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L-emenda 38 hija fformulta kif ġej: 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Il-validità kontinwa tal-

approvazzjonijiet tat-tip tesiġi li l-

manifattur jgħarraf lill-awtorità li tkun 

approvat it-tip ta' vettura tiegħu dwar 

kwalunkwe bidla fil-karatteristiċi tat-tip 

jew tar-rekwiżiti tas-sikurezza u tal-

prestazzjoni ambjentali applikabbli għal 

dak it-tip. Għalhekk, huwa importanti li l-

validità taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-

tip maħruġa tkun limitata fiż-żmien u li 

dawk iċ-ċertifikati jkunu jistgħu jiġġeddu 

biss meta l-awtorità tal-approvazzjoni tkun 

(30) Il-validità kontinwa tal-

approvazzjonijiet tat-tip tesiġi li l-

manifattur jgħarraf lill-awtorità li tkun 

approvat it-tip ta' vettura tiegħu dwar 

kwalunkwe bidla fil-karatteristiċi tat-tip 

jew tar-rekwiżiti tas-sikurezza u tal-

prestazzjoni ambjentali applikabbli għal 

dak it-tip. Għalhekk, huwa importanti li l-

validità taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-

tip maħruġa tkun limitata fiż-żmien u li 

dawk iċ-ċertifikati jkunu jistgħu jiġġeddu 

biss meta l-awtorità tal-approvazzjoni tkun 
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ivverifikat u tkun sodisfatta li t-tip ta' 

vettura jkompli jkun konformi mar-

rekwiżiti applikabbli kollha. Barra minn 

hekk, il-kundizzjonijiet għall-estensjoni 

tal-approvazzjonijiet tat-tip għandhom jiġu 

kkjarifikati sabiex tiġi żgurata 

applikazzjoni uniformi tal-proċeduri u l-

infurzar tar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-

tip madwar l-Unjoni. 

ivverifikat u tkun sodisfatta li t-tip ta' 

vettura jkompli jkun konformi mar-

rekwiżiti applikabbli kollha. Barra minn 

hekk, jenħtieġ li l-kundizzjonijiet għall-

estensjoni tal-approvazzjonijiet tat-tip  jiġu 

kkjarifikati sabiex tiġi żgurata 

applikazzjoni uniformi tal-proċeduri u l-

infurzar tar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-

tip madwar l-Unjoni. Madankollu, 

minħabba n-natura ta’ xi sistemi, 

komponenti u unitajiet tekniċi separati, 

pereżempju mirja retroviżuri, wajpers tal-

windskrin u tajers, dawk ir-rekwiżiti 

huma aktar statiċi. F’każijiet oħra, 

pereżempju, dawk is-sistemi li huma 

relatati mal-ġestjoni tal-emissjonijiet, 

jista’ jkun hemm bżonn li l-perijodu 

ta’validità jiġi limitat, , hekk kif inhu l-każ 

għall-vetturi. Għalhekk, jenħtieġ li l-

Kummissjoni  tingħata s-setgħa li 

tistabbilixxi lista tas-sistemi, il-

komponenti u l-unitajiet tekniċi separati 

affettwati minn perijodu ta’ validità 

limitat.  

Għandha tiddaħħal l-emenda 339 li ġejja wara l-emenda 201 

Emenda  339 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika 

għall-vetturi kompleti għal perjodu ta’ 

12-il xahar mid-data li fiha l-

approvazzjoni tat-tip tal-UE saret 

invalida, kif ukoll għall-vetturi li ġew 

kompluti għal perjodu ta’ 18-il xahar 

minn dik id-data. 

(imħassar) 

 

Din l-emenda ġiet adottata fil-kumitat, imma ma kenitx fit-test mibgħut għat-traduzzjoni. 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


