-sistemi tiegħu, il-komponenti 
u l-unitajiet separati teknici.

Or. fr

Emenda 12
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Dan ir-Regolament jipprevedi l-
ittestjar tal-prestazzjoni ambjentali tal-
vetturi konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, partikolarment fir-rigward tal-
emissjonijiet tal-istorbju u tal-gassijiet li 
jniġġsu.

Or. en
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Änderungsantrag 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 7

Proposta mill-Kummissjoni Emenda

(7) Riżultati sodi tal-investigazzjonijiet 
juru li 8 % tal-inċidenti li jinvolvu l-
muturi huma kkawżati jew marbuta ma’ 
difetti tekniċi. In-nies li jirkbu l-muturi 
huma l-grupp ta’ utenti stradali bl-ogħla 
riskju għas-sikurezza, b’xejra li qed 
tiżdied fl-għadd ta' fatalitajiet. Ix-xufiera 
tar-roti b’mutur b’forza inqas minn 50cc 
(‘moped') huma rrappreżentati b’mod 
sproporzjonat fl-għadd ta’ fatalitajiet, 
b’aktar minn 1,400 xufier maqtul fit-toroq 
fl-2008. Għalhekk, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-vetturi li għandhom jiġu 
ttestjati għandu jiġi estiż għall-grupp ta' 
utenti stradali bl-ogħla riskju, il-vetturi 
b’żewġ jew tliet roti bil-mutur.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, ikun f’loku li l-Istati Membri 
jibqa’ jkollhom il-fakultà tal-għażla fir-rigward tal-possibbiltajiet ta’ applikazzjoni tat-
testijiet tal-affidabbiltà anki għal vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew tlieta.

Emenda 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Riżultati sodi tal-investigazzjonijiet 
juru li 8 % tal-inċidenti li jinvolvu l-
muturi huma kkawżati jew marbuta ma’ 
difetti tekniċi. In-nies li jirkbu l-muturi 

(7) Studji dwar l-inċidenti li jinvolvu l-
muturi, li huma kkawżati minn difetti 
tekniċi jew b’rabta magħhom, wasslu 
għal riżultati kompletament differenti. 
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huma l-grupp ta’ utenti stradali bl-ogħla 
riskju għas-sikurezza, b’xejra li qed 
tiżdied fl-għadd ta' fatalitajiet. Ix-xufiera 
tar-roti b’mutur b’forza inqas minn 50cc 
(‘moped') huma rrappreżentati b’mod 
sproporzjonat fl-għadd ta’ fatalitajiet, 
b’aktar minn 1,400 xufier maqtul fit-toroq 
fl-2008. Għalhekk, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-vetturi li għandhom jiġu 
ttestjati għandu jiġi estiż għall-grupp ta' 
utenti stradali bl-ogħla riskju, il-vetturi 
b’żewġ jew tliet roti bil-mutur.

B’mod ġenerali huwa rikonoxxut li n-nies
li jirkbu l-muturi jipprovdu manutenzjoni 
xierqa tal-vettur tagħhom u huma involuti 
fi ftit inċidenti biss inkonnessjoni mal-
kundizzjonijiet tekniċi. Ix-xufiera tar-roti 
b’mutur b’forza inqas minn 50cc (‘moped') 
huma rrappreżentati b’mod sproporzjonat 
fl-għadd ta’ fatalitajiet, b’aktar minn 
1,400 xufier maqtul fit-toroq fl-2008.

Or. fr

Emenda 15
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Riżultati sodi tal-investigazzjonijiet 
juru li 8 % tal-inċidenti li jinvolvu l-muturi 
huma kkawżati jew marbuta ma’ difetti 
tekniċi. In-nies li jirkbu l-muturi huma l-
grupp ta’ utenti stradali bl-ogħla riskju 
għas-sikurezza, b’xejra li qed tiżdied fl-
għadd ta' fatalitajiet. Ix-xufiera tar-roti 
b’mutur b’forza inqas minn 50cc 
(‘moped') huma rrappreżentati b’mod 
sproporzjonat fl-għadd ta’ fatalitajiet, 
b’aktar minn 1,400 xufier maqtul fit-toroq 
fl-2008. Għalhekk, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-vetturi li għandhom jiġu 
ttestjati għandu jiġi estiż għall-grupp ta' 
utenti stradali bl-ogħla riskju, il-vetturi 
b’żewġ jew tliet roti bil-mutur.

(7) Riżultati sodi tal-investigazzjonijiet 
juru li 8 % tal-inċidenti li jinvolvu l-muturi 
huma kkawżati jew marbuta ma’ difetti 
tekniċi. In-nies li jirkbu l-muturi huma l-
grupp ta’ utenti stradali bl-ogħla riskju 
għas-sikurezza, b’xejra li qed tiżdied fl-
għadd ta' fatalitajiet. Għalhekk, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-vetturi li għandhom jiġu 
ttestjati għandu jiġi estiż għall-grupp ta' 
utenti stradali bl-ogħla riskju, il-vetturi 
b’żewġ jew tliet roti bil-mutur. Il-mopeds –
anki jekk huma sovrarappreżentati fil-
għadd ta’ inċidenti mortali – għandhom 
jiġu esklużi, peress li t-twettiq ta’ 
spezzjonijiet tekniċi b’mod daqshekk 
estensiv ma jkunx fattibbli u jirriżulta 
kuntrarju għall-prinċipju tal-
proporzjonalità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-mopeds mhijiex fattibbli. Pereżempju, biex sewwieq ta’ moped imur iċ-ċentru 
fejn issir spezzjoni regolari, ikun irid jagħmel triq twila fuq toroq prinċipali, u b’tali mod ikun 
qed jesponi lilu nnifsu u persuni oħra fit-triq għal riskji bla bżonn.

Emenda 16
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Suppost li l-vetturi ta' interess storiku 
jikkonservaw il-wirt tal-epoka li nbnew 
fiha u huma meqjusa bħala li ftit li xejn 
jintużaw fit-toroq pubbliċi u għalhekk 
għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu jekk jestendux il-perjodu tal-
ittestjar perjodiku tal-affidabilità stradali 
għal vetturi bħal dawn. Għandu jitħalla 
wkoll f’idejn l-Istati Membri biex 
jirregolaw l-ittestjar tal-affidabilità stradali 
ta' tipi oħra ta' vetturi speċjalizzati.

(9) Suppost li l-vetturi ta' interess storiku 
jikkonservaw il-wirt tal-epoka li nbnew 
fiha. Dawn jikkostitwixxu beni kulturali li 
jintużaw b’mod irregolari bħala vettura li 
tintuża għal kuljum. Għalhekk għandu 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu jekk jestendux il-perjodu tal-
ittestjar perjodiku tal-affidabilità stradali 
għal vetturi bħal dawn. Tali dritt 
m’għandux jinvolvi l-introduzzjoni ta’ 
standards aktar stretti minn dawk li l-
vettura ġiet oriġinarjament iddisinjata 
għalihom. Għandu jitħalla wkoll f’idejn l-
Istati Membri biex jirregolaw l-ittestjar tal-
affidabilità stradali ta' tipi oħra ta' vetturi 
speċjalizzati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Vetturi ta’ interess storiku jikkostitwixxu beni kulturali li jintużaw b’mod irregolari bħala 
vettura li tintuża għal kuljum. Għalhekk, għandhom japplikaw regoli oħra għalihom.

Emenda 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-ittestjar tal-affidabilità stradali hija 
attività sovrana u għalhekk, għandha ssir 
mill-Istati Membri jew minn korpi fdati 
b’dan il-kompitu taħt is-superviżjoni 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu responsabbli għall-ittestjar tal-
affidabilità stradali fil-każijiet kollha anke 
meta s-sistema nazzjonali tippermetti l-
awtorizzazzjoni ta' korpi privati, inklużi 
dawk involuti fit-twettiq tat-tiswija.

(10) L-ittestjar tal-affidabilità stradali hija 
attività sovrana u għalhekk, għandha ssir 
mill-Istati Membri jew minn korpi fdati 
b’dan il-kompitu taħt is-superviżjoni 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu responsabbli għall-organizzazzjoni 
tal-ittestjar tal-affidabilità stradali fil-
każijiet kollha anke meta s-sistema 
nazzjonali tippermetti l-awtorizzazzjoni ta' 
korpi privati, inklużi dawk involuti fit-
twettiq tat-tiswija.

Or. fr

Emenda 18
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-frekwenza tat-testijiet għandha tiġi 
adattata skont it-tip ta’ vettura u l-
kilometraġġ tagħha. Huwa aktar probabbli 
li l-vetturi jippreżentaw nuqqasijiet tekniċi 
meta jilħqu ċertu età, u b’mod partikolari 
meta jkunu użati b’mod intensiv, wara 
ċertu kilometraġġ. Għalhekk, huwa xieraq 
li l-frekwenza tal-ittestjar tiżdied għal 
vetturi aktar qodma u għal vetturi 
b'kilometraġġ għoli.

(17) Il-frekwenza tat-testijiet għandha tiġi 
adattata skont it-tip ta’ vettura. Huwa aktar 
probabbli li l-vetturi jippreżentaw 
nuqqasijiet tekniċi meta jilħqu ċertu età. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-frekwenza tal-
ittestjar tkun regolari għal vetturi aktar 
qodma.

Or. de

Emenda 19
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandu jinħareġ ċertifikat tal-
affidabilità stradali wara kull test, inkluża, 
fost oħrajn, informazzjoni relatata mal-
identità tal-vettura u informazzjoni dwar ir-
riżultati tat-test. Bil-ħsieb li jkun żgurat 
segwitu xieraq tat-testijiet tal-affidabilità 
stradali, l-Istati Membri għandhom jiġbru u 
jżommu informazzjoni bħal din f'bażi tad-
dejta.

(22) Għandu jinħareġ ċertifikat tal-
affidabilità stradali wara kull test, inkluża, 
fost oħrajn, informazzjoni relatata mal-
identità tal-vettura u informazzjoni dwar ir-
riżultati tat-test. Bil-ħsieb li jkun żgurat 
segwitu xieraq tat-testijiet tal-affidabilità 
stradali, l-Istati Membri għandhom jiġbru u 
jżommu informazzjoni bħal din f'bażi tad-
dejta. Jekk ikun possibbli, għandha 
titqiegħed ukoll għad-dispożizzjoni tal-
partijiet interessati verżjoni elettronika 
taċ-ċertifikat ta’ spezzjoni teknika fejn 
għandha tkun rispettata l-protezzjoni tad-
dejta personali.

Or. en

Emenda 20
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa meqjus li l-frodi tal-odometru 
taffettwa bejn 5 % u 12 % tal-bejgħ tal-
karozzi użati u dan jirriżulta f'kost 
importanti ħafna għas-soċjetà ta' diversi 
biljuni ta' Ewro kull sena u f'evalwazzjoni 
mhux korretta tal-kundizzjoni tal-
affidabilità stradali ta' vettura. Bil-ħsieb li 
tkun miżura kontra l-frodi tal-odometru, ir-
reġistrazzjoni tal-kilometraġġ fiċ-ċertifikat 
tal-affidabilità stradali flimkien mal-
obbligu li jiġi ppreżentat iċ-ċertifikat tat-
test preċedenti għandhom jiffaċilitaw l-
iskoperta tat-tbagħbis jew tal-
manipulazzjoni tal-odometru. Il-frodi tal-
odometru għandha wkoll titqies b’mod 
aktar sistematiku bħala offiża li twassal 
għal penalità.

(23) Huwa meqjus li l-frodi tal-odometru 
taffettwa bejn 5 % u 12 % tal-bejgħ tal-
karozzi użati u dan jirriżulta f'kost 
importanti ħafna għas-soċjetà ta' diversi 
biljuni ta' Ewro kull sena u f'evalwazzjoni 
mhux korretta tal-kundizzjoni tal-
affidabilità stradali ta' vettura. Bil-ħsieb li 
tkun miżura kontra l-frodi tal-odometru, ir-
reġistrazzjoni tal-kilometraġġ u t-tqegħid 
ta’ din ir-reġistrazzjoni għad-dispożizzjoni 
tal-partijiet interessati madwar l-Unjoni 
għandhom jiffaċilitaw l-iskoperta tat-
tbagħbis jew tal-manipulazzjoni tal-
odometru. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu l-kilometraġġ permezz ta’ 
skambju ta’ informazzjoni b’mod 
elettroniku, filwaqt li jirrispettaw il-
protezzjoni tad-dejta personali.
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Or. en

Emenda 21
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa meqjus li l-frodi tal-odometru 
taffettwa bejn 5 % u 12 % tal-bejgħ tal-
karozzi użati u dan jirriżulta f'kost 
importanti ħafna għas-soċjetà ta' diversi 
biljuni ta' Ewro kull sena u f'evalwazzjoni 
mhux korretta tal-kundizzjoni tal-
affidabilità stradali ta' vettura. Bil-ħsieb li 
tkun miżura kontra l-frodi tal-odometru, ir-
reġistrazzjoni tal-kilometraġġ fiċ-ċertifikat 
tal-affidabilità stradali flimkien mal-
obbligu li jiġi ppreżentat iċ-ċertifikat tat-
test preċedenti għandhom jiffaċilitaw l-
iskoperta tat-tbagħbis jew tal-
manipulazzjoni tal-odometru. Il-frodi tal-
odometru għandha wkoll titqies b’mod 
aktar sistematiku bħala offiża li twassal 
għal penalità.

(23) Huwa meqjus li l-frodi tal-odometru 
taffettwa bejn 5 % u 12 % tal-bejgħ tal-
karozzi użati fil-livell nazzjonali –
perċentwal li hu ferm ogħla fil-każ ta’ 
bejgħ transkonfinali – u dan jirriżulta 
f'kost importanti ħafna għas-soċjetà ta' 
diversi biljuni ta' Ewro kull sena u 
f'evalwazzjoni mhux korretta tal-
kundizzjoni tal-affidabilità stradali ta' 
vettura. Bil-ħsieb li tkun miżura kontra l-
frodi tal-odometru, ir-reġistrazzjoni tal-
kilometraġġ fiċ-ċertifikat tal-affidabilità 
stradali flimkien mal-obbligu li jiġi 
ppreżentat iċ-ċertifikat tat-test preċedenti 
għandhom jiffaċilitaw l-iskoperta tat-
tbagħbis jew tal-manipulazzjoni tal-
odometru. L-Istati Membri jistgħu, bl-
għajnuna ta’ bażijiet tad-dejta ċentrali li 
fihom jiġi rreġistrat il-kilometraġġ ta’ kull 
suġġett interessat (negozjanti, workshops 
li jsewwu l-karozzi u ċentri ta’ spezzjoni) 
jikkontrollaw l-eżattezza tal-kilometraġġ 
waqt iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-vettura. Il-
frodi tal-odometru għandha wkoll titqies 
b’mod aktar sistematiku bħala offiża li 
twassal għal penalità.

Or. nl

Emenda 22
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa 
parti minn skema regolatorja usa’, li 
tirregola l-vetturi matul il-ħajja tagħhom 
mill-approvazzjoni permezz tar-
reġistrazzjonijiet u l-ispezzjonijiet sal-
iskreppjar. L-iżvilupp u l-interkonnessjoni 
ta’ bażijiet tad-dejta elettroniċi nazzjonali 
dwar il-vetturi u tal-manifatturi għandhom, 
fil-prinċipju, jikkontribwixxu sabiex titjieb 
l-effiċjenza tal-katina kollha 
amminstrattiva tal-vetturi u jitnaqqsu l-
ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi. 
Għalhekk, il-Kummissjoni għandha 
twettaq studju dwar il-fattibilità, l-ispejjeż 
u l-benefiċċji tal-istabbiliment ta' 
pjattaforma elettronika Ewropea għall-
informazzjoni dwar il-vetturi għal dan il-
għan.

(25) L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa 
parti minn skema regolatorja usa’, li 
tirregola l-vetturi matul il-ħajja tagħhom 
mill-approvazzjoni permezz tar-
reġistrazzjonijiet u l-ispezzjonijiet sal-
iskreppjar. L-iżvilupp u l-interkonnessjoni 
ta’ bażijiet tad-dejta elettroniċi nazzjonali 
dwar il-vetturi u tal-manifatturi għandhom, 
fil-prinċipju, jikkontribwixxu sabiex titjieb 
l-effiċjenza tal-katina kollha 
amminstrattiva tal-vetturi u jitnaqqsu l-
ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi. 
Għalhekk, il-Kummissjoni għandha 
twettaq studju dwar il-fattibilità, l-ispejjeż 
u l-benefiċċji tal-istabbiliment ta’ 
pjattaforma elettronika Ewropea għall-
informazzjoni dwar il-vetturi għal dan il-
għan kif ukoll dwar il-possibiltajiet tal-
estensjoni tal-funzjonalità tal-
mekkaniżmu tal-iskambju ta' 
informazzjoni eżistenti sabiex il-qari tal-
odometru jkun inkluż fil-pjattaforma u 
tesplora l-possibilità li l-iskambju tal-
informazzjoni jkun estiż aktar.

Or. en

Emenda 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-
prinċipji rikonoxxuti partikolarment mill-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, kif imsemmi fl-
Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

imħassar
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Or. fr

Emenda 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
vetturi b’veloċità skont id-disinn li taqbeż 
il-25 km/siegħa tal-kategoriji li ġejjin, kif 
imsemmi fid-Direttiva 2002/24/KE, id-
Direttiva 2007/46/KE u d-
Direttiva 2003/37/KE:

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
vetturi b’veloċità skont id-disinn li taqbeż 
il-25 km/h tal-kategoriji li ġejjin, kif 
imsemmi fid-Direttiva 2007/46/KE u d-
Direttiva 2003/37/KE:

Or. fr

Emenda 25
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

trejlers u semitrejlers b'massa massima 
permessibbli li ma taqbiżx it-3 500 kg -
kategoriji tal-vettura O1 u O2,

imħassar

Or. en

Emenda 26
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vetturi b'żewġ jew tliet roti – kategoriji tal- imħassar
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vettura L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u 
L7e,

Or. en

Emenda 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vetturi b'żewġ jew tliet roti – kategoriji tal-
vettura L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u 
L7e,

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, ikun f’loku li l-Istati Membri 
jibqa’ jkollhom il-fakultà tal-għażla fir-rigward tal-possibilitajiet tal-applikazzjoni tat-testijiet 
tal-affidabbiltà anki għal vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew tlieta.

Emenda 28
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vetturi b'żewġ jew tliet roti – kategoriji tal-
vettura L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u 
L7e,

vetturi b'żewġ jew tliet roti – kategoriji tal-
vettura L3e, L4e, L5e, L6e u L7e,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-mopeds mhijiex fattibbli. Pereżempju, biex sewwieq ta’ moped imur iċ-ċentru 
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fejn issir spezzjoni regolari, ikun irid jagħmel triq twila fuq toroq prinċipali. u b’tali mod ikun 
qed jesponi lilu nnifsu u persuni oħra fit-triq għal riskji bla bżonn. Minbarra dan, dan ikun 
marbut ma’ piż amministrattiv bla bżonn.

Emenda 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– vetturi b'żewġ jew tliet roti – kategoriji 
tal-vettura L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u 
L7e,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-ispezzjoni teknika ta’ vatturi b’żewġ roti għandu jiġi applikat, kif diġà ġara s’issa, il-
prinċipju tas-sussidjarjetà, li permezz tiegħu l-Istati Membri huma awtorizzati jintroduċu r-
rekwiżiti nazzjonali fil-leġiżlazzjoni.

Emenda 30
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– vetturi ta’ interess storiku, – vetturi storiċi,

Or. en

Emenda 31
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘vetturi b'żewġ jew tliet roti’ tfisser 
kull vettura bil-mutur fuq żewġ roti 
b’sidecar jew mingħajrha, triċikli u 
kwadriċikli;

imħassar

Or. en

Emenda 32
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) ‘vettura storika’ tfisser kwalunkwe 
vettura li tissodisfa l-kundizzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 33
Daniël van der Stoep

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kienet manifatturata tal-inqas 30 sena ilu, – Kienet manifatturata tal-inqas 25 sena
ilu,

Or. nl

Emenda 34
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7 – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 35
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– Tinżamm jew tkun irrestawrata permezz 
tal-użu ta' partijiet ta' bdil li jirriproduċu l-
komponenti storiċi tal-vettura jew ta’ dik l-
epoka;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Vetturi ta’ interess storiku huma beni kulturali. Għalhekk, ir-rekwiżiti għad-definizzjoni 
għandhom ikunu ċari wkoll. Huma biss il-vetturi verament storiċi li huma xhieda ta’ 
evoluzzjoni storika. Id-definizzjoni f’dan ir-Regolament hija l-ewwel definizzjoni għal vetturi 
storiċi li qed issir fil-leġiżlazzjoni Ewropea. Peress li din tista’ tikkostitwixxi mudell għal 
leġiżlazzjoni ulterjuri, ikun f’loku li wieħed jipproċedi b’mod kemm jista’ jkun ċar.

Emenda 36
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Emenda 37
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– il-karatteristiċi tekniċi tal-komponenti 
prinċipali tagħha bħall-magna, il-brejkijiet, 
l-istering, il-kategorija tal-vettura jew is-
suspenxin ma ġarrbu ebda tibdil jew huma 
ta’ dik l-epoka,

Or. de

Emenda 38
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Ma nbidlitx fid-dehra tagħha; imħassar

Or. en

Emenda 39
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Ma nbidlitx fid-dehra tagħha; – Ma nbidlitx fid-dehra tagħha jew tkun ta’ 
dik l-epoka;

Or. de
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Emenda 40
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma ta’ dik l-epoka:
it-tibdiliet li huma ġuridikament u 
teknikament fattibbli f’perjodu ta’ għaxar 
snin mill-produzzjoni tal-vettura,

Or. de

Emenda 41
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) ‘test tal-affidabilità stradali’ tfisser 
verifika li vettura tkun konformi, fir-
rigward tal-karatteristiċi ta’ sikurezza u 
dawk ambjentali li huma meħtieġa għaċ-
ċirkolazzjoni fit-triq;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi ppreċiżata d-definizzjoni u tiġi adatta għall-finalità tal-verifika tal-funzjonalità 
korretta tas-sistemi ta’ sikurezza u ambjentali.

Emenda 42
Bernd Lange
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) ‘test tal-affidabilità stradali’ tfisser 
verifika tal-funzjonament tal-partijiet u l-
komponenti ta’ vettura. Jiċċekkja jekk 
dawn humiex konformi mal-karatteristiċi 
ta’ sikurezza u dawk ambjentali fis-seħħ 
fiż-żmien tal-approvazzjoni, l-ewwel 
reġistrazzjoni jew dħul fis-servizz, kif 
ukoll fiż-żmien tal-modifiki li jkunu saru 
wara; l-ispezzjoni ma’ tinkludix il-kontroll 
estensiv tal-awtorizzazzjoni tat-tip tal-
partijiet tal-bdil.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà jittestjaw il-funzjonament tal-vettura u normalment mhux 
l-awtorizzazzjoni tat-tip. Dan huwa prattikament impossibbli, peress li ċerti partijiet tal-bdil 
huma inkorporati fil-vettura b’mod li wieħed ma jista’ jittestjahom. Huwa biss meta jkunu 
ġew inkorporati komponenti li huma ta’ ħsara għas-sikurezza jew għall-ambjent li dan jista’ 
jkun oġġezzjonat. Għandha tiġi evitata r-restrizzjoni fil-provvista tal-partijiet tal-bdil.

Emenda 43
Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) “bażi tad-dejta għall-kilometraġġ”, 
bażi ta’ dejta stabbilita minn Stat 
Membru, li fiha tinżamm id-dejta dwar il-
kilometraġġ tal-vetturi rreġistrati f’dan l-
Istat;

Or. nl
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Emenda 44
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom 
għandhom jiġu ttestjati perjodikament 
skont dan ir-Regolament fl-Istati Membri 
fejn huma rreġistrati.

1. Il-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom 
għandhom jiġu ttestjati perjodikament 
skont dan ir-Regolament fit-territorju 
kollu tal-Unjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ funzjonament tajjeb tas-suq uniku tal-Unjoni Ewropea, għandu jkun possibbli li 
ssir spezzjoni teknika f’kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 45
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-informazzjoni huwa indispensabbli għat-testijiet perjodiċi tal-affidabbilta tal-
vetturi. F’dan is-sens, il-partijiet interessati kollha għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw 
minn aċċess nondiskriminatorju, kif inhu ggarantit ukoll mil-liġi rigward is-sistemi 
dijanjostiċi abbord (OBD). 

Emenda 46
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba, imbagħad wara sentejn u mbagħad 
kull sena;

imħassar

Or. en

Emenda 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba, imbagħad wara sentejn u mbagħad 
kull sena;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, ikun f’loku li l-Istati Membri 
jibqa’ jkollhom il-fakultà tal-għażla fir-rigward tal-possibilitajiet  tal-applikazzjonijiet tal-
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ispezzjonijiet tekniċi anki għal vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew tlieta.

Emenda 48
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba, imbagħad wara sentejn u mbagħad 
kull sena;

Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura kienet ġiet irreġistrata għall-
ewwel darba, imbagħad kull sentejn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza tal-ittestjar tal-muturi għandha tiġi vvalutata wkoll abbażi tal-piż finanzjarju u 
amministrattiv fuq is-sidien. Il-prinċipju tas-sussidjaretà japplika sakemm il-proposta ma 
taqax fl-ambitu tal-kompetenza esklużiva tal-UE. Minbarra dan,l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jiddeċiedu jekk mopeds u scooters li għandhom veloċità massima li tasal sa 
45 km/h għandhomx ikunu suġġetti għal spezzjoni teknika fuq bażi regolari.

Emenda 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba, imbagħad wara sentejn u mbagħad 
kull sena;

Vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e u L7e: erba’ snin wara d-data li 
fiha l-vettura ġiet irreġistrata għall-ewwel 
darba u mbagħad kull sentejn;

Or. ro
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Emenda 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad 
wara sentejn u mbagħad kull sena;

– Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura kienet ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad
kull sentejn;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, ikun f’loku li l-Istati Membri 
jibqa’ jkollhom il-fakultà tal-għażla fir-rigward tal-possibilitajiet  tal-applikazzjonijiet tal-
ispezzjonijiet tekniċi anki għal vetturi tal-klassijiet M1, N1 u O2.

Emenda 51
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad 
wara sentejn u mbagħad kull sena;

– Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’
snin wara d-data li fiha l-vettura kienet ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad
kull sentejn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-intervalli ta’ verifika skont il-formola “4+2+2” huma adegwati u suffiċjenti għall-vetturi 
tal-klassijiet M1, N1 u O2 għall-fini li jiggarantixu s-sikurezza fit-triq.

Emenda 52
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba, imbagħad
wara sentejn u mbagħad kull sena;

– Vetturi tal-kategoriji M1, N1 u O2: erba’ 
snin wara d-data li fiha l-vettura ġiet 
irreġistrata għall-ewwel darba u mbagħad
wara sentejn;

Or. ro

Emenda 53
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ fejn vettura tal-kategoriji M1 
jew N1 tilħaq kilometraġġ ta’ 160 000 km 
mal-ewwel test tal-affidabilità stradali 
wara l-ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi, 
għandha tkun suġġetta għal test tal-
affidabilità stradali kull sena wara l-
ewwel test.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li l-medja tal-kilometraġġ tal-vetturi ta’ kategorija M1 u N1 tiżdied, mingħajr ma 
dan jinvolvi peġġorament sinifikanti fis-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali u fid-dawl tal-
possibbiltajiet tekniċi ta’ manipolazzjoni tal-kilometraġġ, l-intervall bejn l-ispezzjonijiet 
għandu jkun assoċjat mal-kilometraġġ.

Emenda 54
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ fejn vettura tal-kategoriji M1 
jew N1 tilħaq kilometraġġ ta’ 160 000 km 
mal-ewwel test tal-affidabilità stradali 
wara l-ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi, 
għandha tkun suġġetta għal test tal-
affidabilità stradali kull sena wara l-
ewwel test.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-intervall annwali bejn l-ispezzjonijiet  għall-karozzi b’kilometraġġ li jaqbeż il-160 000 km 
huwa eċċessiv u mhuwiex proporzjonat għall-fini tat-titjib fis-sikurezza tat-triq.

Emenda 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ fejn vettura tal-kategoriji M1 
jew N1 tilħaq kilometraġġ ta’ 160 000 km 
mal-ewwel test tal-affidabilità stradali 
wara l-ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi, 
għandha tkun suġġetta għal test tal-
affidabilità stradali kull sena wara l-
ewwel test.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, ikun f’loku li l-Istati Membri 
jibqa’ jkollhom il-fakultà tal-għażla fir-rigward tal-possibilitajiet  tal-applikazzjonijiet tal-
ispezzjonijiet tekniċi anki għal vetturi tal-klassijiet M1 u N1.

Emenda 56
Claude Turmes
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ fejn vettura tal-kategoriji M1 jew 
N1 tilħaq kilometraġġ ta’ 160 000 km mal-
ewwel test tal-affidabilità stradali wara l-
ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi, għandha 
tkun suġġetta għal test tal-affidabilità 
stradali kull sena wara l-ewwel test.

2. Fil-każ fejn vettura tal-kategoriji M1 jew 
N1 tilħaq kilometraġġ ta’ 140 000 km mal-
ewwel test tal-affidabilità stradali wara l-
ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi, għandha 
tkun suġġetta għal test tal-affidabilità 
stradali kull sena wara l-ewwel test.

Or. en

Emenda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ fejn vettura tal-kategoriji M1 jew 
N1 tilħaq kilometraġġ ta’ 160 000 km mal-
ewwel test tal-affidabilità stradali wara l-
ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi, għandha 
tkun suġġetta għal test tal-affidabilità 
stradali kull sena wara l-ewwel test.

2. Fil-każ fejn vettura tal-kategoriji M1 jew 
N1 tilħaq kilometraġġ ta’ 160 000 km mal-
ewwel test tal-affidabilità stradali wara l-
ewwel reġistrazzjoni tal-vetturi, għandha 
tkun suġġetta għal test tal-affidabilità 
stradali kull sentejn wara l-ewwel test.

Or. ro

Emenda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f'każ li jinbidel id-detentur taċ-ċertifikat 
ta' reġistrazzjoni tal-vettura.

imħassar
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Or. ro

Emenda 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– wara kontroll tas-sigurtà stradali.

Or. fr

Emenda 60
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull qasam imsemmi fil-
paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru jew iċ-ċentru tal-ittestjar 
għandhom iwettqu test tal-affidabilità 
stradali li jkopri tal-inqas l-elementi, u bl-
użu tal-metodu applikabbli għall-ittestjar 
ta’ dawk l-elementi, kif stipulat fl-
Anness II, il-punt 3. 

2. Għal kull qasam imsemmi fil-paragrafu 
1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru jew iċ-ċentru tal-ittestjar 
għandhom iwettqu test tal-affidabilità 
stradali li jkopri tal-inqas l-elementi, u bl-
użu tal-metodu applikabbli għall-ittestjar 
ta’ dawk l-elementi, kif stipulat fl-Anness 
II, il-punt 3. L-objettiv jikkonsisti 
esklussivament fl-ittestjar tal-
funzjonament tal-vettura.  Jistgħu jsiru 
oġġezzjonijiet fir-rigward ta’ komponenti 
u partijiet tal-bdil mhux awtorizzati li 
jostakolaw il-kwalitajiet ambjentali u tas-
sikurezza tal-vettura. Il-metodi ta’ ttestjar 
li jintużaw huma dawk indikati fl-Anness II, 
il-punt 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-testijiet tal-affidabbiltà jittestjaw il-funzjonament u normalment mhux l-awtorizzazzjoni tat-
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tip tal-partijiet tal-bdil. Dan huwa prattikament impossibbli, peress li ċerti partijiet tal-bdil 
huma inkorporati fil-vettura b’mod li wieħed ma jistax jittestjahom. Huwa biss meta jkunu 
ġew inkorporati komponenti li huma ta’ ħsara għas-sikurezza jew għall-ambjent li dan jista’ 
jkun oġġezzjonat. Għandha tiġi evitata restrizzjoni fil-provvista tal-partijiet tal-bdil.

Emenda 61
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

nuqqasijiet kbar li jistgħu jippreġudikaw is-
sikurezza tal-vettura jew iqiegħdu fil-
periklu lil utenti oħra tat-triq jew 
nuqqasijiet ta’ konformità sinifikanti 
oħrajn,

nuqqasijiet kbar li jistgħu jippreġudikaw is-
sikurezza tal-vettura jew iqiegħdu fil-
periklu lil utenti oħra tat-triq, nuqqasijiet li 
jirrappreżentaw ksur tar-regoli fil-qasam 
tal-emissjonijiet tal-istorbju u tas-sustanzi 
li jniġġsu, speċjalment tan-NOx u l-
emissjonijiet tas-CO2, jew nuqqasijiet ta’ 
konformità sinifikanti oħrajn,

Or. en

Emenda 62
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-iċċekkjar tal-qari tal-
odometru, u fejn din l-informazzjoni ma 
ġietx ikkomunikata b’mod elettroniku 
wara t-test tal-affidabilità stradali 
preċedenti, l-ispettur għandu jeħtieġ li l-
persuna li tippreżenta l-vettura għat-test 
turi ċ-ċertifikat li jkun inħareġ wara t-test 
tal-affidabilità stradali preċedenti.

4. Għall-finijiet tal-iċċekkjar tal-qari tal-
odometru, meta jkun imwaħħal b'mod 
normali, l-informazzjoni rigward it-test
tal-affidabilità stradali preċedenti għandha 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-ispetturi
b’mod elettroniku. Sal-introduzzjoni tat-
trasferiment elettroniku tal-informazzjoni, 
l-ispettur għandu jeħtieġ li l-persuna li 
tippreżenta l-vettura għat-test turi ċ-
ċertifikat li jkun inħareġ wara t-test tal-
affidabilità stradali preċedenti. Il-qari tal-
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odometru li jsir waqt l-aktar test riċenti ta' 
affidabilità stradali għandu jkun 
disponibbli b'mod elettroniku għall-
gruppi interessati. Tali informazzjoni 
m’għandhiex tinkludi dejta personali.

Or. en

Emenda 63
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Iċ-ċertifikati tal-affidabilità stradali 
għandhom ikunu rikonoxxuti mill-Istati 
Membri kollha għall-finijiet tar-
reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ vettura 
ttrasferita minn Stat Membru għal ieħor, 
sakemm iċ-ċertifikat ikun validu fir-
rigward tal-frekwenza tal-ittestjar fil-Istat 
Membru tar-reġistrazzjoni mill-ġdid. Dan 
isir fuq il-bażi ta’ test fl-Istati Membri 
kollha li jissodisfa l-istess standards.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent reċiproku huwa wkoll utli għar-reġistrazzjoni mill-ġdid u għall-bejgħ 
transkonfinali. Għal dan il-għan, għandhom japplikaw standards komparabbli fl-Istati 
Membri kollha. Dan huwa msejjes fuq spezzjonijiet fl-Istati Membri kollha li jissodisfaw l-
istess standards.

Emenda 64
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Iċ-ċentru tal-ittestjar jew l-awtorità 
kompetenti li wettqet l-ispezzjoni teknika 
tittrażmetti l-kilometraġġ rreġistrat wara 
kull spezzjoni teknika lill-bażi tad-dejta 
tal-kilometraġġ, jekk dan ikun relevanti.

Or. nl

Emenda 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ nuqqasijiet kbar, l-awtorità 
kompetenti għandha tiddeċiedi l-
kundizzjonijiet li taħthom vettura tista’ 
tintuża qabel ma terġa’ tgħaddi minn test 
ieħor tal-affidabilità stradali. It-tieni test 
għandu jsir sa sitt ġimgħat wara l-ewwel 
test.

2. Fil-każ ta’ nuqqasijiet kbar, l-awtorità 
kompetenti nazzjonali tista’ tiddeċiedi l-
kundizzjonijiet li taħthom vettura tista’ 
tintuża qabel ma terġa’ tgħaddi minn test 
ieħor tal-affidabilità stradali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, it-twaqqif ta’ vetturi jaqa’ fl-ambitu tal-kompetenzi 
tal-Istati Membri u għandu, għalhekk, jitħalla f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli li 
jiddeċiedu dwar dan.

Emenda 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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

3. Fil-każ ta’ nuqqasijiet perikolużi, il-
vettura ma għandhiex tintuża fuq toroq 
aċċessibbli għall-pubbliku u r-
reġistrazzjoni tagħha għandha tiġi rtirata 
skont l-Artikolu 3a tad-Direttiva XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Direttiva 1999/37/KE dwar id-
dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi 
sakemm in-nuqqasijiet ikunu rettifikati u 
jinħareġ ċertifikat ġdid tal-affidabilità 
stradali li juri li l-vettura hija f’kundizzjoni 
tajba għat-triq.

3. Fil-każ ta’ nuqqasijiet perikolużi, l-
awtorità nazzjonali kompetenti tista’ 
tiddeċiedi li l-vettura ma tistax tibqa’ 
tintuża fuq toroq aċċessibbli għall-pubbliku 
u li r-reġistrazzjoni tagħha tiġi rtirata skont 
l-Artikolu 3a tad-Direttiva XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Direttiva 1999/37/KE dwar id-
dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi 
sakemm in-nuqqasijiet ikunu rettifikati u 
jinħareġ ċertifikat ġdid tal-affidabilità 
stradali li juri li l-vettura hija f’kundizzjoni 
tajba għat-triq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, it-twaqqif ta’ vetturi jaqa’ fl-ambitu tal-kompetenzi 
tal-Istati Membri u għandu, għalhekk, jitħalla f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli li 
jiddeċiedu dwar dan.

Emenda 67
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-testijiet tal-affidabilità stradali 
għandhom jitwettqu minn spetturi li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta’ 
kompetenza u taħriġ stipulati fl-Anness VI.

1. It-testijiet tal-affidabilità stradali 
għandhom jitwettqu minn spetturi li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta’ 
kompetenza u taħriġ stipulati fl-Anness VI. 
L-Istati Membri li japplikaw rekwiżiti 
aktar stretti huma awtorizzati li 
jżommuhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-ewwel darba qed jiġu applikati rekwiżiti ta’ kwalifika għall-ispetturi. L-Istati Membri li 
japplikaw standards aktar għolja għandhom ikunu jistgħu iżommuhom.
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Emenda 68
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jippromwovu taħriġ 
adegwat għall-ispetturi, konformi mar-
rekwiżiti dwar il-kwalifiki.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jippromwovu taħriġ adegwat konformi mar-rekwiżiti dwar il-
kwalifiki.

Emenda 69
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta jkun qed iwettaq test tal-
affidabilità stradali l-ispettur għandu jkun 
ħieles minn kwalunkwe kunflitt ta' interess, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' rabtiet 
ekonomiċi, personali jew familjari mad-
detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-
vettura suġġetta għall-ittestjar.

4. Meta jkun qed iwettaq test tal-
affidabilità stradali l-ispettur għandu jkun 
ħieles minn kwalunkwe kunflitt ta' interess, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' rabtiet 
ekonomiċi, personali jew familjari mad-
detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-
vettura suġġetta għall-ittestjar. Dan 
jirrikjedi standards ta’ ċertifikazzjoni
adegwati, bħal pereżempju l-Istandard 
ISO applikabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiggarantixxu l-komparabbiltà u l-indipendenza tal-ispezzjonijiet tekniċi perjodiċi, l-
Istati Membri għandhom jiftiehmu li jużaw l-istess standard ta’ ċertifikazzjoni, pereżempju l-
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Istandard ISO applikabbli.

Emenda 70
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-mod 
l-aktar effiċjenti u effikaċi għat-twaqqif 
ta’ pjattaforma elettronika tal-
informazzjoni dwar il-vetturi bil-ħsieb li 
tiskambja informazzjoni dwar dejta relatata 
mal-ittestjar tal-affidabilità stradali bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
responsabbli għall-ittestjar, ir-
reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, 
iċ-ċentri tal-ittestjar u l-manifatturi tal-
vettura.

Or. nl

Emenda 71
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-informazzjoni huwa indispensabbli għall-ispezzjoni perjodika tal-vetturi. 
Għandu jingħata aċċess nondiskriminatorju lill-partijiet interessati kollha, kif huwa previst fl-
ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-OBD.

Emenda 72
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Hija għandha, abbażi ta’ dik l-
eżaminazzjoni, tippreżenta u tevalwa 
għażliet differenti ta’ politika, inkluża l-
possibbiltà li tneħħi r-rekwiżit ta’ prova 
tat-test kif previst fl-Artikolu 10. Fi żmien 
sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati 
tal-eżaminazzjoni, u takkumpanjah bi 
proposta leġiżlattiva, jekk dan ikun 
xieraq.

Hija għandha, abbażi ta’ dik l-
eżaminazzjoni, tippreżenta proposti għal 
aktar interoperabilità u standardizzazzjoni 
tad-dokument elettroniċi u tneħħi r-
rekwiżit ta’ prova tat-test kif previst fl-
Artikolu 10. Fi żmien sentejn wara d-data 
tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva adegwata lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 73
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Hija għandha, abbażi ta’ dik l- 2. Hija għandha, abbażi ta’ dik l-
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eżaminazzjoni, tippreżenta u tevalwa 
għażliet differenti ta’ politika, inkluża l-
possibbiltà li tneħħi r-rekwiżit ta’ prova 
tat-test kif previst fl-Artikolu 10. Fi żmien 
sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tal-
eżaminazzjoni, u takkumpanjah bi proposta 
leġiżlattiva, jekk dan ikun xieraq.

eżaminazzjoni, tippreżenta u tevalwa 
għażliet differenti ta’ politika, inkluża l-
possibbiltà li tneħħi r-rekwiżit ta’ prova 
tat-test kif previst fl-Artikolu 10 u 
tintroduċi sistema li tippermetti l-Istati 
Membri jiskambjaw informazzjoni 
rigward il-kilometraġġ f’każ ta’ bejgħ 
transkonfinali. Fi żmien sentejn wara d-
data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar ir-riżultati tal-eżaminazzjoni, 
u takkumpanjah bi proposta leġiżlattiva, 
jekk dan ikun xieraq.

Or. nl

Emenda 74
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 16 imħassar
Kumitat għar-Reviżjoni Teknika
1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat. Dak il-kumitat għandu 
jkun kumitat fit-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011.
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Meta 
għandha tinkiseb l-opinjoni tal-kumitat 
permezz ta' proċedura bil-miktub, dik il-
proċedura għandha tintemm mingħajr 
riżultat meta, fil-limitu ta' żmien għall-
ħruġ tal-opinjoni, il-president tal-kumitat 
jiddeċiedi hekk jew maġġoranza sempliċi 
tal-membri tal-kumitat jitolbu hekk.

Or. en
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Emenda 75
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– temenda, fi żmien sentejn, l-Annessi 
rigward ir-rekwiżiti li ġejjin: 
– tirreġistra nuqqas jekk fl-ambitu tal-
ispezzjoni ta’ tajers, jirriżulta li mhumiex 
konformi mar-rekwiżiti Ewropej;
–għall-kontroll tal-emissjonijiet ta’ NOx u 
tal-partikoli tintroduċi valuri ta’ referenza 
ambizzjużi għall-vetturi EURO VI li qed 
jidħlu fis-suq fil-preżent ta’ anqas minn 
8.2 ta’ emissjonijiet fl-egżost.

Or. de

Emenda 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita għal 
perjodu indeterminat ta’ żmien minn [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita għal 
perjodu ta' ħames snin minn [id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament]. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu 
għal perjodi ta' tul identiku ta' żmien, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux 
aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta' kull perjodu.

Or. ro
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Emenda 77
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tirreferi 
regolarment lill-Parlament Ewropew dwar 
l-implementazzjoni tar-regolament u l-
impatt tiegħu fuq is-suq intern u l-
produzzjoni industrijali fl-Unjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan jirrigwarda settur sensittiv tal-ekonomija Ewropea u għalhekk jeħtieġ li tiżdied it-
trasparenza u jissaħħu l-ispezzjonijiet.

Emenda 78
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżgura li l-
manipulazzjoni jew it-tbagħbis ta’ 
odometru jitqies bħala offiża u jkun 
ikkastigat minn penalitajiet effettivi, 
proporzjonati,dissważivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Emenda 79
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika minn [12-il xahar
wara d-dħul fis-seħħ tiegħu].

Huwa għandu japplika minn [sena wara d-
data tad-dħul fis-seħħ tiegħu].

Or. en


