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29.3.2017 A8-0048/341 

Emenda  341 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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 (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Sabiex tiġi żgurata sorveljanza 

indipendenti tal-attivitajiet ta' 

approvazzjoni tat-tip fil-livell nazzjonali, u 

li l-vetturi, il-parts u l-komponenti li 

jkunu disponibbli fis-suq jikkonformaw 

mal-approvazzjoni tat-tip u mal-

leġiżlazzjoni applikabbli, is-setgħat ta' 

sorveljanza tas-suq jenħtieġ li jingħataw 

lill-Aġenzija Ewropea għas-Sorveljanza 

tal-Vetturi. L-Aġenzija jenħtieġ li tkun 

ibbażata fuq il-kapaċitajiet taċ-Ċentru ta' 

Riċerka Konġunt u li jkollha Kumitat ta' 

Tmexxija li jkun magħmul minn esperti 

indipendenti fil-qasam tar-

regolamentazzjoni awtomobilistika, tas-

saħħa pubblika u l-ambjent, u minn 

rappreżentanti tal-konsumaturi u tal-

organizzazzjonijiet tal-ħarsien tal-ambjent 

u tas-saħħa pubblika, u tal-awtoritajiet 

lokali, maħtura mill-Parlament Ewropew. 

L-Aġenzija jenħtieġ li tinvestiga ilmenti 

ta' nuqqas ta' konformità u tara li l-

konklużjonijiet u d-deliberazzjonijiet 

tagħha jkunu disponibbli għall-pubbliku. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Fl-interess ta' operazzjoni fil-ħin u ta' użu effiċjenti tar-riżorsi eżistenti fi ħdan il-

Kummissjoni, jenħtieġ li tkun stabbilita l-aġenzija indipendenti ta' sorveljanza fil-livell tal-

Unjoni fuq il-bażi tal-kapaċitajiet eżistenti tal-laboratorji JRC VELA. L-Aġenzija għandha 

tiġi mmexxija minn Kumitat ta' Tmexxija li jkun magħmul minn esperti indipendenti maħtura 

mill-Parlament Ewropew (b'mod simili bħan-numru ta' membri tal-Bord ta' Ġestjoni taż-ŻEE 

u l-Aġenziji eżistenti l-oħra) u din għandha topera bi trasparenza sħiħa. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Emenda  342 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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 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) ("l-Aġenzija") 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. 

 (Jekk tiġi adottata, din l-emenda għandha 

tapplika matul it-test kollu, u b'mod 

partikolari l-Artikoli 9(1) sa (3), 9(5), 

10(1), 30(3), 54(2), 54(8) l-ewwel sentenza 

u l-aħħar referenza għall-"Kummissjoni", u 

90(1).)  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda hija kompatibbli mal-Emenda 91 tal-IMCO; identika għall-Emenda 44 tal-ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Emenda  343 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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. L-Aġenzija għandha tiġi 

ffinanzjata permezz ta' tariffi nazzjonali 

mħallsa mill-manifattur u imposti fuq il-

vetturi ġodda kollha mibjugħa fl-Unjoni 

skont l-Artikolu 30(2a). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Identika għall-Emenda 57 tal-ENVI. 

 

 


