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L-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur ***I
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Frar 2019 dwar ilproposta għal 
direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2009/103/KE 
tas-16 ta' Settembru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni 
kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-
obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà (COM(2018)0336 – C8-
0211/2018 – 2018/0168(COD))1

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

1 Il-każ ġie mgħoddi lura għan-negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont 
l-Artikolu 59(4), ir-raba' subparagrafu (A8-0035/2019).



Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Assigurazzjoni kontra r-
responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' 
vetturi bil-mutur (assigurazzjoni ta' vetturi 
bil-mutur) hi ta' importanza speċjali għaċ-
ċittadini Ewropej, kemm għal dawk li 
għandhom polza ta' assigurazzjoni kif ukoll 
għall-vittmi potenzjali ta' inċident. 
Għandha wkoll importanza ewlenija għal 
impriżi ta' assigurazzjoni billi 
tikkostitwixxi parti importanti tan-negozju 
tal-assigurazzjoni li ma tirrigwardax il-
ħajja, konklużi fl-Unjoni. L-assigurazzjoni 
ta' vetturi b'mutur għandha wkoll impatt 
fuq il-moviment ħieles ta' persuni u vetturi. 
Jinħtieġ għaldaqstant li l-iżvilupp u l-
konsolidament tas-suq intern fir-rigward 
tal-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur fil-
qasam tas-servizzi finanzjarji jkun għan 
ewlieni tal-azzjoni tal-Unjoni.

(1) Assigurazzjoni kontra r-
responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' 
vetturi bil-mutur (assigurazzjoni ta' vetturi 
bil-mutur) hi ta' importanza speċjali għaċ-
ċittadini Ewropej, kemm għal dawk li 
għandhom polza ta' assigurazzjoni kif ukoll 
għal dawk li potenzjalment jistgħu jkunu 
partijiet li jkunu sofrew ħsara minħabba 
inċident. Għandha wkoll importanza 
ewlenija għal impriżi ta' assigurazzjoni billi 
tikkostitwixxi parti importanti tan-negozju 
tal-assigurazzjoni li ma tirrigwardax il-
ħajja fl-Unjoni. L-assigurazzjoni ta' vetturi 
b'mutur għandha wkoll impatt sinifikanti 
fuq il-moviment ħieles ta' persuni, 
merkanzija u vetturi, u b'hekk fuq is-suq 
intern u ż-żona Schengen. Jenħtieġ 
għaldaqstant li l-iżvilupp u l-
konsolidament tas-suq intern fir-rigward 
tal-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur fil-
qasam tas-servizzi finanzjarji jkunu għan 
ewlieni tal-azzjoni tal-Unjoni.

(Jekk din l-emenda tiġi adottata, 
għandhom jiġu abbozzati emendi 
korrispondenti oħra għall-premessi ta' dan 
l-att emendatorju.)

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni wettqet 
evalwazzjoni tal-funzjonament tad-
Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill15, inklużi l-
effiċjenza tagħha l-effettività u l-koerenza 
ma' politiki oħra tal-Unjoni. Il-konklużjoni 
tal-evalwazzjoni kienet li d-
Direttiva 2009/103/KE tiffunzjona tajjeb 

(2) Il-Kummissjoni wettqet 
evalwazzjoni tal-funzjonament tad-
Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill15, inklużi l-
effiċjenza, l-effettività u l-koerenza tagħha 
ma' politiki oħra tal-Unjoni. Il-konklużjoni 
tal-evalwazzjoni kienet li d-
Direttiva 2009/103/KE tiffunzjona tajjeb 



b'mod ġenerali, u ma teħtieġx emenda 
f'ħafna aspetti. Madankollu, ġew 
identifikati erba' oqsma fejn emendi 
mmirati jkunu xierqa: il-kumpens tal-vittmi 
ta' inċidenti f'każijiet ta' insolvenza ta' 
impriża ta' assigurazzjoni, l-ammonti 
minimi obbligatorji ta' kopertura tal-
assigurazzjoni, il-kontrolli tal-
assigurazzjoni tal-vetturi mill-Istati 
Membri, u l-użu ta' dikjarazzjonijiet tal-
pretensjonijiet preċedenti tad-detenturi ta' 
poloz minn impriża ta' assigurazzjoni 
ġdida.

b'mod ġenerali, u ma teħtieġx emenda 
f'ħafna aspetti. Madankollu, ġew 
identifikati erba' oqsma fejn emendi 
mmirati jkunu xierqa: il-kumpens tal-
partijiet li jkunu sofrew ħsara f'inċidenti 
f'każijiet ta' insolvenza ta' impriża ta' 
assigurazzjoni, l-ammonti minimi 
obbligatorji ta' kopertura tal-assigurazzjoni, 
l-ispezzjonijiet dwar l-assigurazzjoni tal-
vetturi mill-Istati Membri, u l-użu ta' 
dikjarazzjonijiet tal-pretensjonijiet 
preċedenti tad-detenturi ta' poloz minn 
impriża ta' assigurazzjoni ġdida. Minbarra 
dawn l-erba' oqsma, sabiex il-partijiet li 
jkunu sofrew ħsara jiġu protetti aħjar, 
jenħtieġ li jiddaħħlu regoli ġodda dwar ir-
responsabbiltà f'każ ta' inċident li jinvolvi 
trejler irmunkat minn vettura motorizzata.

__________________ __________________
15 Id-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 dwar l-
assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili 
fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-
infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni 
kontra din ir-responsabbiltà (ĠU L 263, 
7.10.2009, p. 11).

15 Id-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 dwar l-
assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili 
fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-
infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni 
kontra din ir-responsabbiltà (ĠU L 263, 
7.10.2009, p. 11).

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ċerti vetturi bil-mutur bħar-roti 
elettriċi u s-segways huma iżgħar u 
għalhekk huwa inqas probabbli li 
jikkaġunaw dannu sinifikanti lill-persuni 
jew lill-proprjetà minn vetturi oħra. Ikun 
sproporzjonat u ma jibqax validu fil-futur 
li dawn jiġu inklużi fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2009/103/KE, 
billi dan jimponi obbligu ta' kopertura tal-
assigurazzjoni għalja u eċċessiva għal 
dawn il-vetturi. Sitwazzjoni bħal din 
timmina wkoll l-użu ta' dawn il-vetturi u 
tiskoraġġixxi l-innovazzjoni, għalkemm 



m'hemmx biżżejjed evidenza li dawn il-
vetturi jistgħu jikkaġunaw inċidenti li 
jirriżultaw f'partijiet li jkunu sofrew ħsara 
fuq l-istess skala bħal vetturi oħra, bħall-
karozzi jew it-trakkijiet. B'konformità 
mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità, ir-rekwiżiti fil-livell tal-
Unjoni jenħtieġ li jkopru dawk il-vetturi li 
għandhom il-potenzjal li jikkaġunaw 
dannu sinifikanti f'sitwazzjoni 
transfruntiera. Għalhekk, jenħtieġ li l-
kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2009/103/KE jiġi limitat għal 
dawk il-vetturi li għalihom l-Unjoni tqis li 
jeħtieġ li jkun hemm rekwiżiti ta' 
sikurezza u sigurtà qabel ma dawk il-
vetturi jitqiegħdu fis-suq, i.e. il-vetturi 
soġġetti għal approvazzjoni tat-tip tal-UE.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Madankollu, huwa importanti li l-
Istati Membri jitħallew jiddeċiedu fil-livell 
nazzjonali l-livell xieraq ta' protezzjoni ta' 
partijiet li potenzjalment isofru ħsara 
dannu minn vetturi għajr dawk soġġetti 
għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE. 
Għalhekk, huwa importanti li l-Istati 
Membri jitħallew iżommu jew jintroduċu 
dispożizzjonijiet obbligatorji ġodda li 
jkopru l-protezzjoni tal-utenti ta' dawn it-
tipi oħra ta' vetturi sabiex jipproteġu lil 
partijiet li potenzjalment isofru ħsara 
minħabba inċident tat-traffiku. Meta Stat 
Membru jagħżel li jirrikjedi tali kopertura 
tal-assigurazzjoni fil-forma ta' 
assigurazzjoni obbligatorja, jenħtieġ li jqis 
il-possibbiltà li vettura tista' tintuża 
f'sitwazzjoni transfruntiera u l-ħtieġa ta' 
protezzjoni ta' partijiet li potenzjalment 
isofru ħsara fi Stat Membru ieħor.



Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Huwa xieraq ukoll li jiġu esklużi 
mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2009/103/KE l-vetturi intiżi 
esklużivament għall-isports tal-muturi, 
peress li dawn il-vetturi ġeneralment 
huma koperti b'forom oħra ta' 
assigurazzjoni tar-responsabbiltà u 
mhumiex soġġetti għal assigurazzjoni 
obbligatorja ta' vetturi bil-mutur meta 
jintużaw unikament għal kompetizzjoni. 
Peress li l-użu ta' tali vetturi huwa limitat 
għal track jew spazju kkontrollat, il-
possibbiltà ta' inċident bl-involviment ta' 
vetturi jew persuni mhux relatati hija 
limitata wkoll. Madankollu, huwa 
importanti li l-Istati Membri jżommu jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet obbligatorji 
ġodda biex ikopru vetturi li jieħdu sehem 
f'avveniment tal-isports tal-muturi.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 3d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Din id-Direttiva tiżgura bilanċ 
xieraq bejn l-interess pubbliku u l-ispejjeż 
potenzjali għall-awtoritajiet pubbliċi, l-
assiguraturi u d-detenturi tal-poloz, bil-
ħsieb li jiġi żgurat li l-miżuri proposti 
jkunu kosteffettivi.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 3e (ġdida)



Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) L-użu ta' vettura fit-traffiku 
jenħtieġ li jinkludi l-użu ta' vettura fiċ-
ċirkolazzjoni f'toroq pubbliċi u privati. 
Dan jista' jinkludi t-toroq privati, il-
parkeġġi jew kwalunkwe żona ekwivalenti 
oħra fuq art privata li tkun aċċessibbli 
mill-pubbliku. L-użu ta' vettura f'żona 
magħluqa, fejn ebda aċċess ma jkun 
possibbli mill-pubbliku ġenerali, jenħtieġ 
li ma jitqiesx bħala l-użu ta' vettura fit-
traffiku. Madankollu, meta vettura tintuża 
fit-traffiku fi kwalunkwe ħin u għalhekk 
tkun soġġetta għal rekwiżit ta' 
assigurazzjoni obbligatorja, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-vettura 
tkun koperta minn polza ta' 
assigurazzjoni li tinkludi l-partijiet li 
potenzjalment isofru ħsara, matul il-
perjodu tal-kuntratt, irrispettivament 
minn jekk il-vettura tintużax fit-traffiku 
jew le fil-ħin tal-inċident, ħlief meta l-
vettura tintuża f'avveniment tal-isports 
tal-muturi. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jillimitaw il-kopertura tal-
assigurazzjoni mhux relatata mat-traffiku 
meta ma jkun hemm ebda obbligu 
raġonevoli ta' kopertura, bħal fil-każ ta' 
trattur involut f'inċident li fih il-funzjoni 
prinċipali tiegħu, dak il-ħin, ma kinitx li 
jservi bħala mezz ta' trasport iżda li, bħala 
magna għax-xogħol, jiġġenera l-potenza 
motriċi meħtieġa biex jiffunzjona.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 3f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3f) L-użu ta' vettura esklussivament 
f'sitwazzjonijiet li fihom ma jkunx hemm 
traffiku jenħtieġ li jiġi eskluż mill-kamp 
ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2009/103/KE. Barra minn hekk, 



l-Istati Membri jenħtieġ li ma jirrikjedux 
kopertura tal-assigurazzjoni għal vetturi li 
jkunu dereġistrati b'mod permanenti jew 
temporanju minħabba li ma jistgħux 
jintużaw bħala mezz ta' trasport, 
minħabba li, pereżempju, ikunu f'mużew, 
ikunu qed jiġu restawrati jew ma jkunux 
intużaw għal perjodu estiż ta' żmien għal 
raġuni oħra, bħal pereżempju l-użu 
staġonali.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jinħtieġ li l-Istati Membri jastjenu 
milli jagħmlu spezzjonijiet dwar l-
assigurazzjoni fuq vetturi normalment 
ibbażati fit-territorju ta' Stat Membru ieħor 
u fir-rigward ta' vetturi normalment 
ibbażati fit-territorju ta' pajjiż terz li jkunu 
deħlin fit-territorju tagħhom mit-territorju 
ta' Stat Membru ieħor. Żviluppi teknoloġiċi 
ġodda jippermettu l-verifika tal-
assigurazzjoni tal-vetturi mingħajr ma 
jkollhom għalfejn jitwaqqfu u mingħajr ma 
jixxekkel il-moviment liberu tal-persuni. 
Għalhekk huwa xieraq li jitħallew isiru 
dawk il-verifiki dwar tal-assigurazzjoni 
fuq il-vetturi, jekk ma jiddiskriminawx, 
jekk ikunu meħtieġa u proporzjonati, jekk 
jiffurmaw parti minn sistema ġenerali ta' 
verifiki fuq it-territorju nazzjonali u ma 
jkunx meħtieġ li titwaqqaf il-vettura.

(4) L-Istati Membri bħalissa qed 
jastjenu milli jagħmlu spezzjonijiet dwar l-
assigurazzjoni fuq vetturi normalment 
ibbażati fit-territorju ta' Stat Membru ieħor 
u fir-rigward ta' vetturi normalment 
ibbażati fit-territorju ta' pajjiż terz li jkunu 
deħlin fit-territorju tagħhom mit-territorju 
ta' Stat Membru ieħor. Żviluppi teknoloġiċi 
ġodda, bħat-teknoloġija li tippermetti r-
rikonoxximent awtomatiku tal-pjanċa, 
jippermettu l-ispezzjoni diskreta tal-
assigurazzjoni tal-vetturi mingħajr ma 
jkollhom għalfejn jitwaqqfu u mingħajr ma 
jixxekkel il-moviment liberu tal-persuni. 
Għalhekk huwa xieraq li jitħallew isiru 
dawk l-ispezzjonijiet dwar l-assigurazzjoni 
fuq il-vetturi, jekk ma jiddiskriminawx, 
jekk ikunu meħtieġa u proporzjonati, jekk 
jiffurmaw parti minn sistema ġenerali ta' 
verifiki fuq it-territorju nazzjonali, li jsiru 
anke fir-rigward ta' vetturi bbażati fit-
territorju tal-Istat Membru li jwettaq l-
ispezzjonijiet, ma jkunx meħtieġ li 
titwaqqaf il-vettura u jekk isiru b'rispett 
sħiħ tad-drittijiet, tal-libertajiet u tal-
interessi leġittimi tal-persuna 
kkonċernata.



Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex sistema bħal din tkun tista' 
tiffunzjona, jenħtieġ li jkun hemm 
skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati 
Membri biex ikunu jistgħu jsiru 
spezzjonijiet tal-kopertura tal-
assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur anke 
jekk vettura tkun irreġistrata fi Stat 
Membru ieħor. Dan l-iskambju ta' 
informazzjoni, ibbażat fuq is-sistema 
eżistenti EUCARIS (is-Sistema ta' 
Informazzjoni Ewropea tal-Liċenzji tal-
Vetturi u tas-Sewqan), jenħtieġ li jsir 
b'mod li ma jkunx diskriminatorju, peress 
li l-vetturi kollha jenħtieġ li jkunu soġġetti 
għall-istess verifika. L-emendi introdotti 
minn din id-Direttiva jkollhom impatt 
limitat fuq l-amministrazzjonijiet pubbliċi 
peress li din is-sistema ta' skambju diġà 
teżisti u tintuża biex jiġu indirizzati reati 
tat-traffiku.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Is-sewqan mhux assigurat, i.e. l-
użu ta'vettura bil-mutur mingħajr 
kopertura tal-assigurazzjoni obbligatorja 
kontra r-responsabbiltà ċivili hija 
problema li qed tikber fl-Unjoni. Il-kost li 
jirriżulta minn dak is-sewqan mhux 
assigurat ġie stmat li, fl-2011, laħaq it-
EUR 870 miljun fi pretensjonijiet għall-
Unjoni kollha kemm hi. Jenħtieġ li jiġi 
enfasizzat li s-sewqan mhux assigurat 
jaffettwa b'mod negattiv bosta partijiet 
ikkonċernati inklużi vittmi ta' inċidenti, 
assiguraturi, fondi ta' garanzija u 
detenturi ta' poloz tal-assigurazzjoni tal-



vetturi bil-mutur.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) B'konformità ma' dawk il-
prinċipji, l-Istati Membri jenħtieġ li ma 
jżommux data aktar mill-perjodu meħtieġ 
biex jiġi vverifikat jekk vettura għandhiex 
kopertura tal-assigurazzjoni valida. Meta 
jinstab li vettura tkun koperta, id-data 
kollha relatata ma' din il-verifika jenħtieġ 
li titħassar. Meta sistema ta' verifika ma 
tkunx tista' tiddetermina jekk vettura 
tkunx assigurata, dik id-data jenħtieġ li 
tinżamm biss għal perjodu massimu ta' 
30 jum jew sakemm tkun ġiet 
iddeterminata kopertura tal-
assigurazzjoni valida tal-vettura, skont 
liema perjodu jkun l-iqsar. Għal dawk il-
vetturi li jkun instab li mhumiex koperti 
minn kopertura tal-assigurazzjoni valida, 
huwa raġonevoli li jkun meħtieġ li din id-
data tinżamm sakemm jiġi kkompletat 
kwalunkwe proċess amministrattiv jew 
ġudizzjarju u l-vettura tkun koperta minn 
polza ta' assigurazzjoni valida.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-protezzjoni effettiva u effiċjenti 
tal-vittmi ta' inċidenti tat-traffiku teħtieġ li 
dawk il-vittmi jirċievu rimborż dejjem 
għad-danni personali jew ħsara lill-
proprjetà tagħhom, irrispettivament minn 
jekk l-impriża ta' assigurazzjoni tal-parti 
responsabbli hix solventi jew le. Jinħtieġ li 
l-Istati Membri għalhekk iwaqqfu jew 
jaħtru korp li jipprovdi kumpens inizjali 

(7) Il-protezzjoni effettiva u effiċjenti 
ta' partijiet li jkunu sofrew ħsara 
minħabba inċidenti tat-traffiku teħtieġ li 
dawk il-partijiet li jkunu sofrew ħsara 
dejjem jirċievu rimborż tal-ammonti 
dovuti għad-danni personali jew ħsara lill-
proprjetà tagħhom, irrispettivament minn 
jekk l-impriża ta' assigurazzjoni tal-parti 
responsabbli hix solventi jew le. Jenħtieġ 



għall-partijiet li jkunu ġarrbu dannu li 
għandhom ir-residenza abitwali tagħhom 
fuq it-territorju rispettiv tagħhom, u li 
għandu dritt jirkupra dak il-kumpens mill-
korp li twaqqaf jew ġie maħtur għall-istess 
skop fl-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
impriża tal-assigurazzjoni li ħarġet il-polza 
tal-vettura tal-parti responsabbli. 
Madankollu, sabiex jiġi evitat li jiġu 
introdotti pretensjonijiet paralleli, jinħtieġ 
li l-vittmi tal-inċidenti tat-traffiku ma 
jitħallewx jippreżentaw pretensjoni għal 
kumpens quddiem dak il-korp jekk ikunu 
diġà ppreżentaw il-pretensjoni tagħhom 
jew ikunu ħadu miżuri legali kontra l-
impriża tal-assigurazzjoni kkonċernata u 
dik il-pretensjoni għadha qed tiġi 
kkunsidrata u l-kawża għadha pendenti.

li l-Istati Membri għalhekk iwaqqfu jew 
jaħtru korp li jipprovdi, mingħajr ebda 
dewmien, kumpens inizjali, tal-anqas sal-
limiti tal-assigurazzjoni obbligatorja 
msemmija fl-Artikolu 9(1) tad-
Direttiva 2009/103/KE jew il-limiti ta' 
garanzija preskritti mill-Istat Membru, 
jekk ikunu ogħla, għall-partijiet li jkunu 
sofrew ħsara li għandhom ir-residenza 
abitwali tagħhom fit-territorju rispettiv 
tagħhom, u li għandu dritt jirkupra dak il-
kumpens mill-korp li twaqqaf jew ġie 
maħtur għall-istess skop fl-Istat Membru 
tal-istabbiliment tal-impriża tal-
assigurazzjoni li ħarġet il-polza tal-vettura 
tal-parti responsabbli. Madankollu, sabiex 
jiġi evitat li jiġu introdotti pretensjonijiet 
paralleli, jenħtieġ li l-vittmi tal-inċidenti 
tat-traffiku ma jitħallewx jippreżentaw 
pretensjoni għal kumpens quddiem dak il-
korp jekk ikunu diġà ppreżentaw il-
pretensjoni tagħhom u dik il-pretensjoni 
għadha qed tiġi kkunsidrata.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-evidenza dwar pretensjonijiet 
preċedenti ta' detenturi ta' polza tal-
assigurazzjoni li jridu jikkonkludu kuntratti 
tal-assigurazzjoni ġodda ma' impriżi tal-
assigurazzjoni jinħtieġ li tiġi vverifikata 
faċilment sabiex tiffaċilita r-rikonoxximent 
ta' din l-evidenza tal-pretensjonijiet 
preċedenti meta' tiġi konkluża polza ġdida 
tal-assigurazzjoni. Sabiex tiġi ssimplifikata 
l-verifika u l-awtentikazzjoni tad-
dikjarazzjonijiet tal-evidenza tal-
pretensjonijiet preċedenti, huwa importanti 
li l-kontenut u l-format tad-dikjarazzjoni ta' 
din l-evidenza ta' pretensjonijiet preċedenti 
jkunu l-istess madwar l-Istati Membri 
kollha. Barra minn hekk, l-impriżi tal-
assigurazzjoni li jqisu d-dikjarazzjonijiet 
dwar l-evidenza tal-pretensjonijiet 

(8) L-evidenza dwar pretensjonijiet 
preċedenti ta' detenturi ta' polza tal-
assigurazzjoni li jridu jikkonkludu kuntratti 
tal-assigurazzjoni ġodda ma' impriżi tal-
assigurazzjoni jenħtieġ li tiġi vverifikata 
faċilment sabiex tiffaċilita r-rikonoxximent 
ta' din l-evidenza tal-pretensjonijiet 
preċedenti meta' tiġi konkluża polza ġdida 
tal-assigurazzjoni. Sabiex tiġi ssimplifikata 
l-verifika u l-awtentikazzjoni tad-
dikjarazzjonijiet tal-evidenza tal-
pretensjonijiet preċedenti, huwa importanti 
li l-kontenut u l-format tad-dikjarazzjoni ta' 
din l-evidenza ta' pretensjonijiet preċedenti 
jkunu l-istess madwar l-Istati Membri 
kollha. Barra minn hekk, l-impriżi tal-
assigurazzjoni li jqisu d-dikjarazzjonijiet 
dwar l-evidenza tal-pretensjonijiet 



preċedenti sabiex jiddeterminaw il-
primjums tal-assigurazzjoni ta' vetturi bil-
mutur jinħtieġ li ma jiddiskriminawx fuq 
il-bażi tan-nazzjonalità jew fuq il-bażi biss 
tal-Istat Membru ta' residenza preċedenti 
tad-detentur tal-polza. Sabiex l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jivverifikaw kif l-
impriżi tal-assigurazzjoni jitrattaw id-
dikjarazzjonijiet ta' evidenza ta' 
pretensjonijiet preċedenti, jinħtieġ li l-
impriżi tal-assigurazzjoni jippubblikaw il-
politiki tagħhom fir-rigward ta' kif jużaw 
id-dikjarazzjonijiet tal-evidenza ta' 
pretensjonijiet preċedenti meta jikkalkulaw 
il-primjums.

preċedenti sabiex jiddeterminaw il-
primjums tal-assigurazzjoni ta' vetturi bil-
mutur jenħtieġ li ma jiddiskriminawx fuq 
il-bażi tan-nazzjonalità jew fuq il-bażi biss 
tal-Istat Membru ta' residenza preċedenti 
tad-detentur tal-polza. Barra minn hekk, l-
impriżi tal-assigurazzjoni jenħtieġ li 
jittrattaw pretensjoni minn Stat Membru 
ieħor bħala ugwali għal pretensjoni 
domestika u japplikaw kwalunkwe skont 
disponibbli għal klijent potenzjali identiku 
u dawk l-iskonti li huma meħtieġa skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' Stat 
Membru. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jibqgħu liberi li jadottaw leġiżlazzjoni 
nazzjonali dwar is-sistemi bonus-malus 
peress li tali sistemi huma nazzjonali min-
natura tagħhom, mingħajr ebda element 
transfruntier, u, għalhekk, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà, it-teħid ta' 
deċiżjonijiet rigward dawk is-sistemi 
jenħtieġ li jibqa' f'idejn l-Istati Membri. 
Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jivverifikaw kif l-impriżi tal-assigurazzjoni 
jittrattaw id-dikjarazzjonijiet ta' evidenza 
ta' pretensjonijiet preċedenti, jenħtieġ li l-
impriżi tal-assigurazzjoni jippubblikaw il-
politiki tagħhom fir-rigward ta' kif jużaw 
id-dikjarazzjonijiet tal-evidenza ta' 
pretensjonijiet preċedenti meta jikkalkulaw 
il-primjums.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex ikun hemm kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva, jinħtieġ li s-setgħat ta' 
implimentazzjoni jiġu kkonferiti fuq il-
Kummissjoni fir-rigward tal-kontenut u l-
forma tad-dikjarazzjoni tal-evidenza ta' 
pretensjonijiet preċedenti. Dawn is-
setgħat ta' implimentazzjoni jinħtieġ li 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 

imħassar



tal-Kunsill.
__________________
20 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġi implimentat bis-sħiħ l-
użu tad-dikjarazzjonijiet tal-
pretensjonijiet preċedenti fil-kalkolu tal-
primjums, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-impriżi tal-
assigurazzjoni f'għodod ta' tqabbil tal-
prezzijiet trasparenti.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi żgurat li l-ammonti 
minimi jibqgħu konformi mar-realtà 
ekonomika li qed tevolvi (u ma jispiċċawx 
maż-żmien), is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jinħtieġ 
li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-adattament ta' dawk l-ammonti minimi 
ta' kopertura ta' assigurazzjoni tar-
responsabbiltà ċivili ta' vetturi bil-mutur 
sabiex tirrifletti r-realtà ekonomika li qed 
tevolvi, kif ukoll biex tiddefinixxi l-
kompiti proċedurali u l-obbligi proċedurali 
tal-korpi mwaqqfa biex jipprovdu kumpens 

(10) Is-setgħa li jiġu adottati atti 
b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
tal-kontenut u l-forma ta' dikjarazzjonijiet 
ta' pretensjonijiet preċedenti. Sabiex jiġi 
żgurat li l-ammonti minimi ta' kopertura 
ta' assigurazzjoni tar-responsabbiltà ċivili 
ta' vetturi bil-mutur jibqgħu konformi 
mar-realtà ekonomika li qed tevolvi (u ma 
jispiċċawx maż-żmien), is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 



jew fdati bil-kompitu li jipprovdi kumpens 
skont l-Artikolu 10a fir-rigward tal-
kumpens. Huwa ta' importanza partikolari 
li waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa anki fil-livell tal-esperti, u li dawn 
il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti 
delegati.

jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-adattament ta' dawk l-
ammonti minimi, kif ukoll id-definizzjoni 
tal-kompiti proċedurali u l-obbligi 
proċedurali tal-korpi mwaqqfa biex 
jipprovdu kumpens jew fdati bil-kompitu li 
jipprovdi kumpens skont l-Artikolu 10a 
tad-Direttiva 2009/103/KE fir-rigward tar-
rimborż. Huwa ta' importanza partikolari li 
waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa anki fil-livell tal-esperti, u li dawn 
il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet1a. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti 
delegati.

__________________
1a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Bħala parti mill-evalwazzjoni tal-
funzjonament tad-Direttiva, jenħtieġ li l-
Kummissjoni Ewropea timmonitorja l-
applikazzjoni tad-Direttiva, fejn tqis in-
numru ta' vittmi, l-ammont tal-
pretensjonijiet pendenti minħabba 
dewmien fil-pagamenti wara każijiet ta' 
insolvenza transfruntiera, il-livell ta' 
ammonti minimi ta' kopertura fl-Istati 
Membri, l-ammont ta' pretensjonijiet 
dovuti għal sewqan mhux assigurat marbut 
mat-traffiku transfruntier u n-numru ta' 
lmenti fuq id-dikjarazzjonijiet tal-evidenza 

(11) Bħala parti mill-evalwazzjoni tal-
funzjonament tad-Direttiva 2009/103/KE, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea 
timmonitorja l-applikazzjoni ta' dik id-
Direttiva, fejn tqis in-numru ta' partijiet li 
jkunu sofrew ħsara, l-ammont tal-
pretensjonijiet pendenti minħabba 
dewmien fil-pagamenti wara każijiet ta' 
insolvenza transfruntiera, il-livell ta' 
ammonti minimi ta' kopertura fl-Istati 
Membri, l-ammont ta' pretensjonijiet 
dovuti għal sewqan mhux assigurat marbut 
mat-traffiku transfruntier u n-numru ta' 



ta' pretensjonijiet preċedenti lmenti fuq id-dikjarazzjonijiet tal-evidenza 
ta' pretensjonijiet preċedenti. Il-
Kummissjoni jenħtieġ ukoll li 
timmonitorja u teżamina mill-ġdid id-
Direttiva 2009/103/KE fid-dawl tal-
iżviluppi teknoloġiċi, inkluż l-użu akbar 
ta' vetturi awtonomi u semiawtonomi, 
sabiex tiżgura li tibqa' taqdi l-funzjoni 
tagħha, li hija li tipproteġi lil partijiet li 
potenzjalment isofru ħsara minħabba 
inċidenti li jinvolvu vetturi bil-mutur. 
Jenħtieġ li tanalizza wkoll is-sistema ta' 
responsabbiltà ta' vetturi ħfief b'veloċità 
għolja, u soluzzjoni potenzjali fl-Unjoni 
kollha ta' sistema bonus-malus.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, 
b'mod partikolari biex jiżguraw l-istess 
protezzjoni minima lill-vittmi ta' inċidenti 
tat-traffiku fl-Unjoni kollha u biex 
jiżguraw il-protezzjoni tal-vittmi f'każ ta' 
insolvenza tal-impriżi tal-assigurazzjoni, 
ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti 
mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, 
minħabba l-effetti tagħhom, jiġu miksuba 
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lilhinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(12) Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, 
b'mod partikolari biex jiżguraw l-istess 
protezzjoni minima lill-partijiet li jkunu 
sofrew ħsara minħabba inċidenti tat-
traffiku fl-Unjoni kollha, biex jiżguraw il-
protezzjoni tagħhom f'każ ta' insolvenza 
tal-impriżi tal-assigurazzjoni u biex 
jiżguraw trattament ugwali fl-
awtentikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' 
pretensjonijiet preċedenti mill-
assiguraturi għal detenturi ta' poloz 
potenzjali li jaqsmu l-fruntieri interni tal-
Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu 
pjuttost, minħabba l-effetti tagħhom, jiġu 
miksuba aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.



Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex jiġi promoss approċċ 
konsistenti għall-partijiet li jkunu sofrew 
ħsara minħabba inċidenti fejn vettura bil-
mutur tintuża bħala arma biex jitwettaq 
reat vjolenti jew att terroristiku, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-korp ta' 
kumpens tagħhom stabbilit jew awtorizzat 
b'konformità mal-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2009/103/KE jittratta l-
pretensjonijiet kollha li jirriżultaw minn 
tali reat jew att.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Il-kelma "vittma" hija sostitwita 
b'"parti li tkun sofriet ħsara" u "vittmi" 
hija sostitwita b'"partijiet li jkunu sofrew 
ħsara", fid-Direttiva kollha.
(Id-diċitura eżatta finali ta' "parti li tkun 
sofriet ħsara" trid tiġi ddeterminata każ 
każ, abbażi tal-ħtiġijiet grammatikali, u l-
adozzjoni ta' din l-emenda tirriżulta fil-
ħolqien ta' emendi korrispondenti oħra 
tad-Direttiva emendata.)

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "użu ta' vettura" jfisser kwalunkwe 
użu ta' tali vettura, normalment maħsuba 

1a. "użu ta' vettura" tfisser kwalunkwe 
użu ta' vettura fit-traffiku li jkun konformi 



biex isservi bħala mezz ta' trasport, li huwa 
konformi mal-funzjoni normali ta' dik il-
vettura, irrispettivament mill-karatteristiċi 
tal-vettura u irrispettivament mill-
karatteristiċi tal-art li fuqha tintuża l-
vettura bil-mutur u jekk hix wieqfa jew 
miexja.

mal-funzjoni tal-vettura bħala mezz ta' 
trasport meta seħħ l-inċident, 
irrispettivament mill-karatteristiċi tal-
vettura u irrispettivament mill-karatteristiċi 
tal-art li fuqha tintuża l-vettura bil-mutur u 
jekk hix wieqfa jew miexja;

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 2 – paragrafi 1a u 1b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 2, jiżdiedu l-paragrafi 
li ġejjin:
"Din id-Direttiva għandha tapplika biss 
għal vetturi koperti bir-Regolament 
(UE) 2018/858*, bir-Regolament (UE) 
Nru 167/2013** jew bir-Regolament (UE) 
Nru 168/2013***.
Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal vetturi intiżi esklussivament għall-
użu fil-kuntest ta' parteċipazzjoni f'attività 
sportiva kompetittiva, jew f'attivitajiet 
sportivi relatati, f'żona magħluqa.
__________________
* Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u 
s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur 
u t-trejlers tagħhom, u ta' sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-
Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) 
Nru 595/2009 u li jħassar id-
Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 
14.6.2018, p. 1).
** Ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Frar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-
sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-
agrikoltura u għall-forestrija (ĠU L 60, 
2.3.2013, p. 1).



*** Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni 
u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi b'żewġ 
jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 
2.3.2013, p. 52)."

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 3 jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jkun meħtieġ li vettura jkollha 
assigurazzjoni skont l-ewwel paragrafu, l-
assigurazzjoni tkun ukoll valida u tkopri 
lill-partijiet li jkunu sofrew ħsara fil-każ 
ta' inċidenti li jseħħu:
(a) meta l-vettura tkun fit-traffiku u ma 
tkunx qed tintuża b'konformità mal-
funzjoni primarja tagħha; u
(b) barra l-użu tal-vettura fit-traffiku.
L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
limitazzjonijiet fuq il-kopertura tal-
assigurazzjoni fir-rigward tal-użu barra l-
użu tal-vettura fit-traffiku kif imsemmi fil-
punt (a) tal-ħames paragrafu. Din id-
dispożizzjoni għandha tintuża bħala 
eċċezzjoni u meta jkun meħtieġ biss, meta 
l-Istati Membri jqisu li tali kopertura tmur 
lil hinn minn dak li jista' jkun mistenni 
raġonevolment minn assigurazzjoni ta' 
vettura bil-mutur. Din id-dispożizzjoni 
qatt ma tista' tintuża biex jiġu evitati l-
prinċipji u r-regoli stabbiliti f'din id-
Direttiva."

Emenda 25

Proposta għal direttiva



Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, jistgħu jwettqu dawn il-
kontrolli tal-assigurazzjoni sakemm dawk 
il-kontrolli ma jkunux diskriminatorji, 
ikunu neċessarji u proporzjonati biex 
jiksbu l-għan mixtieq, u 

Madankollu, jistgħu jwettqu dawn l-
ispezzjonijiet dwar l-assigurazzjoni 
sakemm dawk l-ispezzjonijiet ma jkunux 
diskriminatorji, ikunu neċessarji u 
proporzjonati biex jilħqu l-għan mixtieq, 
jirrispettaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
interessi leġittimi tal-persuna 
kkonċernata, u

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiffurmaw parti minn sistema 
ġenerali ta' kontrolli fuq it-territorju 
nazzjonali u ma jirrikjedux li titwaqqaf il-
vettura.

(b) jiffurmaw parti minn sistema 
ġenerali ta' spezzjonijiet fit-territorju 
nazzjonali li jitwettqu anke fir-rigward ta' 
vetturi li normalment ikunu bbażati fit-
territorju tal-Istat Membru li jwettaq l-
ispezzjoni, u ma jirrikjedux li titwaqqaf il-
vettura.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bil-għan li jitwettqu spezzjonijiet 
dwar l-assigurazzjoni, kif imsemmi fil-
paragrafu 1, Stat Membru għandu jagħti 
lil Stati Membri oħra aċċess għad-data 
nazzjonali li ġejja dwar ir-reġistrazzjoni 
tal-vetturi, bis-setgħa li jwettqu tiftix 
awtomatizzat dwarhom:



(a) data dwar jekk vettura hijiex 
koperta b'assigurazzjoni obbligatorja;
(b) data relatata mas-sidien jew mad-
detenturi tal-vettura li hija rilevanti għall-
assigurazzjoni tar-responsabbiltà ċivili 
tagħhom soġġetta għall-Artikolu 3.
L-aċċess għal dik id-data għandha 
tingħata permezz tal-punti ta' kuntatt 
nazzjonali tal-Istati Membri, kif magħżula 
skont l-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 
(UE) 2015/413*.
__________________
* Id-Direttiva (UE) 2015/413 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2015 li tiffaċilita l-iskambju 
transkonfinali ta' informazzjoni dwar 
reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-
toroq (ĠU L 68, 13.3.2015, p. 9).

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Meta jsir tiftix fl-għamla ta' talba 
maħruġa, il-punt ta' kuntatt nazzjonali 
tal-Istat Membru li jkun qed iwettaq 
spezzjoni dwar l-assigurazzjoni għandu 
juża numru ta' reġistrazzjoni sħiħ. Dak it-
tiftix għandu jitwettaq f'konformità mal-
proċeduri stabbiliti fil-Kapitolu 3 tal-
Anness tad-Deċiżjoni 2008/616/ĠAI*. L-
Istat Membru li jwettaq spezzjoni dwar l-
assigurazzjoni għandu juża d-data 
miksuba sabiex jistabbilixxi jekk vettura 
hijiex koperta minn assigurazzjoni 
obbligatorja valida soġġetta għall-
Artikolu 3 ta' din id-Direttiva.
__________________
* Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI 
tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar l-
implimentazzjoni tad-
Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-



koperazzjoni transkonfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-kriminalità transkonfinali (ĠU L 210, 
6.8.2008, p. 12).

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw is-sigurtà u l-protezzjoni tad-
data trażmessa, sa fejn possibbli bl-użu ta' 
applikazzjonijiet ta' software eżistenti bħal 
dik imsemmija fl-Artikolu 15 tad-
Deċiżjoni 2008/616/ĠAI, u l-verżjonijiet 
emendati ta' dawk l-applikazzjonijiet tas-
software, f'konformità mal-Kapitolu 3 tal-
Anness tad-Deċiżjoni 2008/616/ĠAI. Il-
verżjonijiet emendati tal-applikazzjonijiet 
tas-software għandhom jipprevedu kemm 
skambju online f'ħin reali kif ukoll mod 
ta' skambju bil-lott, li permezz tiegħu 
jista' jkun hemm skambju ta' diversi 
talbiet jew tweġibiet f'messaġġ wieħed.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafi 1a, 1b u 1c (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri, b'mod partikolari, 
għandhom jispeċifikaw l-għan eżatt, 
jirreferu għall-bażi ġuridika rilevanti, 
jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti tas-
sigurtà u jirrispettaw il-prinċipji tan-
neċessità, tal-proporzjonalità u tal-
limitazzjoni tal-iskop, u għandhom 
jistabbilixxu perjodu proporzjonat ta' 
żamma tad-data.



Id-data personali pproċessata skont dan l-
Artikolu ma għandhiex tinżamm għal 
aktar żmien milli jkun meħtieġ għall-
iskop tal-immaniġġjar ta' spezzjoni dwar 
l-assigurazzjoni. Dik id-data għandha 
titħassar b'mod sħiħ hekk kif ma tibqax 
meħtieġa għal dak il-għan. Meta spezzjoni 
dwar l-assigurazzjoni turi li vettura tkun 
koperta b'assigurazzjoni obbligatorja 
soġġetta għall-Artikolu 3, il-kontrollur 
għandu jħassar dik id-data minnufih. 
Meta spezzjoni ma tkunx tista' 
tiddetermina jekk vettura hijiex koperta 
b'assigurazzjoni obbligatorja soġġetta 
għall-Artikolu 3, id-data għandha 
tinżamm għal perjodu proporzjonat ta' 
mhux aktar minn 30 jum jew sal-ħin 
meħtieġ biex jiġi ddeterminat li l-
kopertura tal-assigurazzjoni teżisti, skont 
liema perjodu jkun l-iqsar.
Meta Stat Membru jiddetermina li vettura 
qed tiċċirkola mingħajr assigurazzjoni 
obbligatorja soġġetta għall-Artikolu 3, 
jista' japplika l-penali stabbiliti 
b'konformità mal-Artikolu 27.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal danni personali: 
EUR 6 070 000 għal kull inċident, 
irrispettivament min-numru ta' vittmi, jew 
EUR 1 220 000 għal kull vittma;

(a) għal danni personali: 
EUR 6 070 000 għal kull inċident, 
irrispettivament min-numru ta' partijiet li 
jkunu sofrew ħsara, jew EUR 1 220 000 
għal kull parti li tkun sofriet ħsara;

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b



Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal ħsara fuq il-proprjetà, 
EUR 1 220 000 għall kull pretensjoni, 
irrispettivament min-numru ta' vittmi.

(b) għal ħsara fuq il-proprjetà, 
EUR 1 220 000 għal kull inċident, 
irrispettivament min-numru ta' partijiet li 
jkunu sofrew ħsara.

Amendments 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(3a) Fl-Artikolu 10, l-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi jew 
jawtorizza korp bil-kompitu li jipprovdi 
kumpens, mill-inqas sal-limiti tal-obbligu 
ta' assigurazzjoni għal ħsara lill-proprjetà 
jew danni persunali kkawżati minn vettura 
li ma tkunx identifikata jew vettura li 
għaliha l-obbligu ta' assigurazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 3 ma jkunx ġie 
sodisfatt.

"Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jawtorizza korp bil-kompitu li 
jipprovdi kumpens mill-inqas sal-limiti tal-
obbligu ta' assigurazzjoni msemmi fl-
Artikolu 9(1) jew il-limiti ta' garanzija 
preskritti mill-Istat Membru, jekk ikunu 
ogħla, għal ħsara lill-proprjetà jew danni 
personali kkawżati minn vettura li ma 
tkunx identifikata jew vettura li għaliha l-
obbligu ta' assigurazzjoni msemmi fl-
Artikolu 3 ma jkunx ġie ssodisfat, inkluż 
fir-rigward ta' inċidenti li fihom vettura 
bil-mutur tintuża bħala arma biex 
jitwettaq reat vjolenti jew att terroristiku."

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 10a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a Artikolu 10a

Il-protezzjoni ta' partijiet li ġarrbu danni 
f'każ ta' insolvenza ta' impriża tal-

Il-protezzjoni ta' partijiet li jkunu sofrew 
ħsara f'każ ta' insolvenza ta' impriża tal-



assigurazzjoni jew nuqqas ta' 
kooperazzjoni ta' impriża tal-
assigurazzjoni

assigurazzjoni 

-1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
l-partijiet li jkunu sofrew ħsara jkollhom 
id-dritt jitolbu kumpens, mill-inqas sal-
limiti tal-obbligu tal-assigurazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 9(1) jew il-garanziji 
ta' limitu preskritti mill-Istat Membru, 
jekk ikunu ogħla, għal danni personali 
jew dannu lill-proprjetà kkawżat minn 
vettura assigurata minn impriża tal-
assigurazzjoni fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:
(a) l-impriża tal-assigurazzjoni tkun 
soġġetta għal proċeduri ta' falliment; jew
(b) l-impriża tal-assigurazzjoni tkun 
soġġetta għal proċedura ta' stralċ kif 
definita fl-Artikolu 268(d) tad-
Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill*.

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu jew jawtorizzaw korp sabiex 
jikkumpensaw lill-partijiet li ġarrbu l-
ħsara, abitwalment residenti fit-territorju 
tagħhom, mill-inqas fil-limiti tal-obbligu 
tal-assigurazzjoni msemmi fl-
Artikolu 9(1) għad-danni personali jew 
ħsara fuq il-proprjetà, ikkawżati minn 
vettura assigurata minn impriża tal-
assigurazzjoni f'xi waħda mis-
sitwazzjonijiet li ġejjin:

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi jew jawtorizza korp sabiex 
jikkumpensa lill-partijiet li jkunu sofrew 
ħsara, abitwalment residenti fit-territorju 
tagħhom, fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu -1.

(a) l-impriża tal-assigurazzjoni tkun 
soġġetta għal proċeduri ta' falliment;
(b) l-impriża tal-assigurazzjoni hija 
soġġetta għal proċedura ta' stralċ kif 
definit fl-Artikolu 268(d) tad-Direttiva 
2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill***;
(c) l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-
rappreżentant għall-pretensjonijiet tagħha 
ma pprovdietx tweġiba raġunata għal 
punti magħmula fit-talba għal kumpens fi 
żmien tliet xhur wara d-data li fiha l-parti 
li ġarrbet dannu ppreżentat il-pretensjoni 
tagħha ma' dik l-impriża tal-
assigurazzjoni.



2. Il-partijiet li ġarrbu dannu ma 
jistgħux jippreżentaw pretensjoni lill-korp 
imsemmi fil-paragrafu 1 jekk huma jkunu 
ppreżentaw pretensjoni direttament jew 
ħadu azzjoni legali direttament kontra l-
impriża tal-assigurazzjoni u tali 
pretensjoni jew azzjoni għadhom 
pendenti.
3. Il-korp imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jippreżenta tweġiba għall-
pretensjoni fi żmien xahrejn wara d-data 
ta' meta l-parti li ġarrbet dannu 
ppreżentat il-pretensjoni tagħha għal 
kumpens.

3. Il-parti li tkun sofriet ħsara tista' 
tapplika għal kumpens direttament 
mingħand il-korp imsemmi fil-
paragrafu 1. Dak il-korp, abbażi tal-
informazzjoni pprovduta fuq talba tiegħu 
mill-parti li tkun sofriet ħsara, għandu 
jagħti tweġiba motivata lill-parti li tkun 
sofriet ħsara rigward il-ħlas ta' 
kwalunkwe kumpens fi żmien tliet xhur 
mid-data li fiha l-parti li tkun sofriet 
ħsara tapplika għal kumpens.
Meta jkun dovut kumpens, il-korp 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu fi żmien 
tliet xhur minn meta jikkomunika t-
tweġiba tiegħu, jipprovdi l-kumpens sħiħ 
lill-parti li tkun sofriet ħsara jew, meta l-
kumpens ikun fil-forma ta' pagamenti 
perjodiċi miftiehma, jibda t-tali 
pagamenti.
Meta parti li tkun sofriet ħsara tkun 
ippreżentat pretensjoni lil impriża tal-
assigurazzjoni jew lir-rappreżentant tal-
pretensjonijiet tagħha, li qabel jew waqt 
pretensjoni tkun saret soġġetta għas-
sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu -
1, u dik il-parti li tkun sofriet ħsara tkun 
għadha ma rċevietx tweġiba motivata 
minn dik l-impriża tal-assigurazzjoni jew 
mir-rappreżentant tal-pretensjonijiet 
tagħha, il-parti li tkun sofriet ħsara 
għandha tkun tista' tippreżenta mill-ġdid 
il-pretensjoni tagħha għal kumpens lill-
korp imsemmi fil-paragrafu 1.

4. Meta l-parti li tkun ġarrbet dannu 
tkun residenti fi Stat Membru ieħor li 
mhuwiex l-Istat Membru fejn hija 
stabbilita l-impriża tal-assigurazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, il-korp imsemmi 
fil-paragrafu 1, li jkun ta kumpens lil dik 
il-parti li ġarrbet dannu fl-Istat Membru 
ta' residenza tagħha, għandu jkollu d-dritt 

4. Meta l-impriża tal-assigurazzjoni 
tkun irċeviet l-awtorizzazzjoni 
b'konformità mal-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2009/138/KE fi Stat Membru 
differenti mill-Istat Membru li għalih 
huwa kompetenti l-korp imsemmi fil-
paragrafu 1, dak il-korp għandu jkollu d-
dritt li jitlob ir-rimborż tas-somma mħallsa 



li jitlob ir-rimborż tas-somma mħallsa 
bħala kumpens mill-korp imsemmi fil-
paragrafu 1 fl-Istat Membru li fih l-impriża 
tal-assigurazzjoni li tkun ħarġet il-polza 
tal-parti responsabbli hija stabbilita.

bħala kumpens mill-korp imsemmi fil-
paragrafu 1 fl-Istat Membru li fih l-impriża 
tal-assigurazzjoni tkun irċeviet l-
awtorizzazzjoni.

5. Il-paragrafi minn 1 sa 4 huma 
mingħajr preġudizzju għal:

5. Il-paragrafi minn -1 sa 4 huma 
mingħajr preġudizzju għal:

(a) id-dritt tal-Istati Membri li jqisu 
kumpens imħallas mill-korp imsemmi fil-
paragrafu 1 bħala sussidjarju jew mhux-
sussidjarju;

(a) id-dritt tal-Istati Membri li jqisu 
kumpens imħallas mill-korp imsemmi fil-
paragrafu 1 bħala sussidjarju jew mhux 
sussidjarju;

(b) id-dritt tal-Istati Membri li 
jipprevedu l-ħlas ta' pretensjonijiet fir-
rigward tal-istess inċidenti bejn:

(b) id-dritt tal-Istati Membri li 
jipprevedu l-ħlas ta' pretensjonijiet fir-
rigward tal-istess inċidenti bejn:

(i) il-korp imsemmi fil-paragrafu 1; (i) il-korp imsemmi fil-paragrafu 1;

(ii) il-persuna jew persuni responsabbli 
għall-inċident;

(ii) il-persuna jew persuni responsabbli 
għall-inċident;

(iii) impriżi tal-assigurazzjoni oħra jew 
korpi tas-sigurtà soċjali li jridu 
jikkumpensaw il-parti li ġarrbet id-dannu.

(iii) impriżi tal-assigurazzjoni oħra jew 
korpi tas-sigurtà soċjali li jridu 
jikkumpensaw il-parti li tkun sofriet ħsara.

6. L-Istati Membri ma jistgħux 
jippermettu li l-korp imsemmi fil-
paragrafu 1 jissoġġetta l-ħlas ta' kumpens 
għal xi kundizzjonijiet għajr dawk stabbiliti 
f'din id-Direttiva u b'mod partikolari mhux 
għar-rekwiżit li l-parti li tkun ġarrbet 
ħsara trid tiddetermina li l-parti 
responsabbli ma tkunx tista' jew tirrifjuta li 
tħallas.

6. L-Istati Membri ma għandhomx 
jippermettu li l-korp imsemmi fil-
paragrafu 1 jissoġġetta l-ħlas ta' kumpens 
għal xi tnaqqis jew xi kundizzjonijiet għajr 
dawk stabbiliti f'din id-Direttiva. B'mod 
partikolari, l-Istati Membri ma 
għandhomx jippermettu li l-korp imsemmi 
fil-paragrafu 1 jagħmel il-pagament tal-
kumpens soġġett għar-rekwiżit li l-parti li 
tkun sofriet ħsara trid tiddetermina li l-
parti responsabbli jew l-impriża tal-
assigurazzjoni ma tkunx tista' jew tirrifjuta 
li tħallas.

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 28b 
sabiex tiddefinixxi l-kompiti proċedurali u 
l-obbligi proċedurali tal-korpi stabbiliti 
jew awtorizzati skont l-Artikolu 10a fir-
rigward tar-rimborż.

7. Dan l-Artikolu għandu jidħol fis-
seħħ:

(a) wara li jkun ġie konkluż ftehim 
bejn il-korpi kollha msemmija fil-
paragrafu 1, stabbiliti jew awtorizzati 
mill-Istati Membri, rigward il-funzjonijiet 
u l-obbligi tagħhom u l-proċeduri għal 
rimborż;



(b) minn data li għandha tiġi ffissata 
mill-Kummissjoni malli tkun aċċertat, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri, li l-ftehim imsemmi fil-punt (a) 
ikun ġie konkluż."
7a. Il-partijiet li jkunu sofrew ħsara 
msemmija fl-Artikolu 20(1) jistgħu, fis-
sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu -
1, japplikaw għal kumpens mill-korp ta' 
kumpens imsemmi fl-Artikolu 24 fl-Istat 
Membru ta' residenza tagħhom.
7b. Il-parti li tkun sofriet ħsara tista' 
tapplika għal kumpens direttament 
mingħand il-korp ta' kumpens li, abbażi 
ta' informazzjoni pprovduta fuq talba 
tiegħu mill-parti li tkun sofriet ħsara, 
għandu jipprovdi lill-parti li tkun sofriet 
ħsara bi tweġiba motivata fi żmien tliet 
xhur mid-data meta l-parti li tkun sofriet 
ħsara tapplika għal kumpens.
Malli jirċievi l-pretensjoni, il-korp ta' 
kumpens għandu jinforma lill-persuni jew 
lill-korpi li ġejjin li jkun irċieva 
pretensjoni mill-parti li tkun sofriet ħsara:
(a) l-impriża tal-assigurazzjoni 
soġġetta għal proċeduri ta' falliment jew 
stralċ;
(b) l-istralċarju maħtur għal dik l-
impriża tal-assigurazzjoni, kif definit fl-
Artikolu 268(f) tad-
Direttiva 2009/138/KE;
(c) il-korp ta' kumpens fl-Istat 
Membru fejn seħħ l-inċident; u
(d) il-korp ta' kumpens fl-Istat 
Membru fejn l-impriża tal-assigurazzjoni 
tkun irċeviet l-awtorizzazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2009/138/KE f'każ li dak l-Istat 
Membru jkun differenti mill-Istat 
Membru fejn ikun seħħ l-inċident.
7c. Malli tasal l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 7b, il-korp ta' 
kumpens fl-Istat Membru fejn ikun seħħ 
l-inċident għandu jinforma lill-korp ta' 
kumpens fl-Istat Membru ta' residenza 
tal-parti li tkun sofriet ħsara dwar jekk il-
kumpens mill-korp imsemmi fil-



paragrafu 1 għandux jitqies bħala 
sussidjarju jew mhux sussidjarju. Il-korp 
ta' kumpens fl-Istat Membru ta' residenza 
tal-parti li tkun sofriet ħsara għandu jqis 
dik l-informazzjoni meta jipprovdi 
kumpens.
7d. Il-korp ta' kumpens li jkun ta 
kumpens lill-parti li tkun sofriet ħsara fl-
Istat Membru ta' residenza tagħha 
għandu jkun intitolat jitlob rimborż tas-
somma mħallsa bħala kumpens mill-korp 
ta' kumpens fl-Istat Membru li fih l-
impriża tal-assigurazzjoni tkun irċeviet l-
awtorizzazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2009/138/KE.
7e. Il-korp tal-aħħar għandu jkun 
surrogat għall-parti li tkun sofriet ħsara 
fid-drittijiet tagħha kontra l-korp 
imsemmi fil-paragrafu 1 stabbilit fl-Istat 
Membru fejn l-impriża tal-assigurazzjoni 
tkun irċeviet l-awtorizzazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2009/138/KE, sa fejn il-korp ta' 
kumpens fl-Istat Membru ta' residenza 
tal-parti li tkun sofriet ħsara jkun 
ipprovda kumpens għal danni personali 
jew dannu lil proprjetà.
Kull Stat Membru għandu jkun obbligat 
jirrikonoxxi din is-surroga kif prevista 
minn kwalunkwe Stat Membru ieħor.
7f. Il-ftehim bejn il-korpi ta' 
kumpens, imsemmi fl-Artikolu 24(3), 
għandu jkun fih dispożizzjonijiet dwar il-
funzjonijiet, l-obbligi u l-proċeduri għal 
rimborż tal-korpi ta' kumpens li 
jirriżultaw minn dan l-Artikolu.
7g. Fin-nuqqas tal-ftehim imsemmi 
fil-punt 9(a) tal-paragrafu 7, jew fin-
nuqqas ta' emenda tal-ftehim skont il-
paragrafu 7f sa [sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja], il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati b'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 28b li 
tistabbilixxi l-kompiti proċedurali u l-
obbligi proċedurali tal-korpi stabbiliti jew 
awtorizzati skont dan l-Artikolu fir-
rigward tar-rimborż, jew li temenda l-



ftehim skont l-Artikolu 24(3), jew it-tnejn, 
jekk ikun meħtieġ.
__________________
* Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU 
L 335, 17.12.2009, p. 1).

*** Id-Direttiva 2009/138/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU 
L 335, 17.12.2009, p. 1).
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 15

Test fis-seħħ Emenda

(4a) L-Artikolu 15 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 15 "Artikolu 15

Vettura mibgħuta minn Stat Membru għal 
ieħor

Vettura mibgħuta minn Stat Membru għal 
ieħor

1. B'deroga mit-tieni inċiż tal-
Artikolu 2(d) tad-Direttiva 88/357/KEE, 
fejn vettura hi mibgħuta minn Stat Membru 
wieħed għal ieħor, l-Istat Membru fejn 
ikun jinsab ir-riskju għandu jiġi kkunsidrat 
l-Istat Membru destinatarju, minnufih 
mill-aċċettazzjoni ta' kunsinna mix-xerrej 
għal perjodu ta' tletin ġurnata, anke jekk il-
vettura ma tkunx ġiet uffiċċjalment 
reġistrata fl-Istat Membru destinatarju.

1. B'deroga mill-punt (b) tal-
Artikolu 13, punt 13 tad-
Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill*, fejn vettura hi 
mibgħuta minn Stat Membru wieħed għal 
ieħor, l-Istat Membru fejn ikun jinsab ir-
riskju għandu jiġi kkunsidrat li huwa jew l-
Istat Membru ta' reġistrazzjoni jew, 
minnufih mill-aċċettazzjoni ta' kunsinna 
mix-xerrej, l-Istat Membru destinatarju, 
għal perjodu ta' tletin ġurnata, anke jekk il-
vettura ma tkunx ġiet uffiċjalment 
reġistrata fl-Istat Membru destinatarju.

2. Fil-każ li l-vettura hi involuta 
f'inċident matul il-perijodu msemmi fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu meta ma 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-impriżi 
tal-assigurazzjoni jinnotifikaw liċ-ċentru 



kinitx assigurata, il-korp imsemmi fl-
Artikolu 10(1) fl-Istat Membru 
destinatarju għandu jkun responsabbli 
għall-kumpens previst fl-Artikolu 9.

tal-informazzjoni tal-Istat Membru li fih 
tkun irreġistrata l-vettura li jkunu ħarġu 
polza tal-assigurazzjoni għall-użu tal-
vettura inkwistjoni.
__________________
* Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-
eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU 
L 335, 17.12.2009, p. 1)."
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 15a

Responsabbiltà f'każ ta' inċident li 
jinvolvi trejler irmunkat minn vettura 

motorizzata
Fil-każ ta' inċident ikkawżat minn sett ta' 
vetturi li jikkonsistu minn trejler irmunkat 
minn vettura motorizzata, il-parti li tkun 
sofriet ħsara għandha tiġi kkumpensata 
mill-impriża li tkun assigurat it-trejler, 
meta:
- inħarġu responsabbiltajiet ta' partijiet 
terzi separati; u
- it-trejler jista' jiġi identifikat, iżda l-
vettura motorizzata li rmunkatu ma tistax 
tiġi identifikata.
L-impriża li tikkumpensa lill-parti li tkun 
sofriet ħsara f'dan il-każ għandu jkollha 
rikors għall-impriża li assigurat il-vettura 
tal-irmonk motorizzata jekk dan ikun 
previst fil-liġi nazzjonali."

Emenda 37



Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 16 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi tal-assigurazzjoni jew il-korpi kif 
imsemmija fit-tieni subparagrafu, meta 
jkunu qiegħdin jikkunsidraw id-
dikjarazzjonijiet tal-evidenza ta' 
pretensjonijiet preċedenti maħruġa minn 
impriżi tal-assigurazzjoni oħra jew korpi 
oħra kif imsemmi fit-tieni subparagrafu, 
ma jittrattawx lid-detenturi tal-poloz tal-
assigurazzjoni b'mod diskriminatorju jew 
iżommu ż-żejjed fuq il-primjums tagħhom 
minħabba n-nazzjonalità tagħhom jew fuq 
il-bażi tal-Istat Membru ta' residenza 
preċedenti tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi tal-assigurazzjoni u l-korpi kif 
imsemmija fit-tieni subparagrafu, meta 
jkunu qiegħdin jikkunsidraw id-
dikjarazzjonijiet tal-evidenza ta' 
pretensjonijiet preċedenti maħruġa minn 
impriżi tal-assigurazzjoni oħra jew korpi 
oħra kif imsemmi fit-tieni subparagrafu, 
ma jittrattawx lid-detenturi tal-poloz tal-
assigurazzjoni b'mod diskriminatorju jew 
iżommu ż-żejjed fuq il-primjums tagħhom 
minħabba n-nazzjonalità tagħhom jew fuq 
il-bażi tal-Istat Membru ta' residenza 
preċedenti tagħhom.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta impriża tal-assigurazzjoni tieħu kont 
tad-dikjarazzjonijiet tal-pretensjonijiet 
preċedenti meta jkunu qed jiġu 
ddeterminati l-primjums, għandha tqis 
ukoll id-dikjarazzjonijiet tal-
pretensjonijiet preċedenti maħruġa minn 
impriżi tal-assigurazzjoni bbażati fi Stati 
Membri oħra bħala ugwali għal dawk 
maħruġa minn impriża tal-assigurazzjoni 
fl-istess Stat Membru u għandhom 
japplikaw, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, kwalunkwe rekwiżit statutorju 
fir-rigward tat-trattament tal-primjums.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi tal-assigurazzjoni jippubblikaw il-
politiki tagħhom meta jużaw id-
dikjarazzjonijiet tal-evidenza ta' 
pretensjonijiet preċedenti fil-kalkolu tal-
primjums.

Mingħajr preġudizzju għall-politiki dwar 
l-ipprezzar tal-impriżi tal-assigurazzjoni, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi tal-assigurazzjoni jippubblikaw il-
politiki tagħhom meta jużaw id-
dikjarazzjonijiet tal-evidenza ta' 
pretensjonijiet preċedenti fil-kalkolu tal-
primjums.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ta' implimentazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 28s(2) li 
jispeċifikaw il-kontenut u l-forma tad-
dikjarazzjoni ta' pretensjonijiet preċedenti 
msemmija fit-tieni subparagrafu. Din id-
dikjarazzjoni għandu jkun fiha 
informazzjoni dwar dan kollu li ġej:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 28b li jistabbilixxu l-kontenut u l-
forma tad-dikjarazzjoni ta' pretensjonijiet 
preċedenti msemmija fit-tieni paragrafu. 
Din id-dikjarazzjoni, bħala minimu, 
għandu jkun fiha informazzjoni dwar dan li 
ġej:

(a) l-identità tal-impriża tal-
assigurazzjoni li ħarġet id-dikjarazzjoni ta' 
pretensjonijiet preċedenti;

(a) l-identità tal-impriża tal-
assigurazzjoni li ħarġet id-dikjarazzjoni ta' 
pretensjonijiet preċedenti;

(b) l-identità tad-detentur ta' polza; (b) l-identità tad-detentur ta' polza, 
inklużi d-data tat-twelid, l-indirizz ta' 
kuntatt u, meta applikabbli, in-numru u 
d-data tal-ħruġ tal-liċenzja tas-sewqan;

(c) il-vettura assigurata; (c) il-vettura assigurata u n-Numru ta' 
Identifikazzjoni tal-Vettura tagħha;

(d) il-perjodu tal-kopertura tal-vettura 
assigurata:

(d) id-data tal-bidu u d-data tat-tmiem 
tal-kopertura tal-assigurazzjoni tal-
vettura;



(e) in-numru u l-valur tal-
pretensjonijiet iddikjarati tar-
responsabbiltà ċivili matul il-perjodu 
kopert mid-dikjarazzjoni tal-pretensjonijiet 
preċedenti.

(e) in-numru tal-pretensjonijiet 
iddikjarati tar-responsabbiltà ċivili matul 
il-perjodu kopert mid-dikjarazzjoni tal-
pretensjonijiet preċedenti li fiha d-detentur 
tal-polza kellu tort, inklużi d-data u n-
natura ta' kull pretensjoni, fir-rigward ta' 
dannu personali jew lil proprjetà, u jekk 
il-pretensjoni bħalissa tkunx miftuħa jew 
magħluqa.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 16 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
partijiet ikkonċernati kollha rilevanti 
qabel ma tadotta dawk l-atti delegati u 
għandha tipprova tilħaq ftehim reċiproku 
bejn il-partijiet ikkonċernati fir-rigward 
tal-kontenut u tal-forma tad-dikjarazzjoni 
tal-pretensjonijiet preċedenti.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 16a

Għodda ta' Tqabbil tal-Prezzijiet
1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom aċċess 
bla ħlas għal mill-inqas għodda 
indipendenti waħda ta' tqabbil tal-
prezzijiet, li tippermettilhom iqabblu u 
jevalwaw il-prezzijiet u t-tariffi ġenerali 
bejn il-fornituri tal-assigurazzjoni 
obbligatorja soġġetta għall-Artikolu 3, 



abbażi ta' informazzjoni pprovduta mill-
konsumaturi.
2. Il-fornituri tal-assigurazzjoni 
obbligatorja għandhom jipprovdu lill-
awtoritajiet kompetenti bl-informazzjoni 
kollha meħtieġa għal tali għodda u 
għandhom jiżguraw li din l-informazzjoni 
tkun eżatta u aġġornata kif meħtieġ biex 
din l-eżattezza tkun żgurata. Tali għodda 
tista' tinkludi wkoll opzjonijiet 
addizzjonali ta' kopertura tal-
assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur 
minbarra l-assigurazzjoni obbligatorja 
skont l-Artikolu 3.
3. L-għodda ta' tqabbil għandha:
(a) topera b'mod indipendenti mill-
fornituri tas-servizzi, u b'hekk tiżgura li l-
fornituri tas-servizzi jingħataw trattament 
ugwali fir-riżultati tat-tfittxija;
(b) tiżvela b'mod ċar is-sidien u l-
operaturi tal-għodda ta' tqabbil;
(c) tistabbilixxi kriterji ċari u oġġettivi 
li fuqhom ikun ibbażat it-tqabbil;
(d) tuża lingwaġġ ċar u mhux 
ambigwu;
(e) tipprovdi informazzjoni preċiża u 
aġġornata u tiddikjara l-ħin tal-aħħar 
aġġornament;
(f) tkun miftuħa għal kwalunkwe 
fornitur ta' assigurazzjoni obbligatorja li 
jagħmel l-informazzjoni rilevanti 
disponibbli, u tinkludi firxa wiesgħa ta' 
offerti li jkopru parti sinifikanti mis-suq 
u, meta l-informazzjoni ppreżentata ma 
tagħtix stampa sħiħa tas-suq, 
dikjarazzjoni ċara li tgħid hekk, qabel ma 
jintwerew ir-riżultati;
(g) tipprovdi proċedura effettiva għar-
rapportar ta' informazzjoni żbaljata;
(h) tinkludi dikjarazzjoni li l-prezzijiet 
huma bbażati fuq l-informazzjoni 
pprovduta u mhumiex vinkolanti għall-
fornituri tal-assigurazzjoni.
4. L-għodod ta' tqabbil li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti fil-punti (a) sa (h) tal-



paragrafu 3, fuq talba tal-fornitur tal-
għodda, għandhom jiġu ċċertifikati mill-
awtoritajiet kompetenti.
5. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta att delegat f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 28b, 
li jissupplementa din id-Direttiva billi 
jistabbilixxi l-forma u l-funzjonijiet ta' tali 
għodda ta' tqabbil u l-kategoriji ta' 
informazzjoni li għandhom jiġu pprovduti 
mill-fornituri tal-assigurazzjoni fid-dawl 
tan-natura individwalizzata tal-poloz tal-
assigurazzjoni.
6. Mingħajr preġudizzju għal 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni u 
f'konformità mal-Artikolu 27, l-Istati 
Membri jistgħu jipprevedu penali, inklużi 
multi, għal operaturi ta' għodod ta' 
tqabbil li jqarrqu bil-konsumaturi jew li 
ma jiżvelawx b'mod ċar is-sjieda tagħhom 
u jekk jirċevux remunerazzjoni minn xi 
fornitur tal-assigurazzjoni."
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 
"Artikolu 18a

Aċċess għar-rapporti dwar l-inċidenti
L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-
dritt tal-parti li tkun sofriet ħsara li tikseb 
kopja tar-rapport dwar l-inċident mill-
awtoritajiet kompetenti fi żmien 
raġonevoli. F'konformità mal-liġi 
nazzjonali, meta Stat Membru ma 
jitħalliex jippubblika r-rapport sħiħ dwar 
l-inċident minnufih, għandu jipprovdi lill-
parti li tkun sofriet ħsara verżjoni redatta 
sakemm tkun disponibbli l-verżjoni sħiħa. 
Kwalunkwe redazzjoni tat-test għandha 
tkun limitata għal dawk strettament 



neċessarji u meħtieġa għal konformità 
mad-dritt tal-Unjoni jew dak nazzjonali."
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid) – punt a (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) L-Artikolu 23 huwa emendat kif 
ġej:
(a) jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"1a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-impriżi tal-assigurazzjoni 
jkunu meħtieġa jipprovdu l-informazzjoni 
neċessarja kollha meħtieġa mir-reġistru 
msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1, 
inklużi n-numri ta' reġistrazzjoni kollha 
koperti b'polza tal-assigurazzjoni 
maħruġa minn impriża. L-Istati Membri 
għandhom jeħtieġu wkoll li l-impriżi tal-
assigurazzjoni jinfurmaw liċ-ċentru tal-
informazzjoni meta polza ma tibqax valida 
qabel id-data ta' skadenza tal-polza jew 
inkella ma tibqax tkopri numru rreġistrat 
ta' vettura.";
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid) – punt b (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 23 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"5a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-reġistru msemmi fil-punt (a) 
tal-paragrafu 1 jinżamm u jiġi aġġornat, 
u jiġi integrat bis-sħiħ fil-bażijiet ta' data 
tar-reġistrazzjoni tal-vetturi, u li jkun 
aċċessibbli għall-punti ta' kuntatt 
nazzjonali skont id-



Direttiva (UE) 2015/413.";

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid) – punt c (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 23 – paragrafu 6

Test fis-seħħ Emenda

(c) il-paragrafu 6 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

6. L-ipproċessar tad-data personali li 
tirriżulta mill-paragrafi 1 sa 5 għandu jsir 
skont il-miżuri nazzjonali meħuda skont 
id-Direttiva 95/46/KE.

"6. L-ipproċessar tad-data personali li 
tirriżulta mill-paragrafi 1 sa 5a għandu jsir 
f'konformità mar-Regolament 
(UE) 2016/679.".

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5d (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5d) Jiddaħħal l-Artikolu 26a li ġej:
"Artikolu 26a

Korpi ta' Kumpens
1. L-Istati Membri għandhom 
jippruvaw jiżguraw li l-korpi ta' kumpens 
imsemmija fl-Artikoli 10, 10a u 24 jiġu 
amministrati bħala unità amministrattiva 
waħda li tkopri l-funzjonijiet kollha tal-
korpi ta' kumpens differenti koperti minn 
din id-Direttiva. 
2. Meta Stat Membru ma 
jamministrax dawn il-korpi bħala unità 
amministrattiva waħda, għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar dan il-fatt u r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu." 
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5e (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 26b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5e) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 
"Artikolu 26b

Perjodu ta' limitazzjoni
1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li perjodu ta' limitazzjoni ta' 
mill-anqas erba' snin japplika għall-
pretensjonijiet skont l-Artikolu 19 u l-
Artikolu 20(1) fir-rigward tal-kumpens 
għal danni personali u danni lil proprjetà 
li jiġu kkawżati minn inċident tat-triq 
b'implikazzjonijiet transfruntiera. Il-
perjodu ta' limitazzjoni għandu jibda 
japplika mill-jum li fih ir-rikorrent ikun 
sar jaf, jew kellu raġunijiet raġonevoli 
biex isir jaf, bil-portata tal-korriment, tat-
telf jew tal-ħsara, bil-kawża tagħhom u bl-
identità tal-persuna responsabbli u l-
impriża tal-assigurazzjoni li tkopri li din 
il-persuna għar-responsabbiltà ċivili, jew 
ir-rappreżentant tal-pretensjonijiet jew il-
korp ta' kumpens li jkun responsabbli li 
jipprovdi l-kumpens u li kontrih tkun 
tressqet il-pretensjoni.
2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li fejn il-liġi nazzjonali 
applikabbli għall-pretensjoni tipprevedi 
perjodu ta' limitazzjoni itwal minn erba' 
snin, għandu japplika tali perjodu ta' 
limitazzjoni itwal.
3. L-Istati Membri għandhom li 
jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni 
aġġornata dwar ir-regoli nazzjonali 
tagħhom dwar il-limitazzjoni fir-rigward 
ta' danni kkawżati minn inċidenti tat-
traffiku. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel sommarju tal-informazzjoni 
kkomunikata mill-Istati Membri 
disponibbli għall-pubbliku u aċċessibbli 
bil-lingwi kollha tal-Unjoni."
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5f (ġdid)
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 26c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5f) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 26c

Sospensjoni tal-limitazzjoni 
1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-perjodu ta' limitazzjoni 
previst fl-Artikolu 26a jiġi sospiż matul il-
perjodu bejn it-tressiq tal-pretensjoni mir-
rikorrent:
(a) lill-impriża tal-assigurazzjoni tal-
persuna li tkun ikkawżat l-inċident jew ir-
rappreżentanti responsabbli għall-
pretensjonijiet skont l-Artikoli 21 u 22; 
jew
(b) lill-korp ta' kumpens imsemmi fl-
Artikoli 24 u 25, u r-rifjut tal-pretensjoni 
mill-konvenut.
2. Jekk il-parti li jifdal tal-perjodu ta' 
limitazzjoni, wara t-tmiem tal-perjodu ta' 
sospensjoni, tkun anqas minn sitt xhur, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rikorrent ikollu perjodu minimu ta' sitt 
xhur addizzjonali biex jibda proċedimenti 
ġudizzjarji.
3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jekk, it-tmiem ta' perjodu 
jinzerta s-Sibt, il-Ħadd jew f'waħda mill-
festi pubbliċi tagħhom, il-perjodu għandu 
jiġi estiż sal-aħħar tal-ewwel jum tax-
xogħol li jkun imiss."
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5g (ġdid)



Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 26d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5g) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 26d

Kalkolu tal-limiti ta' żmien
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
limiti ta' żmien kollha previsti f'din id-
Direttiva jiġu kkalkolati kif ġej:
(a) il-kalkolu għandu jibda fil-jum 
wara dak li fih ikun seħħ il-każ rilevanti;
(b) meta perjodu jiġi espress fi snin, 
għandu jiskadi fis-sena sussegwenti 
rilevanti fix-xahar li jkollu l-istess isem u 
fil-jum li jkollu l-istess numru bħax-xahar 
u l-jum li fihom ikun seħħ il-każ rilevanti. 
Jekk ix-xahar sussegwenti rilevanti ma 
jkollux jum bl-istess numru, il-perjodu 
għandu jiskadi fl-aħħar jum ta' dak ix-
xahar;
(c) il-perjodi ma għandhomx jiġu 
sospiżi matul il-vaganzi tal-qrati."
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 28a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a imħassar
Il-proċedura ta' kumitat
1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
assistita mill-Kumitat Ewropew għall-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet stabbilit 
bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/9/KE 
****. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill****.
2. Jekk issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 



tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 28b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 9(2) u 10a(7) 
għandha tiġi konferita lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-
data msemmija fl-Artikolu 30.

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9(2) għandha tiġi 
konferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat minn ... [id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva 
emendatorja]. Is-setgħa li tadotta atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 10a(7g), il-
ħames paragrafu tal-Artikolu 16 u l-
Artikolu 16a(5) għandha tiġi konferita 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames 
snin minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva emendatorja].

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 28b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-
Artikoli 9(2) u 10a(7) għandu jidħol fis-
seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-
notifika ta' dan l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 9(2); l-Artikolu 10a(7g), il-ħames 
paragrafu tal-Artikolu 16 u l-
Artikolu 16a(5) għandhom jidħlu fis-seħħ 
biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-
notifika ta' dan l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 28c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28c Artikolu 28c

Evalwazzjoni Evalwazzjoni u rieżami
Mhux aktar tard minn seba' snin wara d-
data ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, 
għandha ssir evalwazzjoni tagħha. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet ta' din l-evalwazzjoni, 
flimkien mal-kummenti tagħha, lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Mhux aktar tard minn ħames snin wara d-
data ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tressaq rapport 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li 
jevalwa l-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward 
ta':

(a) l-applikazzjoni tagħha fir-rigward 
tal-iżviluppi teknoloġiċi, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-vetturi awtonomi u 
semiawtonomi; 
(b) l-adegwatezza tal-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha, meta jitqiesu r-riskji 
ta' inċidenti relatati ma' vetturi bil-mutur 
differenti, fid-dawl ta' tibdil probabbli fis-
suq, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
vetturi ħfief b'veloċità għolja li jaqgħu 
taħt il-kategoriji ta' vettura msemmija fl-
Artikolu 2(2)(h), (i), (j), (k) tar-
Regolament (UE) Nru 168/2013, bħar-roti 
elettriċi, is-segways jew l-iscooters 
elettriċi, u jekk huwiex probabbli li s-
sistema ta' responsabbiltà li tipprovdi 
tissodisfa l-ħtiġijiet tal-futur;
(c) it-tħeġġiġ tal-impriżi tal-
assigurazzjoni biex jinkludu sistema ta' 
bonus-malus fil-kuntratti tal-
assigurazzjoni tagħhom, inklużi skontijiet 
permezz ta' "no claims bonus", fejn il-
primjums jiġu influwenzati mid-
dikjarazzjoni tal-pretensjonijiet preċedenti 
tad-detenturi tal-polza.



Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat 
bl-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni u, 
meta jkun xieraq, bi proposta leġiżlattiva.


