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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Biż-żieda fil-mobilità tal-persuni madwar l-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni 
aktar armonizzata dwar it-testijiet tal-affidabilità stradali. Tali leġiżlazzjoni hi meħtieġa, 
mhux biss biex ikun hemm sigurtà stradali akbar, iżda wkoll biex iċ-ċittadini jingħataw 
informazzjoni valida rigward il-vetturi mixtrija fi Stat Membru differenti. Bl-iżviluppi fit-
teknoloġija hemm bżonn li l-leġiżlazzjoni tkun adattata biex tinkludi vetturi li qabel ma 
kienux jaqgħu fl-ambitu tar-regolament.

Ir-rapporteur jipproponi bosta titjib għat-test.

L-ewwel nett, iċ-ċertifikat ta' affidabilità stradali u l-protokoll tat-test tal-affidabilità stradali 
għandhom ikunu disponibbli online għall-partijiet interessati. Dawn jinkludu l-ispettur li 
jwettaq l-ispezzjoni waqt it-traġitt, iċ-ċentru ta' ittestjar tal-affidabilità stradali fi Stat Membru 
li fih il-karozza issa ġiet irreġistrata, jew anke l-persuna li xtrat il-karozza. Id-disponibilità tal-
qari tal-odometru hi essenzjali biex ikun żgurat li ma jkun sar l-ebda tbagħbis tal-odometru.

It-tieni nett, diġà hemm mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri –
EUCARIS. M'hemmx għalfejn jinħoloq mekkaniżmu ta' skambju tal-informazzjoni ġdid jew 
li tkun esplorata l-fattibilità ta' pjattaforma elettronika Ewropea għall-informazzjoni dwar il-
vetturi. Minflok, il-Kummissjoni għandha tesplora l-possibilità li tespandi l-qafas tal-
EUCARIS. Ir-rapporteur hu tal-opinjoni li din hi s-soluzzjoni ekonomikament l-aktar 
effiċjenti, u l-aktar li tista' tiġi implimentata malajr. 

U fl-aħħar nett, ir-rapporteur iqis il-penalitajiet għal frodi tal-odometru bħala inutli jekk il-
qari jkun disponibbli għall-partijiet interessati. Id-disponibilità tal-qari tal-odometru għall-
partijiet interessati għandha twarrab kull motivazzjoni għal falsifikazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-vetturi agrikoli b’veloċità massima 
skont id-disinn ogħla minn 40 km/siegħa 
qed jintużaw dejjem aktar minflok it-
trakkijiet f’attivitajiet tat-trasport lokali. Il-
potenzjal ta’ riskju tagħhom huwa 
komparabbli ma’ dak tat-trakkijiet u 
għalhekk din il-kategorija ta’ vetturi 
għandha tiġi ttrattata bl-istess mod bħat-
trakkijiet fir-rigward tal-ittestjar tal-

(8) Il-vetturi agrikoli b’veloċità massima 
skont id-disinn ogħla minn 40 km/siegħa 
qed jintużaw dejjem aktar minflok it-
trakkijiet f’attivitajiet tat-trasport lokali, u 
b'hekk qed jikkompetu ma' forom ta' 
trasport ta' merkanzija tradizzjonali. Il-
potenzjal ta’ riskju tagħhom huwa 
komparabbli ma’ dak tat-trakkijiet u 
għalhekk din il-kategorija ta’ vetturi 
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affidabilità stradali. għandha tiġi ttrattata bl-istess mod bħat-
trakkijiet fir-rigward tal-ittestjar tal-
affidabilità stradali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-vetturi tal-kategorija T5 qed jintużaw dejjem aktar fit-traffiku stradali, dawn 
għandhom ikunu soġġetti għal spezzjoni ta' affidabilità stradali sħiħa.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għall-ispezzjoni tal-vetturi u 
speċjalment għall-komponenti ta’ sikurezza 
elettroniċi tagħhom huwa kruċjali li jkun 
hemm aċċess għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ta’ kull vettura individwali.
Għalhekk, il-manifatturi tal-vetturi 
m'għandhomx jipprovdu biss is-sett 
komplet ta' dejta kif kopert miċ-ċertifikat 
ta' konformità (CoC - 'certificate of 
conformity') iżda għandhom jipprovdu 
wkoll l-aċċess għad-dejta meħtieġa għall-
verifika tal-funzjonalità tal-komponenti
relatati mas-sikurezza u mal-ambjent. Id-
dispożizzjonijiet relatati mal-aċċess għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni għandhom jiġu applikati 
b’mod simili għal dan il-fini, u jippermettu 
li ċ-ċentri ta’ spezzjoni jkollhom aċċess 
għal dawk l-elementi ta’ informazzjoni 
meħtieġa għall-ittestjar tal-affidabilità 
stradali. Dan huwa ta’ importanza kruċjali 
fil-qasam ta' sistemi kkontrollati 
elettronikament u għandu jkopri l-elementi 
kollha li ġew installati mill-manifattur.

(11) Għall-ispezzjoni tal-vetturi u 
speċjalment għall-komponenti ta’ sikurezza 
elettroniċi tagħhom huwa kruċjali li jkun 
hemm aċċess għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ta’ kull vettura individwali.
Għalhekk, il-manifatturi tal-vetturi 
m’għandhomx jipprovdu biss is-sett 
komplet ta’ dejta kif kopert miċ-ċertifikat 
ta’ konformità (CoC – ‘certificate of 
conformity’) iżda għandhom jipprovdu 
wkoll l-aċċess għad-dejta meħtieġa għall-
verifika tal-funzjonalità tas-sistemi relatati 
mas-sikurezza u mal-ambjent. Id-dejta 
għandha tinkludi d-dettalji li jippermettu 
li l-funzjonalità tas-sistemi ta’ sikurezza 
tal-vettura tkun ikkontrollata b’mod li 
dawn jistgħu jiġu ttestjati f’ambjent ta’ 
spezzjoni teknika perjodika sabiex 
tinħoloq rata prevedibbli ta’ vetturi li 
jgħaddu jew ma jgħaddux mit-test. Id-
dispożizzjonijiet relatati mal-aċċess għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni għandhom jiġu applikati 
b’mod simili għal dan il-fini, u jippermettu 
li ċ-ċentri ta’ spezzjoni jkollhom aċċess 
għal dawk l-elementi ta’ informazzjoni 
meħtieġa għall-ittestjar tal-affidabilità 
stradali. Dan huwa ta’ importanza kruċjali 
fil-qasam ta' sistemi kkontrollati 
elettronikament u għandu jkopri l-elementi 
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kollha li ġew installati mill-manifattur.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri għandhom jagħżlu li jadottaw verżjoni elettronika taċ-
ċertifikat ta' affidabilità stradali. Din għandha tiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni u b'hekk 
tinkludi elementi tas-suq intern f'dan il-qasam.

Emenda 4
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 

(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 d-
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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.

disponibilità ta' din ir-reġistrazzjoni 
għall-partijiet interessati madwar l-Unjoni
għandhom jiffaċilitaw l-iskoperta tat-
tbagħbis jew tal-manipulazzjoni tal-
odometru. L-Istati Membri għandhom 
jaraw li l-qari tal-odometru jkun 
disponibbli permezz tal-qafas ta' 
kooperazzjoni eżistenti bejn l-Istati 
Membri – EUCARIS;

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 25

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 tat-twessiegħ tal-
funzjonalità tal-mekkaniżmu tal-iskambju
ta' informazzjoni eżistenti – EUCARIS, 
sabiex il-qari tal-odometru jkun inkluż fil-
pjattaforma u tesplora l-possibilità li l-
iskambju tal-informazzjoni jitwessa' 
ħafna aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà hemm sistema ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri li tiffunzjona –
EUCARIS. Is-sistema tagħti opportunità lill-pajjiżi li jiskambjaw l-informazzjoni ta' 
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reġistrazzjoni tal-karozza u tal-liċenzja tas-sewqan tagħhom, u b'hekk jgħinu fil-ġlieda kontra 
s-serq tal-karozzi u l-frodi fir-reġistrazzjoni. Din is-sistema attwali għandha titqies bħala bażi 
ta' żvilupp ulterjuri tal-iskambju ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE.

Emenda 6
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. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li,
għall-finijiet tal-iċċekkjar tal-qari tal-
odometru, meta jkun imwaħħal b'mod 
normali, l-informazzjoni rigward it-test 
tal-affidabilità stradali preċedenti 
għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-
ispetturi elettronikament. Il-qari tal-
odometru meħud waqt l-aktar test ta' 
affidabilità stradali reċenti għandu jkun 
disponibbli b'mod elettroniku għall-
partijiet interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibilità tal-qari tal-odometru għandha ttemm il-frodi mhux il-penalitajiet. Ir-raġuni 
għall-iffalsifikar tal-qari tal-odometru tintemm jekk ix-xerrej tal-karozza jkun jista' jivverifika 
l-qari tal-odometru meħud fl-aħħar spezzjoni ta' affidabilità stradali.

Emenda 7
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 ta’ 
reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ vettura 
ttrasferita minn Stat Membru għal ieħor, 
sakemm iċ-ċertifikat huwa validu fir-
rigward tal-frekwenza tal-Istat Membru 
tar-reġistrazzjoni mill-ġdid.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent taċ-ċertifikati ta' affidabilità stradali ta' kull Stat Membru fl-Istati Membri l-
oħrajn kollha jirrappreżenta pass importanti għat-tlestija tas-suq intern.

Emenda 8
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 billi 
tibbenefika mis-soluzzjonijiet tal-IT 
eżistenti u li huma diġà implimentati fir-
rigward tal-iskambju internazzjonali tad-
dejta sabiex jitnaqqsu kemm jista' jkun l-
ispejjeż u biex jiġu evitati id-
duplikazzjonijiet. L-eżami għandu 
jikkunsidra l-aktar mod adatt biex isir 
kollegament bejn is-sistemi nazzjonali 
eżistenti bil-ħsieb li tiskambja 
informazzjoni dwar dejta relatata mal-
ittestjar tal-affidabbiltà stradali u l-qari tal-
odometru bejn l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri responsabbli għall-
ittestjar, ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni 
tal-vetturi, iċ-ċentri tal-ittestjar u l-
manifatturi tat-tagħmir tal-ittestjar.

Or. en

Emenda 9
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, 

imħassar
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proporzjonati,dissważivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penalitajiet mhux se jwaqqfu l-iffalsifikar tal-qari tal-odometru. Id-disponibilità ta' 
informazzjoni dwar l-aktar qari tal-odometru reċenti tista' twettaq dan mingħajr il-bżonn ta' 
penalitajiet u pieni.


