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Emenda  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' 

sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta għal regolament 

Premessa 20a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Sabiex jiġi żgurat li d-dejta kollha 

li tkun ġejja mit-testijiet tal-omologazzjoni 

fil-livell nazzjonali tkun veritiera u tiġi 

evitata kwalunkwe manipulazzjoni, 

jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea taħtar 

Aġenzija Ewropea għas-Sorveljanza tal-

Vetturi (EVSA) minn fost il-korpi eżistenti 

tagħha. Jenħtieġ li s-servizzi tekniċi tal-

EVSA jitwaqqfu fil-laboratorji taċ-Ċentru 

Konġunt tar-Riċerka, li jistgħu, jekk ikun 

xieraq, jiġu implimentati permezz ta' 

tariffi imposti fuq il-manifatturi tal-

karozzi, proporzjonati għall-prezz tal-

bejgħ tal-vetturi u kkalkulati b'tali mod li 

ma jkunx hemm impatt sinifikanti fuq il-

prezz ikkonċernat. Jenħtieġ li l-EVSA 

twettaq kontrolli regolari biex tivverifika 

l-konformità tal-vetturi, is-sistemi, il-

komponenti u l-unitajiet tekniċi separati 

mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-

Regolament kif ukoll mal-korrettezza tal-

approvazzjonijiet tat-tip. Jenħtieġ li dawk 

il-kontrolli jsiru fuq mhux inqas minn 

20 % tal-għadd ta' mudelli mqiegħda fis-

suq Ewropew fis-sena ta' qabel, permezz 

ta' kontrolli dokumentarji u testijiet 

f'sewqan reali u fil-laboratorju abbażi ta' 

kampjuni statistikament rilevanti. 

Jenħtieġ li l-eżitu ta' dawn it-testijiet 

jitqiegħdu għad-dispożizzjoni sħiħa tal-
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pubbliku permezz tas-sit web tal-

Kummissjoni Ewropea. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Mindu ħareġ fil-beraħ l-iskandlu tad-Dieselgate m'għadx hemm dubji dwar il-konnessjonijiet 

politiċi li jeżistu f'ħafna pajjiżi Ewropej bejn il-manifatturi tal-karozzi u l-gvernijiet. It-test 

approvat mill-Kumitat IMCO jistabbilixxi l-obbligu li kull Stat Membru jiċċekkja l-20 % tal-

mudelli l-ġodda mqiegħda fis-suq. Dan jagħmilha aktar diffiċli għall-manifatturi tal-karozzi 

biex iqarrqu fuq l-emissjonijiet, iżda biex is-sistema tal-monitoraġġ tkun aktar soda u jiġi 

evitat li ċ-ċittadini jisfaw vittma ta' frodi, hemm bżonn korp indipendenti terz fil-livell tal-

Unjoni biex it-testijiet tal-omologazzjoni magħmula fil-livell nazzjonali jiġu ċċekkjati mill-

ġdid. 
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Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' 

sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-

suq għandhom iwettqu l-kontrolli regolari 

sabiex jivverifikaw il-konformità tal-

vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-

unitajiet tekniċi separati mar-rekwiżiti 

stabbiliti f'dan ir-Regolament kif ukoll il-

korrettezza tal-approvazzjonijiet tat-tip. 
Dawk il-kontrolli għandhom isiru fuq 

skala adegwata, permezz ta' kontrolli 

dokumentarji u permezz ta' testijiet 

b'impettu reali u tal-laboratorju fuq il-

bażi ta' kampjuni statistikament rilevanti. 

Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet ta' 

sorveljanza tas-suq għandhom 

jikkunsidraw il-prinċipji stabbiliti tal-

valutazzjoni tar-riskju, l-ilmenti u 

informazzjoni oħra. 

1. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-

suq għandhom iwettqu testijiet u 

spezzjonijiet regolari b'konformità mal-

programmi annwali nazzjonali approvati 

skont il-paragrafi 2 u 3 sabiex 

jivverifikaw li l-vetturi, is-sistemi, il-

komponenti u l-unitajiet tekniċi separati 

huma konformi mal-approvazzjonijiet tat-

tip u mal-leġiżlazzjoni applikabbli. Tali 

testijiet u spezzjonijiet għandhom 

jitwettqu, inter alia, permezz ta' testijiet 

fil-laboratorju u testijiet tal-emissjonijiet 

f'sewqan reali, abbażi ta' kampjuni 

statistikament rilevanti, u għandhom jiġu 

ssupplimentati minn kontrolli 

dokumentarji. L-awtoritajiet għandhom 

jiżguraw li l-vetturi soġġetti għal testijiet 
ta' approvazzjoni tat-tip ikunu ekwivalenti 

eżatt għal dawk li jkunu se jitqiegħdu fis-

suq. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

testijiet jew spezzjonijiet fuq bażi annwali 

fuq għadd ta' tipi li għandu jammonta 

għal mill-inqas 20 % tal-għadd ta' tipi 

mqiegħda fis-suq f'dak l-Istat Membru 

fis-sena ta' qabel. Meta jagħmlu dan, l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 

għandhom jikkunsidraw il-prinċipji 

stabbiliti tal-valutazzjoni tar-riskju, ilmenti 

ssostanzjati u informazzjoni rilevanti oħra, 
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inklużi r-riżultati tat-testijiet ippubblikati 

minn partijiet terzi rikonoxxuti, 

teknoloġiji ġodda fis-suq u rapporti minn 

spezzjonijiet tekniċi perjodiċi u 

telerilevament fit-triq. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tissupplimenta l-emenda 77 tal-Kumitat IMCO.
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Daniel Dalton 

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' 

sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-

suq jistgħu jserrħu fuq organizzazzjonijiet 

indipendenti tal-ittestjar biex iwettqu l-

kompiti tekniċi, bħal testijiet jew 

spezzjonijiet. Ir-responsabbiltà għar-

riżultati tibqa' f'idejn l-awtorità tas-

sorveljanza tas-suq. Meta jintużaw servizzi 

tekniċi għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 

għandhom jiżguraw li jintuża servizz 

tekniku differenti mis-servizz tekniku li 

jkun wettaq it-test tal-approvazzjoni tat-tip 

oriġinali. L-għoti ta' appoġġ tekniku lill-

manifatturi għandu jiġi kkunsidrat bħala 

inkompatibbli ma' tali appoġġ tekniku 

mogħti lill-awtoritajiet nazzjonali tal-

approvazzjoni tat-tip. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tissupplimenta l-emenda 78 tal-Kumitat IMCO.
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Daniel Dalton 

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' 

sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha torganizza u 

twettaq, jew teħtieġ li jitwettqu, fuq skala 

adegwata, testijiet u spezzjonijiet ta' 

vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet 

tekniċi separati diġà mqegħdin għad-

dispożizzjoni fis-suq, bil-għan li tivverifika 

li dawk il-vetturi, is-sistemi, il-komponenti 

u l-unitajiet tekniċi separati jikkonformaw 

mal-approvazzjonijiet tat-tip u l-

leġiżlazzjoni applikabbli kif ukoll biex tiġi 

żgurata l-korrettezza tal-approvazzjonijiet 

tat-tip. 

L-Aġenzija Ewropea għas-Sorveljanza tal-

Vetturi (EVSA), permezz tal-laboratorji 

taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, għandha 

torganizza u twettaq, jew teħtieġ li 

jitwettqu, fuq mhux inqas minn 20 % tal-

għadd ta' mudelli mqiegħda fis-suq 

Ewropew fis-sena ta' qabel, testijiet u 

spezzjonijiet ta' vetturi, sistemi, 

komponenti u unitajiet tekniċi separati diġà 

mqegħdin għad-dispożizzjoni fis-suq, bil-

għan li tivverifika li dawk il-vetturi, is-

sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi 

separati jikkonformaw mal-

approvazzjonijiet tat-tip u l-leġiżlazzjoni 

applikabbli kif ukoll biex tiġi żgurata l-

korrettezza tal-approvazzjonijiet tat-tip. 

 (Jekk tiġi adottata, din l-emenda għandha 

tapplika orizzontalment fit-test kollu, u 

b'mod partikolari għall-Artikoli 9, 10, 13, 

24, 25, 30, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 

71 u 90.) 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tissupplimenta l-emenda 91 tal-Kumitat IMCO.
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Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' 

sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Għal kull vettura li titqiegħed fis-

suq tal-UE, il-manifattur għandu jħallas 

lill-EVSA somma proporzjonata għall-

prezz tal-bejgħ ta' dik il-vettura 

kkalkulata b'tali mod li ma jkunx hemm 

impatt sinifikanti fuq il-prezz ikkonċernat. 

Dawk it-tariffi għandhom jiġu imposti 

f'konformità mal-Artikolu 30(2). 

Or. en 



 

AM\1121941MT.docx  PE598.565v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 
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f'isem il-Grupp EFDD 
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Rapport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' 

sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 76 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 76 imħassar 

Servizzi tekniċi interni tal-manifattur  

1. Servizz tekniku intern ta' 

manifattur għandu jinħatar għall-

attivitajiet tal-kategorija A kif imsemmi fl-

Artikolu 72(1)(a) fir-rigward tal-atti 

regolatorji elenkati fl-Anness XV biss. 

Servizz tekniku intern għandu 

jikkostitwixxi parti separata u distinta tal-

kumpanija tal-manifattur u ma għandux 

ikun involut fid-disinn, fil-manifattura, 

fil-forniment jew fil-manutenzjoni tal-

vetturi, tas-sistemi, tal-komponenti jew 

tal-unitajiet tekniċi separati li huwa 

jivvaluta. 

 

2. Servizz tekniku intern għandu 

jkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: 

 

(a) ikun ġie akkreditat minn entità ta' 

akkreditazzjoni nazzjonali kif definit fil-

punt 11 tal-Artikolu 2 tar-Regolament 

(KE) Nru 765/2008 u b'konformità mal-

Appendiċijiet 1 u 2 għall-Anness V għal 

dan ir-Regolament; 

 

(b) is-servizz tekniku intern, inkluż il-

persunal tiegħu, huwa identifikabbli fuq 

livell organizzazzjonali u għandu metodi 
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ta' rapportar fil-kumpanija tal-manifattur 

li jifformaw parti minnha li jiżguraw l-

imparzjalità tiegħu u juri dik l-

imparzjalità lill-entità ta' akkreditazzjoni 

nazzjonali rilevanti; 

(c) la s-servizz tekniku intern u lanqas 

il-persunal tiegħu ma jkun involut 

f’attività li tista' tkun konfliġġenti mal-

indipendenza jew l-integrità tiegħu sabiex 

iwettaq l-attivitajiet li għalihom inħatar; 

 

(d) huwa jforni s-servizzi tiegħu 

esklussivament lill-kumpanija tal-

manifattur li minnha jifforma parti. 

 

3. Servizz tekniku intern ma għandux 

bżonn jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni 

għall-finijiet tal-Artikolu 78, iżda l-

informazzjoni li tikkonċerna l-

akkreditazzjoni tiegħu għandha tingħata 

mill-manifattur li minnu jifforma parti 

jew mill-entità ta' akkreditazzjoni 

nazzjonali lill-awtorità tal-approvazzjoni 

tat-tip fuq talba ta' dik l-awtorità. 

 

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata 

s-setgħa li tadotta atti delegati 

b'konformità mal-Artikolu 88 sabiex 

temenda l-Anness XV bil-għan li jiġu 

kkunsidrati l-iżviluppi tekniċi u 

regolatorji billi taġġorna l-lista ta' atti 

regolatorji u r-restrizzjonijiet inklużi 

fihom. 

 

Or. en 

 

 


