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PR_COD_1amCom

Simboli għall-proċeduri

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

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

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

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

Emendi għal abbozz ta’ att

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

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

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet 
perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar 
id-Direttiva 2009/40/KE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0380),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0186/2012),

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

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati, fi ħdan il-qafas tal-Protokoll Nru 2 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mis-Senat Franċiż, 
mill-Kamra tad-Deputati tal-Pajjiżi l-Baxxi , is-Senat tal-Pajjiżi l-Baxxi, il-Parlament 
Svediż u l-Kamra tad-Deputati Ċiprijotta, li jiddikjaraw li l-abbozz tal-att leġiżlattiv ma 
jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
12 ta’ Diċembru 20121,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumaturi (A7-0000/2013),

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

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

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

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 9
                                               
1 ĠU C ... /Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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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) Il-vetturi ta’ interess storiku 
jikkonservaw il-wirt tal-epoka li nbnew 
fiha, jinżammu f’kundizzjoni storikament 
korretta u rarament jintużaw bħala vetturi 
ta’ kuljum. Għandu jitħalla f’idejn l-Istati 
Membri biex jiddeċiedu jekk jestendux il-
perjodu tal-ittestjar perjodiku tal-
affidabilità stradali għal vetturi bħal dawn 
jew inkella biex jirregolaw is-sistema 
għall-ittestjar tal-affidabbiltà stradali 
tagħhom. Għandu jitħalla wkoll f’idejn l-
Istati Membri biex jirregolaw l-ittestjar tal-
affidabilità stradali ta' tipi oħra ta' vetturi 
speċjalizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tirrelata mal-Emendi 15, 16 u 17.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Bil-għan li jiġi applikat aħjar il-
prinċipju dwar il-moviment liberu fl-
Unjoni, iċ-ċertifikat tal-affidabbiltà 
stradali maħruġ fl-Istat Membru oriġinali 
ta’ reġistrazzjoni għandu jkun rikonoxxut 
b’mod reċiproku fost l-Istati Membri fir-
rigward tar-reġistrazzjoni mill-ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala l-ewwel pass lejn is-suq intern tal-PTI, qed jiġi propost li l-Istati Membri jirrikonoxxu 
b’mod reċiproku ċ-ċertifikati tal-affidabbiltà stradali fil-każ ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid 
transkonfinali. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 26.



PR\925430MT.doc 7/25 PE504.196v01-00

MT

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Meta jkun hemm evidenza li l-
armonizzazzjoni tal-ittestjar tal-
affidabbiltà stradali tkun intlaħqet sa 
ċertu grad ta’ suffiċjenza, għandhom jiġu 
stabbiliti d-dispożizzjonijiet għar-
rikonoxximent reċiproku sħiħ taċ-
ċertifikati tal-affidabbiltà stradali fl-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu esplorati possibbiltajiet għal aktar żvilupp tas-suq intern tal-PTI, fejn id-
detenturi ta’ vetturi rreġistrati fi Stat Membru jistgħu jagħmlu l-ittestjar tal-affidabbiltà 
stradali fi Stat Membru ieħor. Dan jippermetti li ma jkunx hemm vjaġġi bla bżonn lura fl-
Istati Membri ta’ reġistrazzjoni għal vetturi kummerċjali użati fit-trasport internazzjonali.

Emenda 4
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 

(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’ 
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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.

spezzjoni teknika perjodika sabiex 
tinħoloq rata prevedibbli ta’ vetturi li 
jgħaddu jew ma jgħaddux mit-test.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Meta jkunu qed iwettqu t-testijiet tal-
affidabilità stradali, l-ispetturi għandhom 
jaġixxu b’mod indipendenti u għandu jkun 
evitat kull kunflitt ta’ interess. Għalhekk, 
ir-riżultat tat-testijiet tal-affidabilità stradali 
ma għandux ikun marbut mas-salarju jew 
ma’ xi benefiċċju ekonomiku jew 
personali.

(13) Meta jkunu qed iwettqu t-testijiet tal-
affidabilità stradali, l-ispetturi għandhom 
jaġixxu b’mod indipendenti u għandu jkun 
evitat kull kunflitt ta’ interess. Għalhekk, 
ir-riżultat tat-testijiet tal-affidabilità stradali 
ma għandux ikun marbut mas-salarju jew 
ma’ xi benefiċċju ekonomiku jew 
personali. L-operaturi ekonomiċi involuti 
fil-produzzjoni, il-bejgħ, il-kiri, il-
manutenzjoni jew it-tiswija ta’ vetturi 
għandhom iżommu dawn l-attivitajiet 
separati mill-aspetti relatati mal-
organizzazzjoni, il-persunal u l-finanzi 
għat-twettiq ta’ testijiet tal-affidabbiltà 
stradali.

Or. en

Emenda 6
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 

(17) Il-frekwenza tat-testijiet għandha tiġi 
adattata skont it-tip ta’ vettura. Huwa aktar 
probabbli li l-vetturi jippreżentaw 
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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.

nuqqasijiet tekniċi meta jilħqu ċertu età.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Standards tal-ittestjar tal-
affidabbiltà stradali għandhom ikunu 
stabbiliti fuq livell minimu għoli komuni 
applikabbli mal-Unjoni kollha, li 
jippermettu lil dawk l-Istati Membri li 
diġà għandhom livell ogħla minn dak 
mitlub ta’ testijiet tal-affidabbiltà stradali 
biex iżommu l-istandards ogħla tagħhom 
u biex jadottawhom għall-progress 
tekniku, jekk ikun xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament jistabbilixxi livell minimu ta’ standards tekniċi. L-Istati Membri jistgħu 
jżommu jew jintroduċu standards ogħla.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema 
għal testijiet perjodiċi tal-affidabilità 
stradali tal-vetturi.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema 
għal testijiet perjodiċi tal-affidabilità 
stradali tal-vetturi li jitwettqu abbażi ta’ 
standards u rekwiżiti tekniċi minimi bil-
għan li jiġi żgurat livell għoli ta’ sikurezza 
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stradali u protezzjoni tal-ambjent.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– vetturi bil-mutur li għandhom tal-inqas 
erba' roti, użati għall-ġarr tal-passiġġieri u 
b'mhux aktar minn tmien sedili minn barra
s-sedil tax-xufier - kategorija tal-
vettura M1,

– vetturi bil-mutur imfassla u mibnija 
prinċipalment għall-ġarr ta’ persuni u l-
bagalji tagħhom, li jinkludu mhux aktar 
minn tmien sedili minbarra s-sedil tax-
xufier - kategorija tal-vettura M1,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija adattata għar-reviżjoni tad-Direttiva 2007/46/KE.

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– vetturi bil-mutur użati għall-ġarr tal-
passiġġieri u b’aktar minn tmien sedili, 
eskluż is-sedil tax-xufier – kategoriji tal-
vettura M2 u M3,

– vetturi bil-mutur imfassla u mibnija 
prinċipalment għall-ġarr ta’ persuni u l-
bagalji tagħhom, li jinkludu aktar minn 
tmien sedili, eskluż is-sedil tax-xufier –
kategoriji tal-vettura M2 u M3,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija adattata għar-reviżjoni tad-Direttiva 2007/46/KE.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– vetturi bil-mutur li għandhom tal-inqas 
erba’ roti, normalment użati għall-ġarr 
bit-triq ta' oġġetti u b'massa massima 
permessibbli li ma taqbiżx it-3 500 kg -
kategorija tal-vettura N1,

– vetturi bil-mutur imfassla u mibnija 
prinċipalment għall-ġarr ta’ oġġetti li 
għandhom massa massima li ma taqbiżx 
it-3.5 tunnellati - kategorija tal-vettura N1,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija adattata għar-reviżjoni tad-Direttiva 2007/46/KE.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– vetturi bil-mutur użati għall-ġarr ta’ 
oġġetti u b’massa massima permessibbli li 
taqbeż it-3 500 kg – kategoriji tal-
vettura N2 u N3,

– vetturi bil-mutur imfassla u mibnija 
prinċipalment għall-ġarr ta’ oġġetti 
b’massa massima li taqbeż it-3.5 tunnellati 
- kategoriji tal-vettura N2 u N3,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija adattata għar-reviżjoni tad-Direttiva 2007/46/KE.

Emenda 13
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,

– trejlers imfassla u mibnija għall-ġarr ta’
oġġetti jew ta’ persuni kif ukoll għall-
akkomodazzjoni ta’ persuni, li għandhom
massa massima li ma taqbiżx it-3.5 
tunnellati – kategoriji tal-vetturi O1 u O2,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Terminoloġija adattata għar-reviżjoni tad-Direttiva 2007/46/KE.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– trejlers u semitrejlers b'massa massima 
permessibbli li taqbeż it-3 500 kg -
kategoriji tal-vettura O3 u O4,

– trejlers imfassla u mibnija għall-ġarr ta’
oġġetti jew ta’ persuni kif ukoll għall-
akkomodazzjoni ta’ persuni, li għandhom
massa massima li taqbeż it-3.5 tunnellati –
kategoriji tal-vetturi O3 u O4,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija adattata għar-reviżjoni tad-Direttiva 2007/46/KE.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – 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 ta’ interess storiku’ tfisser 
kwalunkwe vettura li titqies bħala storika 
mill-Istat Membru ta’ reġistrazzjoni jew 
minn wieħed mill-korpi ta’ 
awtorizzazzjoni maħturin tiegħu u li 
tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw aktar diskrezzjoni fid-definizzjoni tal-vettura ta’ 
interess storiku.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7 – inċiż 3
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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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna vetturi storiċi sarilhom tibdil matul l-eżistenza tagħhom. Għaldaqstant, bidliet 
sostanzjali biss għandhom jiskwalifikaw il-vettura milli tiġi kkunsidrata bħala storika.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Ma nbidlitx fid-dehra tagħha; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni proposta tkun wisq restrittiva minħabba li bidla fid-dehra hija pjuttost komuni 
fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ vetturi storiċi, b’mod partikolari għal dawk aktar qodma.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – 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 
spezzjoni biex jiġi żgurat li vettura hija 
sikura biex tintuża fit-toroq pubbliċi u li 
tikkonforma mal-karatteristiċi ambjentali 
meħtieġa;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tiġi ċċarata u adattata għall-finijiet tat-test perjodiku ta’ spezzjoni 
teknika, bil-għan li tkun validata l-funzjonalità korretta tas-sistemi ta’ sikurezza u dawk 
ambjentali. L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun biss referenza ta’ żmien sabiex wieħed 
jifhem liema rekwiżiti ta’ sikurezza u dawk ambjentali huma relatati mal-vettura. Dawn ir-
rekwiżiti m’għandhomx jirriferu għall-partijiet jew il-komponenti nfushom.

Emenda 19
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, mingħajr ħlas, liċ-ċentri tal-
ittestjar u lill-manifatturi tat-tagħmir 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. Għall-manifatturi tat-tagħmir 
tal-ittestjar, dik l-informazzjoni għandha 
tinkludi l-informazzjoni meħtieġa sabiex 
it-tagħmir tal-ittestjar ikun jista’ jwettaq 
valutazzjoni dwar jekk il-funzjonalità tas-
sistemi ta’ kontroll elettroniku ta’ vettura 
tgħaddix jew le mit-test. 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. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-manifatturi tat-tagħmir tal-ittestjar ikollhom aċċess għad-dejta li 
jeħtieġu sabiex jiżviluppaw tagħmir li jiffunzjona sew.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 1
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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. en

Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza tal-ittestjar tal-muturi għandha tiġi vvalutata wkoll abbażi tal-piż finanzjarju u 
amministrattiv fuq id-detenturi ta’ muturi. Biex jintlaħaq l-għan ta’ sikurezza msaħħa fit-
toroq, hemm bżonn li jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn il-frekwenza tat-testijiet u l-piż addizzjonali 
fuq iċ-ċittadini. Għandna nevitaw piż bla bżonn u mhux xieraq fuq id-detenturi ta’ muturi. Il-
formula ‘4+2+2’ hija aktar proporzjonata f’dan ir-rigward.

Emenda 21
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 
kull sentejn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

0Il-frekwenza tal-ittestjar ‘4+2+2’ għal dawn il-kategoriji ta’ vetturi hija proporzjonata mal-
għanijiet segwiti.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Kategoriji oħra ta’ vetturi: f’intervalli 
definiti mill-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jistabbilixxu l-frekwenza tal-ittestjar għall-kategoriji ta’ 
vetturi li mhumiex irregolati minn dispożizzjonijiet oħra tal-Artikolu 5.

Emenda 23
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. en

Ġustifikazzjoni

Hemm riskju ta’ manipulazzjoni tal-odometri marbut mad-dispożizzjoni proposta.

Emenda 24
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

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid, id-detenturi tal-vetturi għandhom jitħallew joqogħdu fuq it-
test validu tal-affidabbiltà stradali. L-aspett transkonfinali ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid huwa 
rregolat mill-emenda 26.
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Emenda 25
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. It-test jista’ jinkludi 
wkoll verifika ta’ jekk il-partijiet u l-
komponenti rispettivi ta’ dik il-vettura 
jikkorrispondux għall-karatteristiċi ta’ 
sikurezza u dawk ambjentali meħtieġa fis-
seħħ fiż-żmien tal-approvazzjoni jew, jekk 
applikabbli, fiż-żmien tal-modifiki li jkunu 
saru. 

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Iċ-ċertifikati tal-affidabbiltà stradali 
għandhom ikunu rikonoxxuti mill-Istati 
Membri kollha b’mod reċiproku 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

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-affidabbiltà stradali fil-każ ta’ reġistrazzjoni 
mill-ġdid transkonfinali huwa pass kruċjali ’l quddiem fl-iżvilupp tas-suq intern ġenwin tal-
PTI. L-emenda tqis il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (C-150/11). 
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Emenda 27
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 jistgħu jintroduċu 
rekwiżiti ta’ kompetenza u taħriġ 
addizzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta’ kompetenza u taħriġ stabbiliti fl-Anness VI huma dawk minimi u l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Persuna li tkun wettqet tiswijiet jew 
manutenzjoni fuq vettura m’għandhiex 
tkun involuta bħala spettur fit-twettiq 
sussegwenti ta’ test perjodiku tal-
affidabbiltà stradali ta’ dik l-istess vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissaħħaħ l-indipendenza tal-ispetturi huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-istess persuna ma 
tkunx involuta fit-tnejn, it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura qabel l-ittestjar u l-ittestjar 
innifsu.

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
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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, il-manifatturi tat-
tagħmir tal-ittestjar u l-manifatturi tal-
vettura.

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati b’konformità mal-
Artikolu 19 bil-ħsieb li:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati b’konformità mal-
Artikolu 18 bil-ħsieb li:

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– taġġorna l-Artikolu 2(1) u l-Artikolu 5(1) 
u (2) kif xieraq sabiex tqis it-tibdil għall-
kategoriji tal-vetturi li jirriżulta mill-
emendi għal-leġiżlazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(1),

– taġġorna biss id-deżinjazzjoni tal-
kategoriji ta’ vetturi fl-Artikolu 2(1) u l-
Artikolu 5(1) u (2) kif xieraq f’każ ta’ 
tibdil fil-kategoriji tal-vetturi li jirriżulta 
mill-emendi għal-leġiżlazzjoni tal-
approvazzjoni tat-tip imsemmija fl-
Artikolu 2(1), mingħajr ma jiġu affettwati 
l-kamp ta’ applikazzjoni u l-frekwenzi tat-
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testijiet,

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test ġie ċċarat sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe bidla fil-kategoriji ta’ vetturi hija marbuta 
mal-bidliet fil-leġiżlazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip. Dan jagħti lill-Kummissjoni l-flessibbiltà 
meħtieġa biex tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-bidliet fil-kategoriji tal-vetturi fil-leġiżlazzjoni 
tal-approvazzjoni tat-tip u tal-PTI filwaqt li tistabbilixxi limiti ċari ta’ dik id-delega.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– taġġorna l-Annessi fid-dawl tal-progress 
tekniku jew sabiex tqis il-modifikazzjoni 
fil-leġiżlazzjoni internazzjonali jew tal-
Unjoni.

– taġġorna elementi mhux essenzjali ta’:

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Anness II, punt 3 fir-rigward tal-metodi, 
ir-raġunijiet għall-falliment fit-test u l-
Anness V, fil-każ tad-disponibbiltà ta’ 
metodi tal-ittestjar aktar effiċjenti u 
effettivi,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ċċarati limiti għad-delega ta’ poteri lill-Kummissjoni.
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Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Anness II, punt 3 fir-rigward tal-lista ta’ 
elementi tat-test, il-metodi, ir-raġunijiet 
għall-falliment fit-test u l-valutazzjoni 
tan-nuqqasijiet u l-Anness V, sabiex 
tadattahom għall-evoluzzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sikurezza 
jew l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ċċarati limiti għad-delega ta’ poteri lill-Kummissjoni.

Emenda 35
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. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 17 hija mogħtija lill-
Kummissjoni 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 ta’ 
setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur 
qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames 
snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi 
estiża awtomatikament għal perjodi ta’ 
żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Or. en
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Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Rapportar

Mhux aktar tard minn [ħames snin mid-
data tal-pubblikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni u l-effetti ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fir-
rigward tal-frekwenza tal-ittestjar, il-livell 
ta’ armonizzazzjoni tat-testijiet perjodiċi 
tal-affidabbiltà stradali u l-effikaċja tad-
dispożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent 
reċiproku taċ-ċertifikati tal-affidabbiltà 
stradali f’każijiet ta’ reġistrazzjoni mill-
ġdid ta’ vetturi li joriġinaw minn Stat 
Membru ieħor. Ir-rapport għandu wkoll 
janalizza jekk hemmx livell suffiċjenti ta’ 
armonizzazzjoni sabiex jippermetti r-
rikonoxximent reċiproku sħiħ taċ-
ċertifikati tal-affidabbiltà stradali fl-
Unjoni kollha. Ir-rapport għandu jiġi 
ppreżentat wara konsultazzjoni tal-
kumitat imsemmi fl-Artikolu 16. Ir-
rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn 
xieraq, bi proposti leġiżlattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun obbligata tirrapporta lura lill-koleġiżlaturi dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament. Ir-rapport għandu, inter-alia, janalizza l-għażliet għall-
iżvilupp ulterjuri tas-suq intern kollu tal-PTI.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta tal-Kummissjoni

I. Ir-regoli eżistenti tal-UE dwar it-testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali ta’ vetturi bil-
mutur 
Id-Direttiva 2009/40/KE tistabbilixxi standards minimi għall-kontrolli tal-vettura regolari. Id-
Direttiva tapplika għall-karozzi tal-passiġġieri, ix-xarabanks u l-kowċis u għall-vetturi tqal u 
t-trejlers tagħhom, iżda mhux għall-iskuters u l-muturi.

II. Proposta ġdida għall-ittestjar tal-affidabbiltà stradali

Il-Kummissjoni ressqet regoli ġodda dwar l-ittestjar tal-affidabbiltà stradali bil-għan li 
tkompli ttejjeb is-sikurezza fit-toroq u tiżgura livell għoli ta' ħarsien ambjentali. Il-Proposta 
hija konformi mal-għanijiet tas-sikurezza fit-toroq stabbiliti fil-White Paper dwar ‘Pjan 
Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport’. 
Il-Proposta hija bbażata fuq it-twaqqif ta’ standards minimi komuni tal-UE għall-kontrolli ta’ 
vetturi, fejn l-Istati Membri jkunu liberi li jmorru lil hinn u jintroduċu standards ogħla, jekk 
dan ikun meħtieġ.

L-elementi prinċipali tal-Proposta huma:
1. Ittestjar obbligatorju fl-UE kollha għall-iskuters u l-muturi. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
vetturi li għandhom jiġu ttestjati se jiġi estiż għal dan il-grupp ta’ utenti tat-triq bl-ogħla 
riskju. It-trejlers ħfief (taħt 3.5 tunnellati) se jiġu ttestjati wkoll. Dawn il-kategoriji ta’ vetturi 
attwalment huma esklużi mis-sistema mħaddma fl-UE. L-ittestjar tagħhom jibqa’ fid-
diskrezzjoni tal-Istati Membri.

2. Żieda fil-frekwenza tat-testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal ċerti kategoriji ta’ 
vetturi. Attwalment, il-karozzi u l-vannijiet (sa 3.5 tunnellati) li għandhom aktar minn sitt snin 
huma kkontrollati darba kull sentejn. Qed jiġi propost li dawn jiġi kkontrollati ta’ mill-inqas 
kull sena wara s-sitt snin. Dan ifisser bidla għal 4-2-1 minflok 4-2-2 ta’ bħalissa. Il-formula 4-
2-1 qed tiġi proposta wkoll għall-iskuters u l-muturi. Barra minn hekk, qed jiġi propost li 
tiżdied il-frekwenza tat-testijiet għall-karozzi u l-vannijiet b’kilometraġġ għoli (160 000 km). 
Dawn il-vetturi għandhom ikunu spezzjonati kull sena wara l-ewwel test (4-1-1 minflok 4-2-2 
eżistenti) jekk sad-data tal-ewwel spezzjoni (wara 4 snin) jilħqu kilometraġġ ta’ aktar minn 
160 000 km. Dan għandu jwassal biex it-testijiet tagħhom ikunu konformi ma’ dawk ta’ 
vetturi oħra b’kilometraġġ għoli bħat-taxis, l-ambulanzi, eċċ.

3. Huwa propost li jiġi stabbilit livell minimu ta’ ħiliet u rekwiżiti ta’ taħriġ għall-ispetturi.
4. Titjib fil-kwalità tat-testijiet ta’ vetturi billi jiġu stabbiliti standards minimi komuni għal 
nuqqasijiet u tagħmir.
5. Kontroll fuq il- frodi fir-rigward tal-kilometraġġ, bil-qari reġistrat tal-kilometraġġ

6. Il-komponenti elettroniċi tas-sikurezza jiġu soġġetti għal ittestjar mandatorju.
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Il-Parlamenti Nazzjonali: Il-parlamenti nazzjonali tal-FR, NL, SE u CY formalment 
oġġezzjonaw minħabba li l-Proposta tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà tal-UE.

L-opinjoni tar-Rapporteur

Matul id-dibattitu parlamentari għandu jiġi kkunsidrat b’attenzjoni jekk il-miżuri proposti 
humiex proporzjonati mal-għanijiet segwiti. L-impatt tal-proposta fuq iċ-ċittadini u n-negozji 
għandu jiġi vvalutat bir-reqqa sabiex ikun evitat piż finanzjarju u amministrattiv mhux 
meħtieġ. Hemm bżonn li jiġi stabbilit riżultat ibbilanċjat. 

Fid-dawl ta’ dak kollu msemmi hawn fuq, ir-Rapporteur jipproponi:
1. Frekwenza tat-testijiet u l-kategoriji ta’ vetturi: Ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta tal-
Kummissjoni biex jiġi estiż l-ittestjar tal-affidabbiltà stradali għall-iskuters u l-muturi 
minħabba li dawn jirrappreżentaw grupp ta’ utenti f’riskju ogħla. Madankollu, jidher li jkun 
aktar proporzjonat li tinbidel il-frekwenza minn 4-2-1 għal 4-2-2 għal dawn il-kategoriji ta’ 
vetturi. Il-formula 4-2-2 tirrappreżenta wkoll approċċ ibbilanċjat għall-ittestjar ta’ karozzi u 
vetturi ħfief ikkonċernati minħabba li diversi studji li jikkonċernaw ir-rabta bejn l-inċidenti u 
n-nuqqasijiet tekniċi jagħtu riżultati ambigwi f’termini tal-impatt ta’ testijiet aktar frekwenti 
fuq is-sikurezza fit-toroq. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkompli tissorvelja u tevalwa 
din il-kwistjoni u tirrapporta lura lill-koleġiżlaturi. Stat Membru għandu jitħalla jintroduċi 
testijiet aktar frekwenti. Il-kriterju tal-kilometraġġ jista’ jqajjem mistoqsijiet dwar il-
manipulazzjoni tal-odometri. Għaldaqstant qed jiġi propost li dan l-element jitneħħa mill-
Proposta.
2. Ir-rekwiżiti tekniċi u l-metodi tal-ittestjar kif stabbiliti fl-Annessi għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala standards minimi tal-UE. L-Istati Membri għandhom jitħallew iżommu jew 
jintroduċu standards ogħla. Dan il-prinċipju ġie stabbilit fl-Artikolu 6(2) tal-Proposta. Ir-
Rapporteur jissuġġerixxi emendi bil-għan li jissaħħaħ dan il-prinċipju. L-istess japplika għar-
rekwiżiti ta’ kwalifika għall-ispetturi li wkoll għandhom ikunu dawk minimi.

3. Huwa kruċjali li l-ittestjar tal-affidabbiltà stradali jitwettaq minn spetturi mgħallma, 
imħarrġa u indipendenti. Dan qed jiġi propost sabiex tissaħħaħ l-indipendenza tal-ispetturi kif 
ukoll biex jiġu eliminati kunflitti ta’ interess potenzjali. 

4. Karozzi storiċi: Ġie rikonoxxut li l-karozzi storiċi għandhom ikunu eżentati mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE. L-Istati Membri għandu jkollhom aktar diskrezzjoni 
fit-twaqqif tar-rekwiżiti nazzjonali tagħhom stess fir-rigward tad-definizzjoni u l-ittestjar ta’ 
dawk il-vetturi. Filwaqt li l-Proposta tirrappreżenta bażi soda għal aktar dibattitu, ir-
Rapporteur sab id-definizzjoni ta’ vetturi storiċi pjuttost rigoruża u jissuġġerixxi tibdil fid-
definizzjoni sabiex tkun aktar flessibbli.

5. Fil-każ ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid transkonfinali tal-vetturi, ġie rrakkomandat li tiġi 
kkunsidrata l-każistika reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (C-150/11).

6. Atti delegati: Filwaqt li ċertu grad ta’ flessibbiltà huwa meħtieġ sabiex tiġi żgurata li l-
leġiżlazzjoni tkun aġġornata mal-iżvilupp teknoloġiku, it-test tal-Kummissjoni huwa kemxejn 
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ambigwu. Għaldaqstant, ir-Rapporteur jissuġġerixxi t-twaqqif ta’ limiti aktar preċiżi għad-
delega tas-setgħat lill-Kummissjoni.  


