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Emenda 325
Debora Serracchiani

Proposta għal regolament
Anness I – parti 5 – punt 5.3 – inċiż 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Pressjoni tat-tajers rakkomandata

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni hija inkluża fit-tikketta tal-kartellun tal-vettura, kif ukoll fil-manwal tas-
sid tal-vettura. Dan se jkun il-valur referenzjarju li abbażi tiegħu l-ispetturi se jiddeterminaw 
jekk it-tajers humiex minfuħin kif suppost.

Emenda 326
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1.8 

Test propost mill-Kummissjoni

1.8 Fluwidu tal-brejk Kejl tat-temperatura ta' 
likwidu jbaqbaq jew tal-
kontenut tal-ilma

a) Temperatura tal-
fluwidu tal-brejk ibaqbaq 
baxxa wisq jew kontenut 
tal-ilma għoli wisq
b) Fluwidu tal-brejk 
kontaminat.
c) Fluwidu tal-brejk 
insuffiċjenti.

Emendat mill-Parlament

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

S’issa m’hemmx proċeduri ta’ ittestjar adatti għall-ittestjar tal-fluwidu tal-brejk, għalhekk l-
introduzzjoni ta’ din l-ispezzjoni qed tkun miċħuda.
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Emenda 327
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1.8  – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni

1.8 Fluwidu tal-brejk Kejl tat-temperatura ta' 
likwidu jbaqbaq jew tal-
kontenut tal-ilma

(a) Temperatura tal-
fluwidu tal-brejk ibaqbaq 
baxxa wisq jew kontenut 
tal-ilma għoli wisq

Emendat mill-Parlament

1.8 Fluwidu tal-brejk Kejl tat-temperatura ta' 
likwidu jbaqbaq jew tal-
kontenut tal-ilma

(a) Temperatura tal-
fluwidu tal-brejk ibaqbaq 
baxxa wisq

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat l-ittestjar preċiż tal-fluwidu tal-brejk sabiex jiġu evitati 
riżultati li jiżgwidaw jew saħanistra perikolużi.

Emenda 328
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3.3. – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni

3.3. Mirja jew apparati 
li juru wara

Spezzjoni viżwali. (a) Il-mera jew l-
apparat huwa nieqes jew 
mhux imwaħħal skont ir-
rekwiżiti(1).

Emendat mill-Parlament

3.3. Mirja jew apparati 
li juru wara

Spezzjoni viżwali. (a) Il-mera jew l-
apparat huwa nieqes jew 
mhux imwaħħal skont ir-
rekwiżiti(1) inklużi dawk 
imsemmija fid-
Direttiva 2007/38/KE 
dwar ir-retrofitting ta’ 
mirja fuq vetturi tqal tal-
merkanzija reġistrati fil-
Komunità.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-Rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2007/38/KE dwar ir-retrofitting ta’ mirja fuq vetturi tqal tal-merkanzija reġistrati 
fil-Komunità, il-Kummissjoni spjegat li l-maġġoranza tal-Istati Membri ma kellhomx 
informazzjoni dettaljata dwar in-numru ta' vetturi li m'għaddewx mit-test tal-affidabbiltà 
stradali għaliex naqsu milli jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-retrofitting. Dawn ir-rekwiżiti 
tar-retrofitting, madankollu, huma kruċjali għas-sikurezza stradali u għandhom jiġu inklużi 
bħala parti mit-test.

Emenda 329
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.2.

Test propost mill-Kummissjoni

4.1.2. Allinjament Stabbilixxi l-mira 
orizzontali ta’ kull fanal 
ta’ quddiem fuq dawl 
baxx billi tuża strument 
jew skrin biex timmira l-
fanal ta’ quddiem.

Il-mira ta’ fanal ta’ 
quddiem mhix fil-limiti 
stipulati fir-rekwiżiti(1).

Emendat mill-Parlament

4.1.2. Allinjament Stabbilixxi l-mira 
orizzontali u vertikali ta’ 
kull fanal ta’ quddiem fuq 
dawl baxx billi tuża 
strument biex timmira l-
fanal ta’ quddiem u 
apparat ta’ kontroll 
elettroniku sabiex 
tiċċekkja l-funzjonalità 
dinamika jekk ikun il-
każ.

(a) Il-mira ta’ fanal ta’ 
quddiem mhix fil-limiti 
stipulati fir-rekwiżiti(1).

(b) Iċċekkja l-funzjoni 
tal-allinjament u tas-
sistema dinamika tal-
fanal ta’ quddiem.

Or. en
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Emenda 330
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.3.

Test propost mill-Kummissjoni

4.1.3. Attivazzjoni Spezzjoni viżwali u billi 
tħaddimhom.

(a) Is-swiċċ ma 
jaħdimx skont ir-
rekwiżiti(1) (Għadd ta’ 
fanali jixgħelu fl-istess 
ħin) 
(b) Funzjoni mdgħajfa 
tal-apparat ta’ kontroll.

Emendat mill-Parlament

4.1.3. Attivazzjoni Spezzjoni viżwali u billi 
tħaddimhom u bl-użu, 
fejn xieraq, ta' apparat 
ta' kontroll elettroniku.

(a) Is-swiċċ ma 
jaħdimx skont ir-
rekwiżiti(1) (Għadd ta’ 
fanali jixgħelu fl-istess 
ħin) 
(b) Funzjoni mdgħajfa 
tal-apparat ta’ kontroll.

Or. en

Emenda 331
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.1.5. 

Test propost mill-Kummissjoni

4.1.5. Strument ta’ 
livellar (fejn obbligatorju) 

Spezzjoni viżwali u billi 
tħaddimhom, jekk ikun 
possibbli.

(a) L-apparat ma 
jaħdimx.

(b) L-apparat manwali 
ma jistax jitħaddem mis-
sit tax-xufier.
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Emendat mill-Parlament

4.1.5. Strument ta’ 
livellar (fejn obbligatorju) 

Spezzjoni viżwali u billi 
tħaddimhom u bl-użu, 
fejn xieraq, ta' apparat 
ta' kontroll elettroniku.

(a) L-apparat ma 
jaħdimx.

(b) L-apparat manwali 
ma jistax jitħaddem mis-
sit tax-xufier.

Or. en

Emenda 332
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.3.2.

Test propost mill-Kummissjoni

4.3.2. Attivazzjoni Spezzjoni viżwali u billi 
tħaddimhom.

(a) Is-swiċċ ma 
jaħdimx skont ir-
rekwiżiti(1).
(b) Funzjoni mdgħajfa 
tal-apparat ta’ kontroll.

Emendat mill-Parlament

4.3.2. Attivazzjoni tad-
dawl tal-brejk ta’ 
emerġenza

Spezzjoni viżwali u billi 
tħaddimhom bl-użu ta’ 
apparat ta’ kontroll 
elettroniku biex tvarja l-
valur tas-senser tat-
tħaddim tal-pedala tal-
brejk u billi teżamina billi 
l-funzjonalità tad-dawl 
tal-brejk ta' emerġenza 
tosservaha.

(a) Is-swiċċ ma 
jaħdimx skont ir-
rekwiżiti(1).

(b) Funzjoni mdgħajfa 
tal-apparat ta’ kontroll.
(c) Il-funzjonijiet tad-
dawl tal-brejk ta’ 
emerġenza jonqsu milli 
joperaw, jew ma 
joperawx tajjeb 
għalkollox

Or. en
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Emenda 333
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4.5.2.

Test propost mill-Kummissjoni

4.5.2 Allinjament (X)(2)
billi tħaddimhom u billi 
tuża apparat għall-immirar 
tal-fanali ta’ quddiem.

Il-fanal kontra ċ-ċpar ta’ 
quddiem jinsab barra l-
allinjament orizzontali 
meta fid-disinn tad-dawl 
ikun hemm linja ta’ qtugħ.

Emendat mill-Parlament

4.5.2 Allinjament (X)(2)
billi tħaddimhom u billi 
tuża apparat għall-immirar 
tal-fanali ta’ quddiem.

Il-fanal kontra ċ-ċpar ta’ 
quddiem jinsab barra l-
allinjament orizzontali u 
vertikali meta fid-disinn 
tad-dawl ikun hemm linja 
ta’ qtugħ.

Or. en

Emenda 334
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5.2.2. – punt (e) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

5.2.2. Roti Spezzjoni viżwali taż-
żewġ naħat ta’ kull rota 
bil-vettura fuq fossa jew 
fuq parank.

(a) Kwalunkwe ksur jew 
difett fil-weldjar.

(...)
Emendat mill-Parlament

5.2.2. Roti Spezzjoni viżwali taż-
żewġ naħat ta’ kull rota 
bil-vettura fuq fossa jew 
fuq parank.

(a) Kwalunkwe ksur jew 
difett fil-weldjar.

(...)
(e) Ir-rota mhix 
kompatibbli mal-buttun 
tar-rota
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti tħassib serju dwar ir-responsabbiltà u s-sikurezza assoċjat ma’ roti substandard jew 
difettużi, fejn ir-roti jiġu mmuntati fuq fusijiet li mhumiex standard. L-ittestjar ta’ roti li 
mhumiex konformi mal-buttun tar-rota għandu jiġi ttrattat bħala element kritiku għas-
sikurezza u għalhekk għandu jiddaħħal fil-lista ta' elementi li għandhom jiġu ċċekkjati waqt l-
ittestjar tal-affidabbiltà stradali.

Emenda 335
Debora Serracchiani

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5.2.3. – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni

5.2.3. Tajers Spezzjoni viżwali tat-tajer 
sħiħ jew billi ddawwar ir-
rota tat-triq biha maqtugħa 
mill-art u l-vettura fuq 
fossa jew fuq parank, jew 
billi tmexxi l-vettura lura 
u ‘l quddiem fuq fossa. 
Emendat mill-Parlament

5.2.3. Tajers Spezzjoni viżwali tat-tajer 
sħiħ jew billi ddawwar ir-
rota tat-triq biha maqtugħa 
mill-art u l-vettura fuq 
fossa jew fuq parank, jew 
billi tmexxi l-vettura lura 
u ‘l quddiem fuq fossa. 
Uża gejġ tal-pressjoni 
biex tkejjel il-pressjoni 
tat-tajers u qabbilha mal-
valuri mogħtija mill-
manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pressjoni ta’ tajer ma tistax tiġi ċċekkjata mingħajr l-użu ta’ gejġ tal-pressjoni. L-ispettur 
irid iqabbel jekk il-pressjoni tat-tajers hijiex konformi ma’ dik rakkomandata mill-manifattur 
tal-vettura.
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Emenda 336
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5.3.2. – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni

5.3.2 Assorbituri tal-
iskossi

Spezzjoni viżwali bil-
vettura fuq fossa jew fuq 
parank jew billi tuża 
tagħmir speċjali, jekk 
ikun disponibbli.
Emendat mill-Parlament

5.3.2 Assorbituri tal-
iskossi

Spezzjoni viżwali bil-
vettura fuq fossa jew fuq 
parank.

Or. de

Emenda 337
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5.3.2.1 – punt b)

Test propost mill-Kummissjoni

b) il-valuri minimi 
mogħtija ma ntlaħqux.

Emendat mill-Parlament

b) il-valuri minimi 
mogħtija ma ntlaħqux. 
(nota f’qiegħ il-paġna)
(nota f’qiegħ il-paġna ) 
tidentifika elementi 
relatati mal-kundizzjoni 
tal-vettura u l-
adegwatezza tagħha 
għall-użu fit-triq iżda li 
mhumiex ikkunsidrati 
bħala essenzjali f’test tal-
affidabbiltà stradali.
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Emenda 338
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness II – punt 7.11 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni

7.11 Odometru jekk 
disponibbli

Emendat mill-Parlament

7.11 Odometru jekk 
disponibbli (nota f’qiegħ 
il-paġna)
(nota f’qiegħ il-paġna ) 
tidentifika elementi 
relatati mal-kundizzjoni 
tal-vettura u l-
adegwatezza tagħha 
għall-użu fit-triq iżda li 
mhumiex ikkunsidrati 
bħala essenzjali f’test tal-
affidabbiltà stradali.

Or. de

Emenda 339
Werner Kuhn

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.1.2

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.1.2 Emissjonijiet 
gassużi

Kejl li juża analizzatur tal-
gass tal-egżost konformi 
mar-rekwiżiti [1]. Inkella, 
għal vetturi mgħammra 
b’sistemi dijanjostiċi 
abbord (OBD) adegwati, 
it-tħaddim xieraq tas-
sistema tal-emissjonijiet 
jista’ jiġi ċċekkjat 
permezz tal-qari xieraq 

(a) Jew, l-
emissjonijiet gassużi 
huma ogħla mil-livelli 
speċifiċi indikati mill-
manifattur; 
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tal-mezz OBD u ċċekkjar 
tat-tħaddim xieraq tas-
sistema OBD installata 
tal-kejl ta’ emissjonijiet 
bil-magna mhix 
ingranata skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
manifattur u rekwiżiti 
oħra [1].

(b) Jew, f’każ li din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, l-
emissjonijiet ta’ CO jkunu 
ogħla minn:
i) għal vetturi mhux 
ikkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata,
– 4.5%, jew
– 3.5%
skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
ii) għal vetturi 
kkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata:
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.5%
– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0.3%
jew 
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.3%6

– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0.2%
skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
(c) Il-valur Lambda 
huwa barra mill-medda 
1±0.03 jew mhux skont l-
ispeċifikazzjoni tal-
manifattur.
(d) Il-valur moqri 
mill-OBD jindika 
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funzjonament ħażin 
sinifikanti.

Emendat mill-Parlament

8.2.1.2 Emissjonijiet 
gassużi

Kejl li juża analizzatur tal-
gass tal-egżost konformi 
mar-rekwiżiti [1] u, għal 
vetturi mgħammra 
b’OBD skont ir-rekwiżiti 
[1], qari ta’ informazzjoni 
OBD u ċċekkjar 
(disponibilità) tat-
tħaddim xieraq tas-
sistema OBD bil-magna 
mhix ingranata skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
manifattur u rekwiżiti 
oħra [1]. 

(a) Jew, l-
emissjonijiet gassużi 
huma ogħla mil-livelli 
speċifiċi indikati mill-
manifattur; 

(b) Jew, f’każ li din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, l-
emissjonijiet ta’ CO jkunu 
ogħla minn:
i) għal vetturi mhux 
ikkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata,
– 4.5%, jew
– 3.5%
skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
ii) għal vetturi 
kkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata:
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.5%
– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0.3%
jew 
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.3%6

– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0.2%
jew
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– bil-magna mhux 
ingranata: 0,2 % (6a)

– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0,1 % (6a)

skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
(c) Il-valur Lambda 
huwa barra mill-medda 
1±0.03 jew mhux skont l-
ispeċifikazzjoni tal-
manifattur.
(d) Il-valur moqri 
mill-OBD jindika 
funzjonament ħażin 
sinifikanti.

(6a) Tip approvat skont il-limiti tat-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 jew irreġistrat jew imdaħħal fis-servizz għall-ewwel darba wara l-
1 ta' Lulju 2007 (Euro 5).

Or. en

Emenda 340
Georges Bach

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.1.2 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.1.2 Emissjonijiet 
gassużi

Kejl li juża analizzatur tal-
gass tal-egżost skont ir-
rekwiżiti [1]. Inkella, għal 
vetturi mgħammra 
b’sistemi dijanjostiċi 
abbord (OBD) adegwati, 
it-tħaddim kif suppost 
tas-sistema tal-
emissjonijiet jista’ jiġi 
ċċekkjat permezz tal-qari 
xieraq tal-mezz OBD u 
ċċekkjar tat-tħaddim 
xieraq tas-sistema OBD 
installata tal-kejl ta’ 
emissjonijiet bil-magna 
mhix ingranata skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
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manifattur u rekwiżiti 
oħra [1].
Emendat mill-Parlament

8.2.1.2 Emissjonijiet 
gassużi

Kejl li juża analizzatur tal-
gass tal-egżost u, għal 
vetturi mgħammra 
b’OBD skont ir-rekwiżiti, 
qari ta’ informazzjoni 
OBD u ċċekkjar tat-
tħaddim xieraq tas-
sistema OBD bil-magna 
mhix ingranata skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
manifattur u rekwiżiti 
oħra [1]. L-ittestjar tal-
pajp tal-egżost għandu 
dejjem ikun il-metodu 
awtomatiku tal-
valutazzjoni tal-
emissjonijiet tal-egżost, 
anke jekk ikkombinat 
ma’ OBD.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni eżistenti għall-ittestjar tal-emissjonijiet li tipprevedi l-analiżi OBD bħala l-
unika għażla mhix adatta. Taħlita ta’ apparat tal-kejl tal-pajp tal-egżost u għodod ta' analiżi 
OBD tkopri l-oqsma kollha ta’ nuqqasijiet raġonevoli tas-sistemi tal-vettura relatati mal-
emissjonijiet. 

Emenda 341
Isabelle Durant

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.1.2

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.1.2 Emissjonijiet 
gassużi

Kejl li juża analizzatur tal-
gass tal-egżost konformi 
mar-rekwiżiti [1]. Inkella, 
għal vetturi mgħammra 
b’sistemi dijanjostiċi 

(a) Jew, l-
emissjonijiet gassużi 
huma ogħla mil-livelli 
speċifiċi indikati mill-
manifattur; 
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abbord (OBD) adegwati, 
it-tħaddim kif suppost 
tas-sistema tal-
emissjonijiet jista’ jiġi 
ċċekkjat permezz tal-qari 
xieraq tal-mezz OBD u 
ċċekkjar tat-tħaddim 
xieraq tas-sistema OBD 
installata tal-kejl ta’ 
emissjonijiet bil-magna 
mhix ingranata skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
manifattur u rekwiżiti 
oħra [1].

(b) Jew, f’każ li din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, l-
emissjonijiet ta’ CO jkunu 
ogħla minn:
i) għal vetturi mhux 
ikkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata,
– 4.5%, or
– 3.5%
skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
ii) għal vetturi 
kkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata:
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.5%
– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0.3%
or
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.3%6

– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0.2%
skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
(c) Il-valur Lambda 
huwa barra mill-medda 
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1±0.03 jew mhux skont l-
ispeċifikazzjoni tal-
manifattur.
(d) Il-valur moqri 
mill-OBD jindika 
funzjonament ħażin 
sinifikanti.

Emendat mill-Parlament

8.2.1.2 Emissjonijiet 
gassużi

Kejl li juża analizzatur tal-
gass tal-egżost konformi 
mar-rekwiżiti [1]. Barra 
minn hekk, għal vetturi 
mgħammra b’sistemi 
dijanjostiċi abbord (OBD) 
adegwati, iċċekkjar tat-
tħaddim xieraq tas-
sistema OBD installata 
tal-kejl ta’ emissjonijiet 
skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
manifattur u rekwiżiti 
oħra [1].

(a) Jew, l-
emissjonijiet gassużi 
huma ogħla mil-livelli 
speċifiċi indikati mill-
manifattur; 

Kejl tal-livelli u partikoli 
ta’ NOx permezz ta’ 
tagħmir 
xieraq/analizzatur tal-
gass mgħammar b’mod 
xieraq, bl-użu ta’ metodi 
ta’ ttestjar tal-pajp tal-
egżost eżistenti.

(b) Jew, f’każ li din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, l-
emissjonijiet ta’ CO jkunu 
ogħla minn:

i) għal vetturi mhux 
ikkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata,
– 4,5 %, jew
– 3.5%
skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
ii) għal vetturi 
kkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata:
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.5%
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– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0.3%
jew 
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.3%6

– bi spid għoli mingħajr 
ingranaġġ: 0.2%
skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
(c) Il-valur Lambda 
huwa barra mill-medda 
1±0.03 jew mhux skont l-
ispeċifikazzjoni tal-
manifattur.
(d) Il-valur moqri 
mill-OBD jindika 
funzjonament ħażin 
sinifikanti bi spid 
mingħajr ingranaġġ.
Livell ta’ NOx jew valuri 
tal-partikoli mhux skont 
ir-rekwiżiti jew li jaqbżu 
l-livelli speċifiċi mogħtija 
mill-manifattur.

Or. en

Emenda 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.1.2 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.1.2 Emissjonijiet 
gassużi

Kejl li juża analizzatur tal-
gass tal-egżost konformi 
mar-rekwiżiti [1]. Inkella, 
għal vetturi mgħammra 
b’sistemi dijanjostiċi 
abbord (OBD) adegwati, 
it-tħaddim kif suppost tas-
sistema tal-emissjonijiet 
jista’ jiġi ċċekkjat 
permezz tal-qari xieraq 
tal-mezz OBD u ċċekkjar 
tat-tħaddim xieraq tas-



AM\931822MT.doc 19/48 PE508.077v01-00

MT

sistema OBD installata 
tal-kejl ta’ emissjonijiet 
bil-magna mhix ingranata 
skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
manifattur u rekwiżiti 
oħra [1].
Emendat mill-Parlament

8.2.1.2 Emissjonijiet 
gassużi

Kejl li juża analizzatur tal-
gass tal-egżost konformi 
mar-rekwiżiti [1]. Anke 
kkombinat ma’ OBD, dan 
l-ittestjar tal-pajp tal-
egżost għandu jkun il-
metodu awtomatiku tal-
valutazzjoni tal-
emissjonijiet tal-egżost. 
Għal vetturi mgħammra 
b’sistemi dijanjostiċi 
abbord (OBD) adegwati, 
it-tħaddim kif suppost tas-
sistema tal-emissjonijiet 
jista’ jiġi ċċekkjat 
permezz tal-qari xieraq 
tal-mezz OBD u ċċekkjar 
tat-tħaddim xieraq tas-
sistema OBD installata 
tal-kejl ta’ emissjonijiet 
bil-magna mhix ingranata 
skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
manifattur u rekwiżiti 
oħra [1].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-OBD mhuwiex metodu garantit ta' valutazzjoni tal-emissjonijiet; huwa għalhekk li l-
emissjonijiet iridu jiġu verifikati permezz ta’ kejl fil-livell tal-pajp tal-egżost.

Emenda 343
Werner Kuhn

Proposta għal regolament
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Anness II – punt 8.2.2.2

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus.

(a) Għal vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla 
fis-servizz għall-ewwel 
darba wara d-data 
speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(b) Il-prekondizzjonament 
tal-vettura:

l-opaċità tkun aktar mil-
livell reġistrat fuq il-
pjanċa li l-manifattur 
iwaħħal mal-vettura.

1. Il-vetturi jistgħu jiġu 
ttestjati mingħajr 
prekondizzjonament 
għalkemm għal raġunijiet 
ta’ sikurezza, għandhom 
isiru kontrolli li l-magna 
tkun sħuna u 
f’kundizzjoni mekkanika 
sodisfaċenti.

(b) Meta din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli jew ir-
rekwiżiti (1)  ma 
jippermettux l-użu ta’ 
valuri ta’ referenza,

2. Ir-rekwiżiti tal-
prekondizzjoni:

għal magni b'respirazzjoni 
naturali: 2.5 m-1 ,

(i) Il-magna trid tkun 
sħuna għalkollox, 
pereżempju t-temperatura
taż-żejt tal-magna mkejla 
b’sonda mit-tubu tal-ħadid 
li timmarka l-livell taż-
żejt għandha tkun mill-
inqas ta’ 80 ºC, jew it-
temperatura normali ta' 
tħaddim f'każ li din tkun 
aktar baxxa, jew it-
temperatura tal-blokka tal-
magna mkejla permezz 
tal-livell ta' radjazzjoni 
infraħamra għandha tkun 
mill-inqas daqs 
temperatura ekwivalenti. 
Jekk, minħabba l-
konfigurazzjoni tal-

għal magni bit-turbo: 3.0 
m-1,
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vettura, dan il-kejl ma 
jkunx prattiku, il-mod kif 
tiġi stabbilita t-
temperatura normali ta' 
tħaddim tal-magna jista’ 
jsir b’mezzi oħra, 
pereżempju bit-tħaddim 
tal-fann tat-tkessiħ tal-
magna.
(ii) Is-sistema tal-egżożt 
għandha tiġi mnaddfa 
b’mill-inqas tliet ċikli ta’ 
aċċelerazzjoni jew 
b’metodu ekwivalenti.

jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti (1)  
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara d-
data speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(c) Il-proċedura tat-test: 1.5 m-1.1
1 Il-magna u kwalunkwe 
turboċarġer imwaħħal, ma 
għandhomx ikunu 
ingranati qabel il-bidu ta’ 
kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa. 
Għall-vetturi diżil heavy-
duty, dan ifisser stennija 
ta’ mill-anqas 10 sekondi 
wara r-rilaxx tal-
aċċelleratur.
2. Sabiex jinbeda kull 
ċiklu ta’ aċċellerazzjoni 
ħielsa, il-pedala tal-
aċċelleratur trid tingħafas 
għalkollox, bil-ħeffa u 
b’mod kontinwu (f’inqas 
minn sekonda) iżda mhux 
bil-goff, sabiex tinkiseb il-
kwantità massima ta’ 
fjuwil mill-pompa tal-
injezzjoni.
3. Matul kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa, il-
magna għandha tilħaq l-
ispid tal-qtugħ jew, għall-
vetturi bi trażmissjonijiet 
awtomatiċi, l-ispid 
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speċifikat mill-manifattur 
jew, jekk din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, allura l-ispid 
ta’ żewġ terzi tal-ispid tal-
qtugħ, qabel ma jiġi 
rilaxxat l-aċċelleratur. 
Dan jista’ jiġi ċċekkjat, 
pereżempju, billi jiġi 
mmonitorjat l-ispid tal-
magna jew billi jitħalla 
jgħaddi biżżejjed ħin bejn 
l-għafis inizjali tal-
aċċelleratur u r-rilaxx 
tiegħu, li fil-każ tal-vetturi 
tal-kategorija 1 u 2 tal-
Anness 1, għandu jkun ta’ 
mill-anqas żewġ sekondi.
4. Il-vetturi għandhom 
jiġu mwaħħla fit-testijiet 
fil-każ biss li l-medji 
aritmetiċi ta’ mill-anqas l-
aħħar tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa 
jaqbżu l-valuri tal-limitu. 
Dan jista’ jiġi kkalkulat 
billi jiġi injorat kull kejl li 
ma jaqbilx b’mod 
sinifikanti mal-medja 
mkejla, jew ir-riżultat ta’ 
kwalunkwe kalkolu 
statistiku ieħor li 
jikkunsidra t-tifrix tal-
kejlijiet. L-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għadd 
taċ-ċikli tat-testijiet.
5. Sabiex jevitaw li jsiru 
testijiet bla bżonn, l-Istati 
Membri jistgħu jwaħħlu l-
vetturi li jkollhom valuri 
mkejla ferm ogħla mill-
valuri ta’ limitu wara 
inqas minn tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċ-ċikli tat-tnaddif. 
Daqstant ieħor, sabiex 
jevitaw li jsiru testijiet bla 
bżonn, l-Istati Membri 
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jistgħu jgħaddu l-vetturi li 
jkollhom valuri mkejla 
ferm aktar baxxi mil-limiti 
wara inqas minn tliet ċikli 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa 
jew wara ċikli tat-tnaddif.
Emendat mill-Parlament

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus u, għal 
vetturi mgħammra 
b’OBD skont ir-rekwiżiti 
[1], qari ta’ informazzjoni 
OBD u ċċekkjar 
(disponibilità) tat-
tħaddim xieraq tas-
sistema OBD bil-magna 
mhix ingranata skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-
kondizzjonament tal-
manifattur u rekwiżiti 
oħra [1].

(a) Għal vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla 
fis-servizz għall-ewwel 
darba wara d-data 
speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(b) Il-prekondizzjonament 
tal-vettura:

l-opaċità tkun aktar mil-
livell reġistrat fuq il-
pjanċa li l-manifattur 
iwaħħal mal-vettura.

1. Il-vetturi jistgħu jiġu 
ttestjati mingħajr 
prekondizzjonament 
għalkemm għal raġunijiet 
ta’ sikurezza, għandhom 
isiru kontrolli li l-magna 
tkun sħuna u 
f’kundizzjoni mekkanika 
sodisfaċenti.

(b) Meta din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli jew ir-
rekwiżiti (1)  ma 
jippermettux l-użu ta’ 
valuri ta’ referenza,

2. Ir-rekwiżiti tal-
prekondizzjoni:

għal magni b'respirazzjoni 
naturali: 2.5 m-1 ,

(i) Il-magna trid tkun 
sħuna għalkollox, 
pereżempju t-temperatura 

għal magni bit-turbo: 3.0 
m-1,
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taż-żejt tal-magna mkejla 
b’sonda mit-tubu tal-ħadid 
li timmarka l-livell taż-
żejt għandha tkun mill-
inqas ta’ 80 ºC, jew it-
temperatura normali ta' 
tħaddim f'każ li din tkun 
aktar baxxa, jew it-
temperatura tal-blokka tal-
magna mkejla permezz 
tal-livell ta' radjazzjoni 
infraħamra għandha tkun 
mill-inqas daqs 
temperatura ekwivalenti. 
Jekk, minħabba l-
konfigurazzjoni tal-
vettura, dan il-kejl ma 
jkunx prattiku, il-mod kif 
tiġi stabbilita t-
temperatura normali ta' 
tħaddim tal-magna jista’ 
jsir b’mezzi oħra, 
pereżempju bit-tħaddim 
tal-fann tat-tkessiħ tal-
magna.
(ii) Is-sistema tal-egżost
għandha tiġi mnaddfa 
b’mill-inqas tliet ċikli ta’ 
aċċelerazzjoni jew 
b’metodu ekwivalenti.

jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti (1)  
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara d-
data speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(c) Il-proċedura tat-test: 1.5 m-1.7
1 Il-magna u kwalunkwe 
turboċarġer imwaħħal, ma 
għandhomx ikunu 
ingranati qabel il-bidu ta’ 
kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa. 
Għall-vetturi diżil heavy-
duty, dan ifisser stennija 
ta’ mill-anqas 10 sekondi 
wara r-rilaxx tal-
aċċelleratur.

jew

2. Sabiex jinbeda kull 
ċiklu ta’ aċċellerazzjoni 
ħielsa, il-pedala tal-
aċċelleratur trid tingħafas 

0,5 m-1 (6a)
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għalkollox, bil-ħeffa u 
b’mod kontinwu (f’inqas 
minn sekonda) iżda mhux 
bil-goff, sabiex tinkiseb il-
kwantità massima ta’ 
fjuwil mill-pompa tal-
injezzjoni.
3. Matul kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa, il-
magna għandha tilħaq l-
ispid tal-qtugħ jew, għall-
vetturi bi trażmissjonijiet 
awtomatiċi, l-ispid 
speċifikat mill-manifattur 
jew, jekk din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, allura l-ispid 
ta’ żewġ terzi tal-ispid tal-
qtugħ, qabel ma jiġi 
rilaxxat l-aċċelleratur. 
Dan jista’ jiġi ċċekkjat, 
pereżempju, billi jiġi 
mmonitorjat l-ispid tal-
magna jew billi jitħalla 
jgħaddi biżżejjed ħin bejn 
l-għafis inizjali tal-
aċċelleratur u r-rilaxx 
tiegħu, li fil-każ tal-vetturi 
tal-kategorija 1 u 2 tal-
Anness 1, għandu jkun ta’ 
mill-anqas żewġ sekondi.
4. Il-vetturi għandhom 
jiġu mwaħħla fit-testijiet 
fil-każ biss li l-medji 
aritmetiċi ta’ mill-anqas l-
aħħar tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa 
jaqbżu l-valuri tal-limitu. 
Dan jista’ jiġi kkalkulat 
billi jiġi injorat kull kejl li 
ma jaqbilx b’mod 
sinifikanti mal-medja 
mkejla. L-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għadd 
taċ-ċikli tat-testijiet.
5. Sabiex jevitaw li jsiru 
testijiet bla bżonn, l-Istati 
Membri jistgħu jwaħħlu l-
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vetturi li jkollhom valuri 
mkejla ferm ogħla mill-
valuri ta’ limitu wara 
inqas minn tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċ-ċikli tat-tnaddif. 
Daqstant ieħor, sabiex 
jevitaw li jsiru testijiet bla 
bżonn, l-Istati Membri 
jistgħu jgħaddu l-vetturi li 
jkollhom valuri mkejla 
ferm aktar baxxi mil-limiti 
wara inqas minn tliet ċikli 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa 
jew wara ċikli tat-tnaddif.

(6a) Tip approvat skont il-limiti tat-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 jew irreġistrat jew imdaħħal fis-servizz għall-ewwel darba wara l-
1 ta' Lulju 2007 (Euro 5).

Or. en

Emenda 344
Georges Bach

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.2.2 – kolonna 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus.
Emendat mill-Parlament

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
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sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus. L-ittestjar 
tal-pajp tal-egżost 
għandu dejjem ikun il-
metodu awtomatiku tal-
valutazzjoni tal-
emissjonijiet tal-egżost, 
anke jekk ikkombinat 
ma’ OBD. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni eżistenti għall-ittestjar tal-emissjonijiet li tipprevedi l-analiżi OBD bħala l-
unika għażla mhix adatta. Taħlita ta’ apparat tal-kejl tal-pajp tal-egżost u għodod ta' analiżi 
OBD tkopri l-oqsma kollha ta’ nuqqasijiet raġonevoli tas-sistemi tal-vettura relatati mal-
emissjonijiet. 

Emenda 345
Isabelle Durant

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.2.2

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus.

(a) Għal vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla 
fis-servizz għall-ewwel 
darba wara d-data 
speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(b) Il-prekondizzjonament 
tal-vettura:

l-opaċità tkun aktar mil-
livell reġistrat fuq il-
pjanċa li l-manifattur 
iwaħħal mal-vettura.

1. Il-vetturi jistgħu jiġu 
ttestjati mingħajr 
prekondizzjonament 
għalkemm għal raġunijiet 
ta’ sikurezza, għandhom 

(b) Meta din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli jew ir-
rekwiżiti (1)  ma 
jippermettux l-użu ta’ 
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isiru kontrolli li l-magna 
tkun sħuna u 
f’kundizzjoni mekkanika 
sodisfaċenti.

valuri ta’ referenza,

2. Ir-rekwiżiti tal-
prekondizzjoni:

għal magni b'respirazzjoni 
naturali: 2.5 m-1 ,

(i) Il-magna trid tkun 
sħuna għalkollox, 
pereżempju t-temperatura 
taż-żejt tal-magna mkejla 
b’sonda mit-tubu tal-ħadid 
li timmarka l-livell taż-
żejt għandha tkun mill-
inqas ta’ 80 ºC, jew it-
temperatura normali ta' 
tħaddim f'każ li din tkun 
aktar baxxa, jew it-
temperatura tal-blokka tal-
magna mkejla permezz 
tal-livell ta' radjazzjoni 
infraħamra għandha tkun 
mill-inqas daqs 
temperatura ekwivalenti. 
Jekk, minħabba l-
konfigurazzjoni tal-
vettura, dan il-kejl ma 
jkunx prattiku, il-mod kif 
tiġi stabbilita t-
temperatura normali ta' 
tħaddim tal-magna jista’ 
jsir b’mezzi oħra, 
pereżempju bit-tħaddim 
tal-fann tat-tkessiħ tal-
magna.

għal magni bit-turbo: 3.0 
m-1,

(ii) Is-sistema tal-egżożt 
għandha tiġi mnaddfa 
b’mill-inqas tliet ċikli ta’ 
aċċelerazzjoni jew 
b’metodu ekwivalenti.

jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti (1)  
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara d-
data speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(c) Il-proċedura tat-test: 1.5 m-1.1

1 Il-magna u kwalunkwe 
turboċarġer imwaħħal, ma 
għandhomx ikunu 
ingranati qabel il-bidu ta’ 
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kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa. 
Għall-vetturi diżil heavy-
duty, dan ifisser stennija 
ta’ mill-anqas 10 sekondi 
wara r-rilaxx tal-
aċċelleratur.
2. Sabiex jinbeda kull 
ċiklu ta’ aċċellerazzjoni 
ħielsa, il-pedala tal-
aċċelleratur trid tingħafas 
għalkollox, bil-ħeffa u 
b’mod kontinwu (f’inqas 
minn sekonda) iżda mhux 
bil-goff, sabiex tinkiseb il-
kwantità massima ta’ 
fjuwil mill-pompa tal-
injezzjoni.
3. Matul kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa, il-
magna għandha tilħaq l-
ispid tal-qtugħ jew, għall-
vetturi bi trażmissjonijiet 
awtomatiċi, l-ispid 
speċifikat mill-manifattur 
jew, jekk din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, allura l-ispid 
ta’ żewġ terzi tal-ispid tal-
qtugħ, qabel ma jiġi 
rilaxxat l-aċċelleratur. 
Dan jista’ jiġi ċċekkjat, 
pereżempju, billi jiġi 
mmonitorjat l-ispid tal-
magna jew billi jitħalla 
jgħaddi biżżejjed ħin bejn 
l-għafis inizjali tal-
aċċelleratur u r-rilaxx 
tiegħu, li fil-każ tal-vetturi 
tal-kategorija 1 u 2 tal-
Anness 1, għandu jkun ta’ 
mill-anqas żewġ sekondi.
4. Il-vetturi għandhom 
jiġu mwaħħla fit-testijiet 
fil-każ biss li l-medji 
aritmetiċi ta’ mill-anqas l-
aħħar tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa 
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jaqbżu l-valuri tal-limitu. 
Dan jista’ jiġi kkalkulat 
billi jiġi injorat kull kejl li 
ma jaqbilx b’mod 
sinifikanti mal-medja 
mkejla, jew ir-riżultat ta’ 
kwalunkwe kalkolu 
statistiku ieħor li 
jikkunsidra t-tifrix tal-
kejlijiet. L-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għadd 
taċ-ċikli tat-testijiet.
5. Sabiex jevitaw li jsiru 
testijiet bla bżonn, l-Istati 
Membri jistgħu jwaħħlu l-
vetturi li jkollhom valuri 
mkejla ferm ogħla mill-
valuri ta’ limitu wara 
inqas minn tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċ-ċikli tat-tnaddif. 
Daqstant ieħor, sabiex 
jevitaw li jsiru testijiet bla 
bżonn, l-Istati Membri 
jistgħu jgħaddu l-vetturi li 
jkollhom valuri mkejla 
ferm aktar baxxi mil-limiti 
wara inqas minn tliet ċikli 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa 
jew wara ċikli tat-tnaddif.
Emendat mill-Parlament

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus.

(a) Għal vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla 
fis-servizz għall-ewwel 
darba wara d-data 
speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(b) Il-prekondizzjonament 
tal-vettura:

l-opaċità tkun aktar mil-
livell reġistrat fuq il-
pjanċa li l-manifattur 
iwaħħal mal-vettura.

1. Il-vetturi jistgħu jiġu 
ttestjati mingħajr 

(b) Meta din l-
informazzjoni ma tkunx 
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prekondizzjonament 
għalkemm għal raġunijiet 
ta’ sikurezza, għandhom 
isiru kontrolli li l-magna 
tkun sħuna u 
f’kundizzjoni mekkanika 
sodisfaċenti.

disponibbli jew ir-
rekwiżiti (1)  ma 
jippermettux l-użu ta’ 
valuri ta’ referenza,

2. Ir-rekwiżiti tal-
prekondizzjoni:

għal magni b'respirazzjoni 
naturali: 2.5 m-1 ,

(i) Il-magna trid tkun 
sħuna għalkollox, 
pereżempju t-temperatura
taż-żejt tal-magna mkejla 
b’sonda mit-tubu tal-ħadid 
li timmarka l-livell taż-
żejt għandha tkun mill-
inqas ta’ 80 ºC, jew it-
temperatura normali ta' 
tħaddim f'każ li din tkun 
aktar baxxa, jew it-
temperatura tal-blokka tal-
magna mkejla permezz 
tal-livell ta' radjazzjoni 
infraħamra għandha tkun 
mill-inqas daqs 
temperatura ekwivalenti. 
Jekk, minħabba l-
konfigurazzjoni tal-
vettura, dan il-kejl ma 
jkunx prattiku, il-mod kif 
tiġi stabbilita t-
temperatura normali ta' 
tħaddim tal-magna jista’ 
jsir b’mezzi oħra, 
pereżempju bit-tħaddim 
tal-fann tat-tkessiħ tal-
magna.

għal magni bit-turbo: 3.0 
m-1,

(ii) Is-sistema tal-egżożt 
għandha tiġi mnaddfa 
b’mill-inqas tliet ċikli ta’ 
aċċelerazzjoni jew 
b’metodu ekwivalenti.

jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti (1)  
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara d-
data speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(c) Il-proċedura tat-test: 1.5 m-1.7
1 Il-magna u kwalunkwe 
turboċarġer imwaħħal, ma 
għandhomx ikunu 

jew
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ingranati qabel il-bidu ta’ 
kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa. 
Għall-vetturi diżil heavy-
duty, dan ifisser stennija 
ta’ mill-anqas 10 sekondi 
wara r-rilaxx tal-
aċċelleratur.
2. Sabiex jinbeda kull 
ċiklu ta’ aċċellerazzjoni 
ħielsa, il-pedala tal-
aċċelleratur trid tingħafas 
għalkollox, bil-ħeffa u
b’mod kontinwu (f’inqas 
minn sekonda) iżda mhux 
bil-goff, sabiex tinkiseb il-
kwantità massima ta’ 
fjuwil mill-pompa tal-
injezzjoni.

0,2m-1

3. Matul kull ċiklu ta’ 
aċċelerazzjoni ħielsa, il-
magna għandha tilħaq l-
ispid tal-qtugħ jew, għall-
vetturi bi trażmissjonijiet 
awtomatiċi, l-ispid 
speċifikat mill-manifattur 
jew, jekk din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, allura l-ispid 
ta’ żewġ terzi tal-ispid tal-
qtugħ, qabel ma jiġi 
rilaxxat l-aċċelleratur. 
Dan jista’ jiġi ċċekkjat, 
pereżempju, billi jiġi 
mmonitorjat l-ispid tal-
magna jew billi jitħalla 
jgħaddi biżżejjed ħin bejn 
l-għafis inizjali tal-
aċċeleratur u r-rilaxx 
tiegħu, li fil-każ tal-vetturi 
tal-kategorija 1 u 2 tal-
Anness 1, għandu jkun ta’ 
mill-anqas żewġ sekondi.
4. Il-vetturi għandhom 
jiġu mwaħħla fit-testijiet 
fil-każ biss li l-medji 
aritmetiċi ta’ mill-anqas l-
aħħar tliet ċikli ta’ 
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aċċellerazzjoni ħielsa 
jaqbżu l-valuri tal-limitu. 
Dan jista’ jiġi kkalkulat 
billi jiġi injorat kull kejl li 
ma jaqbilx b’mod 
sinifikanti mal-medja 
mkejla. L-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għadd 
taċ-ċikli tat-testijiet.
5. Sabiex jevitaw li jsiru 
testijiet bla bżonn, l-Istati 
Membri jistgħu jwaħħlu l-
vetturi li jkollhom valuri 
mkejla ferm ogħla mill-
valuri ta’ limitu wara 
inqas minn tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċ-ċikli tat-tnaddif. 
Daqstant ieħor, sabiex 
jevitaw li jsiru testijiet bla 
bżonn, l-Istati Membri 
jistgħu jgħaddu l-vetturi li 
jkollhom valuri mkejla 
ferm aktar baxxi mil-limiti 
wara inqas minn tliet ċikli 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa 
jew wara ċikli tat-tnaddif.
Kejl tal-livelli u partikoli 
ta’ NOx permezz ta’ 
tagħmir 
xieraq/analizzatur tal-
gass mgħammar b’mod 
xieraq, bl-użu ta’ metodi 
ta’ ttestjar tal-
aċċelerazzjoni ħielsa.

Livell ta’ NOx jew valuri 
tal-partikoli mhux skont 
ir-rekwiżiti jew li jaqbżu 
l-livelli speċifiċi mogħtija 
mill-manifattur.

Or. en

Emenda 346
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.2.2 – kolonna 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.2.2 Opaċità a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
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mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus.

Vetturi li ġew irreġistrati 
jew bdew jintużaw qabel 
l-1 ta’ Jannar 1980 huma 
esklużi minn dan ir-
rekwiżit.

Emendat mill-Parlament

8.2.2.2 Opaċità a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus. Inkella 
huwa possibbli li jkun 
ikkontrollat il-
funzjonament permezz 
tal-qari rispettiv tas-
sistemi dijanjostiċi 
abbord li jaħdmu tajjeb. 

Vetturi li ġew irreġistrati 
jew bdew jintużaw qabel 
l-1 ta’ Jannar 1980 huma 
esklużi minn dan ir-
rekwiżit.

Or. de

Emenda 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8.2.2.2

Test propost mill-Kummissjoni

8.2.2.2 Opaċità
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Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus.

(a) Għal vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla 
fis-servizz għall-ewwel 
darba wara d-data 
speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(b) Il-prekondizzjonament 
tal-vettura:

l-opaċità tkun aktar mil-
livell reġistrat fuq il-
pjanċa li l-manifattur 
iwaħħal mal-vettura.

1. Il-vetturi jistgħu jiġu 
ttestjati mingħajr 
prekondizzjonament 
għalkemm għal raġunijiet 
ta’ sikurezza, għandhom 
isiru kontrolli li l-magna 
tkun sħuna u 
f’kundizzjoni mekkanika 
sodisfaċenti.

(b) Meta din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli jew ir-
rekwiżiti (1)  ma 
jippermettux l-użu ta’ 
valuri ta’ referenza,

2. Ir-rekwiżiti tal-
prekondizzjoni:

għal magni b'respirazzjoni 
naturali: 2.5 m-1 ,

(i) Il-magna trid tkun 
sħuna għalkollox, 
pereżempju t-temperatura 
taż-żejt tal-magna mkejla 
b’sonda mit-tubu tal-ħadid 
li timmarka l-livell taż-
żejt għandha tkun mill-
inqas ta’ 80 ºC, jew it-
temperatura normali ta' 
tħaddim f'każ li din tkun 
aktar baxxa, jew it-
temperatura tal-blokka tal-
magna mkejla permezz 
tal-livell ta' radjazzjoni 
infraħamra għandha tkun 
mill-inqas daqs 
temperatura ekwivalenti. 
Jekk, minħabba l-
konfigurazzjoni tal-
vettura, dan il-kejl ma 
jkunx prattiku, il-mod kif 
tiġi stabbilita t-
temperatura normali ta' 
tħaddim tal-magna jista’ 

għal magni bit-turbo: 3.0 
m-1,
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jsir b’mezzi oħra, 
pereżempju bit-tħaddim 
tal-fann tat-tkessiħ tal-
magna.
(ii) Is-sistema tal-egżożt 
għandha tiġi mnaddfa 
b’mill-inqas tliet ċikli ta’ 
aċċelerazzjoni jew 
b’metodu ekwivalenti.

jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti (1)  
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara d-
data speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(c) Il-proċedura tat-test: 1.5 m-1.1

1 Il-magna u kwalunkwe 
turboċarġer imwaħħal, ma 
għandhomx ikunu 
ingranati qabel il-bidu ta’ 
kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa. 
Għall-vetturi diżil heavy-
duty, dan ifisser stennija 
ta’ mill-anqas 10 sekondi 
wara r-rilaxx tal-
aċċelleratur.
2. Sabiex jinbeda kull 
ċiklu ta’ aċċellerazzjoni 
ħielsa, il-pedala tal-
aċċelleratur trid tingħafas 
għalkollox, bil-ħeffa u 
b’mod kontinwu (f’inqas 
minn sekonda) iżda mhux 
bil-goff, sabiex tinkiseb il-
kwantità massima ta’ 
fjuwil mill-pompa tal-
injezzjoni.
3. Matul kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa, il-
magna għandha tilħaq l-
ispid tal-qtugħ jew, għall-
vetturi bi trażmissjonijiet 
awtomatiċi, l-ispid 
speċifikat mill-manifattur 
jew, jekk din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, allura l-ispid 
ta’ żewġ terzi tal-ispid tal-
qtugħ, qabel ma jiġi 
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rilaxxat l-aċċelleratur. 
Dan jista’ jiġi ċċekkjat, 
pereżempju, billi jiġi 
mmonitorjat l-ispid tal-
magna jew billi jitħalla 
jgħaddi biżżejjed ħin bejn 
l-għafis inizjali tal-
aċċelleratur u r-rilaxx 
tiegħu, li fil-każ tal-vetturi 
tal-kategorija 1 u 2 tal-
Anness 1, għandu jkun ta’ 
mill-anqas żewġ sekondi.
4. Il-vetturi għandhom 
jiġu mwaħħla fit-testijiet 
fil-każ biss li l-medji 
aritmetiċi ta’ mill-anqas l-
aħħar tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa 
jaqbżu l-valuri tal-limitu. 
Dan jista’ jiġi kkalkulat 
billi jiġi injorat kull kejl li 
ma jaqbilx b’mod 
sinifikanti mal-medja 
mkejla, jew ir-riżultat ta’ 
kwalunkwe kalkolu 
statistiku ieħor li 
jikkunsidra t-tifrix tal-
kejlijiet. L-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għadd 
taċ-ċikli tat-testijiet.
5. Sabiex jevitaw li jsiru 
testijiet bla bżonn, l-Istati 
Membri jistgħu jwaħħlu l-
vetturi li jkollhom valuri 
mkejla ferm ogħla mill-
valuri ta’ limitu wara 
inqas minn tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċ-ċikli tat-tnaddif. 
Daqstant ieħor, sabiex 
jevitaw li jsiru testijiet bla 
bżonn, l-Istati Membri 
jistgħu jgħaddu l-vetturi li 
jkollhom valuri mkejla 
ferm aktar baxxi mil-limiti 
wara inqas minn tliet ċikli 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa 
jew wara ċikli tat-tnaddif.
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Emendat mill-Parlament

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

(a) L-opaċità tal-gass tal-
egżost għandha tiġi 
mkejla waqt 
aċċellerazzjoni ħielsa 
(mingħajr tagħbija minn 
spid mingħajr ingranaġġ 
sa dak tal-qtugħ) bil-ger 
fil-pożizzjoni newtrali u l-
klaċċ magħfus. Anke jekk 
ikkombinat ma’ OBD, 
dan l-ittestjar tal-pajp tal-
egżost għandu jkun il-
metodu awtomatiku tal-
valutazzjoni tal-
emissjonijiet tal-egżost.

(a) Għal vetturi 
rreġistrati jew imdaħħla 
fis-servizz għall-ewwel 
darba wara d-data 
speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(b) Il-prekondizzjonament 
tal-vettura:

l-opaċità tkun aktar mil-
livell reġistrat fuq il-
pjanċa li l-manifattur 
iwaħħal mal-vettura.

1. Il-vetturi jistgħu jiġu 
ttestjati mingħajr 
prekondizzjonament 
għalkemm għal raġunijiet 
ta’ sikurezza, għandhom 
isiru kontrolli li l-magna 
tkun sħuna u 
f’kundizzjoni mekkanika 
sodisfaċenti.

(b) Meta din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli jew ir-
rekwiżiti (1)  ma 
jippermettux l-użu ta’ 
valuri ta’ referenza,

2. Ir-rekwiżiti tal-
prekondizzjoni:

għal magni b'respirazzjoni 
naturali: 2.5 m-1 ,

(i) Il-magna trid tkun 
sħuna għalkollox, 
pereżempju t-temperatura 
taż-żejt tal-magna mkejla 
b’sonda mit-tubu tal-ħadid 
li timmarka l-livell taż-
żejt għandha tkun mill-
inqas ta’ 80 ºC, jew it-
temperatura normali ta' 
tħaddim f'każ li din tkun 
aktar baxxa, jew it-
temperatura tal-blokka tal-
magna mkejla permezz 
tal-livell ta' radjazzjoni 
infraħamra għandha tkun 

għal magni bit-turbo: 3.0 
m-1,
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mill-inqas daqs 
temperatura ekwivalenti. 
Jekk, minħabba l-
konfigurazzjoni tal-
vettura, dan il-kejl ma 
jkunx prattiku, il-mod kif 
tiġi stabbilita t-
temperatura normali ta' 
tħaddim tal-magna jista’ 
jsir b’mezzi oħra, 
pereżempju bit-tħaddim 
tal-fann tat-tkessiħ tal-
magna.
(ii) Is-sistema tal-egżożt 
għandha tiġi mnaddfa 
b’mill-inqas tliet ċikli ta’ 
aċċelerazzjoni jew 
b’metodu ekwivalenti.

jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti (1)  
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara d-
data speċifikata fir-
rekwiżiti(1),

(c) Il-proċedura tat-test: 1.5 m-1.7
1 Il-magna u kwalunkwe 
turboċarġer imwaħħal, ma 
għandhomx ikunu 
ingranati qabel il-bidu ta’ 
kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa. 
Għall-vetturi diżil heavy-
duty, dan ifisser stennija 
ta’ mill-anqas 10 sekondi 
wara r-rilaxx tal-
aċċelleratur.

jew

2. Sabiex jinbeda kull 
ċiklu ta’ aċċellerazzjoni 
ħielsa, il-pedala tal-
aċċelleratur trid tingħafas 
għalkollox, bil-ħeffa u 
b’mod kontinwu (f’inqas 
minn sekonda) iżda mhux 
bil-goff, sabiex tinkiseb il-
kwantità massima ta’ 
fjuwil mill-pompa tal-
injezzjoni.

0,2 m-1

3. Matul kull ċiklu ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa, il-
magna għandha tilħaq l-
ispid tal-qtugħ jew, għall-
vetturi bi trażmissjonijiet 
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awtomatiċi, l-ispid 
speċifikat mill-manifattur 
jew, jekk din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, allura l-ispid 
ta’ żewġ terzi tal-ispid tal-
qtugħ, qabel ma jiġi 
rilaxxat l-aċċelleratur. 
Dan jista’ jiġi ċċekkjat, 
pereżempju, billi jiġi 
mmonitorjat l-ispid tal-
magna jew billi jitħalla 
jgħaddi biżżejjed ħin bejn 
l-għafis inizjali tal-
aċċelleratur u r-rilaxx 
tiegħu, li fil-każ tal-vetturi 
tal-kategorija 1 u 2 tal-
Anness 1, għandu jkun ta’ 
mill-anqas żewġ sekondi.
4. Il-vetturi għandhom 
jiġu mwaħħla fit-testijiet 
fil-każ biss li l-medji 
aritmetiċi ta’ mill-anqas l-
aħħar tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa 
jaqbżu l-valuri tal-limitu. 
Dan jista’ jiġi kkalkulat 
billi jiġi injorat kull kejl li 
ma jaqbilx b’mod 
sinifikanti mal-medja 
mkejla. L-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għadd 
taċ-ċikli tat-testijiet.
5. Sabiex jevitaw li jsiru 
testijiet bla bżonn, l-Istati 
Membri jistgħu jwaħħlu l-
vetturi li jkollhom valuri 
mkejla ferm ogħla mill-
valuri ta’ limitu wara 
inqas minn tliet ċikli ta’ 
aċċellerazzjoni ħielsa jew 
wara ċ-ċikli tat-tnaddif. 
Daqstant ieħor, sabiex 
jevitaw li jsiru testijiet bla 
bżonn, l-Istati Membri 
jistgħu jgħaddu l-vetturi li 
jkollhom valuri mkejla 
ferm aktar baxxi mil-limiti 
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wara inqas minn tliet ċikli 
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa 
jew wara ċikli tat-tnaddif.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-OBD mhuwiex metodu garantit ta' valutazzjoni tal-emissjonijiet; huwa għalhekk li l-
emissjonijiet għandhom jiġu verifikati permezz ta’ kejl fil-livell tal-pajp tal-egżost. Għall-
finijiet ta’ riżultati tat-testijiet armonizzati preċiżi fl-Ewropa kollha, it-test li jirreferi għal 
‘kalkolu statistiku li jikkunsidra t-tifrix tal-kejlijiet’ għandu jiġi mħassar.

Emenda 348
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Anness III – punt 1.8. – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni

1.8 Fluwidu tal-brejk (a) Temperatura ta' meta 
jbaqbaq il-fluwidu tal-
brejk baxxa wisq jew 
kontenut tal-ilma għoli 
wisq
Emendat mill-Parlament

1.8 Fluwidu tal-brejk (a) Temperatura tal-
fluwidu tal-brejk ibaqbaq 
baxxa wisq

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat l-ittestjar preċiż tal-fluwidu tal-brejk sabiex jiġu evitati 
riżultati li jiżgwidaw jew saħanistra perikolużi.

Emenda 349
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Anness III – punt 5.2.2. – punt (e) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Min
uri

Ma
ġġu

Peri
kol
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ri użi
5.2.2. Roti (a) Kwalunkwe ksur jew 

difett fil-weldjar.
x

(...)
Emendat mill-Parlament

Min
uri

Ma
ġġu
ri

Peri
kol
użi

5.2.2. Roti (a) Kwalunkwe ksur jew 
difett fil-weldjar.

x

(...)
(e) Ir-rota mhix 
kompatibbli mal-buttun 
tar-rota

x

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti tħassib serju dwar ir-responsabbiltà u s-sikurezza assoċjat ma’ roti substandard jew 
difettużi, fejn ir-roti jiġu mmuntati fuq fusijiet li mhumiex standard. L-ittestjar ta’ roti li 
mhumiex konformi mal-buttun tar-rota għandu jiġi ttrattat bħala element kritiku għas-
sikurezza u għalhekk għandu jiddaħħal fil-lista ta’ elementi li għandhom jiġu ċċekkjati waqt l-
ittestjar tal-affidabbiltà stradali.

Emenda 350
Debora Serracchiani

Proposta għal regolament
Anness III – punt 5.2.3.

Test propost mill-Kummissjoni

Min
uri

Ma
ġġu
ri

Peri
kol
użi

5.2.3. Tajers (a) Id-daqs tat-tajers, il-
kapaċità ta’ tagħbija, il-
marka tal-approvazzjoni 
jew il-klassifikazzjoni tal-
ispid mhumiex skont ir-
rekwiżiti(1) u jaffettwaw 
is-sikurezza fit-triq.

x

Kapaċità ta' tagħbija jew 
klassifikazzjoni tal-ispid 

x
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insuffiċjenti għall-użu 
attwali, it-tajer imiss ma' 
partijiet fissi oħra tal-
vettura u b'hekk jiġi 
mdgħajjef is-sewqan sikur
(b) It-tajers fuq l-istess fus 
jew fuq roti doppji ta’ 
daqsijiet differenti.

x

(c) It-tajers fuq l-istess fus 
huma ta’ kostruzzjoni 
differenti 
(radjali/djagonali).

x

(d) Kwalunkwe ħsara jew 
qtugħ serju fit-tajer.

x

Kejbil viżibbli jew bil-
ħsara

x

(e) Il-ħxuna tat-tajer 
mhix skont ir-
rekwiżiti(1).

x

Anqas minn 80 % tal-
ħxuna tat-tajer meħtieġa

x

(f) It-tajer iħokk ma' 
komponenti oħra (apparati 
flessibbli kontra t-titjir).

x

It-tajer iħokk ma' 
komponenti oħra (is-
sewqan sikur mhux 
imdgħajjef)

x

(g) Tajers rikundizzjonati 
mhux skont ir-
rekwiżiti(1).

x

Affettwat is-saff ta' 
protezzjoni tal-kejbil

x

(h) Funzjonament ħażin 
tas-sistema ta' monitoraġġ 
tal-pressjoni tal-arja

x

jidher ċar li ma jaħdimx x
Emendat mill-Parlament

Min
uri

Ma
ġġu
ri

Peri
kol
użi

5.2.3. Tajers (a) Id-daqs tat-tajers, il-
kapaċità ta’ tagħbija, il-
marka tal-approvazzjoni 
jew il-klassifikazzjoni tal-
ispid mhumiex skont ir-

x
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rekwiżiti(1) u jaffettwaw 
is-sikurezza fit-triq.
Kapaċità ta' tagħbija jew 
klassifikazzjoni tal-ispid 
insuffiċjenti għall-użu 
attwali, it-tajer imiss ma' 
partijiet fissi oħra tal-
vettura u b'hekk jiġi 
mdgħajjef is-sewqan sikur

x

(b) It-tajers fuq l-istess fus 
jew fuq roti doppji ta’ 
daqsijiet differenti.

x

(c) It-tajers fuq l-istess fus 
huma ta’ kostruzzjoni 
differenti 
(radjali/djagonali).

x

(d) Kwalunkwe ħsara jew 
qtugħ serju fit-tajer.

x

Kejbil viżibbli jew bil-
ħsara

x

(e) L-indikatur tal-użu 
eċċessiv għall-ħxuna tat-
tajer isir viżibbli

x

Tajer fil-livell legali ta’ 
ħxuna. Tajers taħt il-
livell legali ta’ ħxuna.

x

(f) It-tajer iħokk ma' 
komponenti oħra (apparati 
flessibbli kontra t-titjir).

x

It-tajer iħokk ma' 
komponenti oħra (is-
sewqan sikur mhux 
imdgħajjef)

x

(g) Tajers rikundizzjonati 
mhux skont ir-
rekwiżiti(1).

x

Affettwat is-saff ta' 
protezzjoni tal-kejbil

x

(h) Funzjonament ħażin 
tas-sistema ta' monitoraġġ 
tal-pressjoni tat-tajer jew 
jidher ċar li t-tajer mhux 
minfuħ biżżejjed

x

jidher ċar li ma jaħdimx x
(i) Pressjoni ta’ tħaddim 
waqt is-servizz f’wieħed 
mit-tajers tal-vettura 

x
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mnaqqsa b’20 %, iżda 
mhux taħt il-150 kP
Pressjoni tat-tajers inqas 
minn 150 kPa

x

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sewqan b’tajers minfuħin b’mod korrett isaħħaħ l-effiċjenza ta’ tajers b’reżistenza baxxa 
għat-tidwir (low rolling resistance tyres) u jnaqqas l-emissjonijiet ta’ CO2 b’daqs 5g għal kull 
kilometru. Tajer taħt il-150kPa mhuwiex biss insikur iżda perikoluż għax hemm riskju li 
jisplodi. Kwalunwke tajer bi ħxuna inqas mir-rekwiżiti legali huwa illegali u għalhekk 
m’għandux jitħalla jintuża fit-toroq Ewropej. Hu għal din ir-raġuni li dan id-difett għandu 
jiġi mmarkat bħala perikoluż. Kwalunkwe tajer fil-livell legali ta’ ħxuna għandu jinbidel 
qabel ma jsir perikoluż u għalhekk għandu jiġi mmarkat bħala maġġuri.

Emenda 351
Werner Kuhn

Proposta għal regolament
Anness III – punt 8.2.1.2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni

Min
uri

Ma
ġġu
ri

Peri
kol
użi

8.2.1.2 Emissjonijiet
gassużi

(b) Jew, f’każ li din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, l-
emissjonijiet ta’ CO jkunu 
ogħla minn:

x

(...)
ii) għal vetturi 
kkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata:
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.5%
– bi spid għoli 
mingħajr ingranaġġ: 0.3%
jew
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.3%13

– bi spid għoli 
mingħajr ingranaġġ: 0.2%
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skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).
Emendat mill-Parlament

Min
uri

Ma
ġġu
ri

Peri
kol
użi

8.2.1.2 Emissjonijiet
gassużi

(b) Jew, f’każ li din l-
informazzjoni ma tkunx 
disponibbli, l-
emissjonijiet ta’ CO jkunu 
ogħla minn:

x

(...)
ii) għal vetturi 
kkontrollati minn sistema 
ta’ kontroll tal-
emissjonijiet avvanzata:
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.5%
– bi spid għoli 
mingħajr ingranaġġ: 0.3%
jew
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.3%13

– bi spid għoli 
mingħajr ingranaġġ: 0.2%
jew
– bil-magna mhux 
ingranata: 0.2% (6a)

– bi spid għoli 
mingħajr ingranaġġ: 
0.1% (6a)

skont id-data tal-ewwel 
reġistrazzjoni jew użu 
speċifikat fir-rekwiżiti(1).

(6a) Tip approvat skont il-limiti tat-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 jew irreġistrat jew imdaħħal fis-servizz għall-ewwel darba wara l-
1 ta' Lulju 2007 (Euro 5).

Or. en

Emenda 352
Werner Kuhn

Proposta għal regolament
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Anness III – punt 8.2.2.2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni

Min
uri

Ma
ġġu
ri

Peri
kol
użi

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

Meta din l-informazzjoni 
ma tkunx disponibbli jew 
ir-rekwiżiti (1)  ma 
jippermettux l-użu ta’ 
valuri ta’ referenza,

x

għal magni b'respirazzjoni 
naturali: 2.5 m-1 ,
għal magni bit-turbo: 3.0 
m-1,
jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti (1)  
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara d-
data speċifikata fir-
rekwiżiti(1), 
1.5 m-1.14

Emendat mill-Parlament

Min
uri

Ma
ġġu
ri

Peri
kol
użi

8.2.2.2 Opaċità
Vetturi rreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz qabel 
l-1 ta' Jannar 1980 huma 
eżentati minn dan ir-
rekwiżit.

Meta din l-informazzjoni 
ma tkunx disponibbli jew 
ir-rekwiżiti (1)  ma 
jippermettux l-użu ta’ 
valuri ta’ referenza,

x

għal magni b'respirazzjoni 
naturali: 2.5 m-1 ,
għal magni bit-turbo: 3.0 
m-1,
jew, għal vetturi 
identifikati fir-rekwiżiti (1)  
jew irreġistrati jew 
imdaħħla fis-servizz 
għall-ewwel darba wara d-
data speċifikata fir-
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rekwiżiti(1), 
1.5 m-1.14

jew
0.5 m-1 (6a)

(6a) Tip approvat skont il-limiti tat-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2007 jew irreġistrat jew imdaħħal fis-servizz għall-ewwel darba wara l-
1 ta' Lulju 2007 (Euro 5).

Or. en

Emenda 353
Debora Serracchiani

Proposta għal regolament
Anness V – taqsima 1 – punt 15 – inċiż 15a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Gejġ tal-pressjoni biex titkejjel il-
pressjoni tat-tajers;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ gejġ tal-pressjoni biex titkejjel il-pressjoni tat-tajers.


