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I
(Atti leġiżlattivi)

DIRETTIVI
DIRETTIVA 2014/40/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tat-3 ta' April 2014
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati
Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li
tħassar id-Direttiva 2001/37/KE
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 53(1), 62 u 114
tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),
Billi:
(1)

Id-Direttiva 2001/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) tistabbilixxi regoli fil-livell tal-Unjoni dwar ilprodotti tat-tabakk. Sabiex jiġu riflessi żviluppi xjentifiċi, tas-suq u internazzjonali, jeħtieġ li jsir tibdil sostanzjali
lil dik id-Direttiva u għalhekk għandha titħassar u tiġi sostitwita b’Direttiva ġdida.

(2)

Fir-rapporti tagħha tal-2005 u l-2007 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2001/37/KE, il-Kummissjoni identifikat
oqsma fejn kienet titqies utli azzjoni ulterjuri għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern. Fl-2008 u fl-2010 ilKumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Identifikati Reċentement (SCENIHR) ipprovda parir
xjentifiku lill-Kummissjoni dwar prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux u addittivi tat-tabakk. Fl-2010 saret konsul
tazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessati, li kienet segwita minn konsultazzjonijiet immirati lejn il-partijiet interes
sati u akkumpanjati bi studji minn konsulenti esterni. L-Istati Membri ġew ikkonsultati matul il-proċess kollu. IlParlament Ewropew u l-Kunsill appellaw ripetutament lill-Kummissjoni biex tirrevedi u taġġorna d-Direttiva
2001/37/KE.

(3)

F’ċerti oqsma koperti bid-Direttiva 2001/37/KE, l-Istati Membri ma jistgħux, legalment jew fil-prattika, jadattaw
b’mod effettiv il-leġiżlazzjoni tagħhom għall-iżviluppi ġodda. Dan huwa rilevanti b’mod partikolari għar-regoli tattikkettar, fejn l-Istati Membri ma tħallewx iżidu d-daqs tat-twissijiet tas-saħħa, ibiddlu l-post tagħhom fuq pakkett
individwali (“pakkett individwali”) jew jissostitwixxu t-twissijiet qarrieqa dwar il-livelli tal-emissjonijiet tal-qatran, innikotina u l-monossidu tal-karbonju (TNCO).

(1) ĠU C 327, 12.11.2013, p. 65.
(2) ĠU C 280, 27.9.2013, p. 57.
(3) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Frar 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
tal-14 ta' Marzu 2014.
(4) Direttiva 2001/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jirrelataw mal-manifattura, preżentazzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti tat-tabakk (ĠU
L 194, 18.7.2001, p. 26).
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F’oqsma oħra għad fadal differenzi sostanzjali bejn il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi talIstati Membri dwar il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u tal-prodotti relatati, li huma ta’ ostakolu
għat-tħaddim bla xkiel tas-suq intern. Fid-dawl tal-iżviluppi internazzjonali, xjentifiċi u tas-suq, dawn id-diskrepanzi
huma mistennija li jiżdiedu. Dan japplika wkoll għal sigaretti elettroniċi u għal kontenituri ta’ rikarika, għal sigaretti
elettroniċi (“kontenituri ta’ rikarika”), il-prodotti erbali għat-tipjip, l-ingredjenti u l-emissjonijiet minn prodotti tattabakk, ċerti aspetti tat-tikkettar u l-ippakkjar u l-bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta’ prodotti tat-tabakk.

(5)

Dawk l-ostakli għandhom jiġu eliminati u, għal dan il-għan, ir-regoli dwar il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ
tat-tabakk u prodotti relatati għandhom jiġu approssimati aktar.

(6)

Id-daqs tas-suq intern tat-tabakk u prodotti relatati, ix-xejra li qed tikber tal-manifatturi tal-prodotti tat-tabakk li
jikkonċentraw il-produzzjoni għall-Unjoni kollha f’numru żgħir biss ta’ impjanti tal-produzzjoni fl-Unjoni u lkummerċ transkonfinali sinifikanti konsegwenti tat-tabakk u prodotti relatati, jitolbu għal azzjoni leġiżlattiva aktar
b’saħħitha fil-livell tal-Unjoni minflok f’dak nazzjonali biex jinkiseb it-tħaddim mingħajr xkiel tas-suq intern.

(7)

Tinħtieġ ukoll azzjoni leġiżlattiva fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi implimentata l-Konvenzjoni ta’ Qafas tad-WHO
dwar il-Kontroll tat-Tabakk (“FCTC”) ta’ Mejju 2003, li d-dispożizzjonijiet għaliha huma vinkolanti għall-Unjoni u lIstati Membri tagħha. Id-dispożizzjonijiet tal-FCTC huma dwar ir-regolamentazzjoni tal-kontenuti tal-prodotti tattabakk, ir-regolamentazzjoni dwar l-informazzjoni li trid tidher fuq il-prodotti tat-tabakk, l-ippakkjar u t-tikkettar
tal-prodotti tat-tabakk, ir-reklamar u il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk huma ta’ rilevanza partikolari. IlPartijiet għall-FCTC, inklużi l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, adottaw b’kunsens, sett ta’ linji gwida għall-impli
mentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-FCTC waqt diversi Konferenzi tal-Partijiet.

(8)

Skont l-Artikolu 114(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”), għandu jittieħed bħala bażi
għal proposti leġiżlattivi livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa, filwaqt li jittieħed kont, b’mod partikolari, kull
żvilupp ġdid ibbażat fuq fatti xjentifiċi. Il-prodotti tat-tabakk mhumiex komoditajiet ordinarji u minħabba l-effetti
partikolarment dannużi tat-tabakk fuq is-saħħa tal-bniedem, il-protezzjoni tas-saħħa għandha tingħata importanza
kbira, b’mod partikolari, biex titnaqqas il-prevalenza tat-tipjip fost iż-żgħażagħ.

(9)

Huwa neċessarju li jiġu stabbiliti għadd ta’ definizzjonijiet ġodda sabiex jiżguraw li din id-Direttiva tiġi applikata
b’mod uniformi mill-Istati Membri. Fejn obbligi differenti imposti minn din id-Direttiva japplikaw għal kategoriji ta’
prodotti differenti u l-prodott rilevanti jaqa’ taħt aktar minn kategorija waħda (eż. il-pipa, it-tabakk tal-brim)
għandhom japplikaw l-obbligi aktar stretti.

(10)

Id-Direttiva 2001/37/KE stabbilixxiet il-limiti massimi għall-kontenut ta’ qatran, nikotina u monssidu tal-karbonju
ta’ sigaretti li għandhom ikunu applikabbli wkoll għal sigaretti li jiġu esportati mill-Unjoni. Dawk il-limiti massimi
u dak l-approċċ jibqgħu validi.

(11)

Sabiex jitkejjel il-kontenut tal-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-karbonju tas-sigaretti (minn hawn ’il quddiem
imsejħa “livelli ta’ emissjoni”), għandha ssir referenza għall-istandards ISO rilevanti li huma rikonoxxuti internazz
jonalment. Il-proċess ta’ verifika għandu jkun protett mill-influenza tal-industrija tat-tabakk bl-użu ta’ laboratorji
indipendenti, inklużi laboratorji tal-Istat. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw laboratorji li jinsabu fi
Stati Membri oħra tal-Unjoni. Għal emissjonijiet oħra minn prodotti tat-tabakk ma hemmx standards jew testijiet
maqbulin internazzjonalment biex jiġu kkwantifikati l-livelli massimi. L-isforzi li għaddejjin fil-livell internazzjonali
għall-iżvilupp ta’ standards jew testijiet bħal dawn, għandhom jiġu inkoraġġuti.

(12)

Fir-rigward tal-istabbiliment tal-livelli ta’ emissjoni massimi, jista’ jkun meħtieġ u xieraq li aktar tard, dawk il-livelli
ta’ emissjoni għall-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-karbonju, jitnaqqsu jew li jiġu stabbiliti livelli massimi għal
emissjonijiet oħra mill-prodotti tat-tabakk, filwaqt li jitqiesu t-tossiċità jew l-effett ta’ dipendenza tagħhom.
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Sabiex iwettqu l-kompiti regolatorji tagħhom, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jirrikjedu informazzjoni kompren
siva dwar l-ingredjenti u l-emissjonijiet mill-prodotti tat-tabakk sabiex jivvalutaw l-attrazzjoni, l-effett ta’ dipen
denza u t-tossiċità ta’ prodotti tat-tabakk u r-riskji għas-saħħa assoċjati mal-konsum ta’ tali prodotti. Għal dan ilgħan, l-obbligi tar-rappurtar eżistenti għall-ingredjenti u l-emissjonijiet għandhom jissaħħu. Għandhom jiġu previsti
obbligi ta’ rappurtar imsaħħa għal addittivi li huma inklużi f’lista ta’ prijorità sabiex tiġi vvalutata, fost l-oħrajn, ittossiċità, l-effett ta’ dipendenza u l-proprjetarijiet karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (“prop
rjetarijiet CMR”), inklużi f’forma maħruqa. Il-piż ta’ tali obbligi ta’ rappurtar imsaħħa għall-SMEs għandu jiġi limitat
kemm jista’ jkun possibbli. Tali obbligi ta’ rappurtar huma konsistenti mal-obbligu impost fuq l-Unjoni biex jiġi
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem.

(14)

L-użu ta’ formati differenti ta’ rappurtar, kif inhu bħalissa, jagħmilha diffiċli għall-manifatturi u l-importaturi biex
jissodisfaw l-obbligi tagħhom ta’ rappurtar u huwa ta’ piż għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni biex iqabblu,
janalizzaw u jfasslu l-konklużjonijiet mill-informazzjoni li jkunu rċevew. Għalhekk għandu jkun hemm format
obbligatorju komuni għar-rappurtar tal-ingredjenti u l-emissjonijiet. L-akbar trasparenza possibbli dwar l-infor
mazzjoni tal-prodott għandha tiġi żgurata għall-pubbliku ġenerali, filwaqt li jiġi żgurat li jitqiesu kif xieraq is-sigrieti
kummerċjali tal-manufatturi tal-prodotti tat-tabakk. Għandu jittieħed kont ta’ sistemi eżistenti għar-rappurtar ta’
ingredjenti.

(15)

In-nuqqas ta’ approċċ armonizzat għar-regolamentazzjoni tal-ingredjenti ta’ prodotti tat-tabakk jaffettwa t-tħaddim
bla xkiel tas-suq intern u għandu impatt negattiv fuq il-moviment liberu tal-prodotti mal-Unjoni kollha. Ċerti Stati
Membri adottaw leġiżlazzjoni jew daħlu fi ftehimiet vinkolanti mal-industrija li jippermettu jew jipprojbixxu ċerti
ingredjenti. Bħala riżultat, xi ingredjenti huma rregolati f’ċerti Stati Membri, iżda mhux f’oħrajn. L-Istati Membri
qegħdin ukoll jieħdu approċċi differenti fir-rigward tal-addittivi fil-filtri tas-sigaretti kif ukoll tal-addittivi koloranti
tad-duħħan tat-tabakk. Mingħajr armonizzazzjoni, l-ostakli tat-tħaddim bla xkiel tas-suq intern huma mistennija li
jiżdiedu fis-snin li ġejjin, filwaqt li titqies l-implimentazzjoni tal-FCTC u l-linji gwida rilevanti tal-FCTC fl-Unjoni
kollha u fid-dawl tal-esperjenza miksuba f’ġuriżdizzjonijiet oħra barra l-Unjoni. Il-linji gwida tal-FCTC fir-rigward
tar-regolamentazzjoni tal-kontenuti tal-prodotti tat-tabakk u r-regolamentazzjoni tal-iżvelar tal-prodott tat-tabakk
jitolbu partikolarment it-tneħħija tal-ingredjenti li jżidu l-palat, joħolqu l-impressjoni li prodotti tat-tabakk għan
dhom benefiċċji għas-saħħa, huma assoċjati mal-enerġija u l-vitalità jew ikollhom proprjetajiet koloranti.

(16)

Il-probabbiltà tar-regolamentazzjoni diverġenti qed tiżdied aktar minħabba t-tħassib dwar il-prodotti tat-tabakk li
jkollhom togħma karatterizzanti għajr waħda tat-tabakk, li jistgħu jiffaċilitaw il-bidu tal-konsum tat-tabakk jew
jaffettwaw ix-xejriet tal-konsum. Miżuri li jintroduċu differenzi ta’ trattament mhux ġustifikati bejn tipi differenti ta’
sigaretti aromatizzati għandhom jiġu evitati. Madankollu, prodotti b’ togħma karatterizzanti b’volum ogħla ta’
bejgħ għandhom jitneħħew fuq perijodu ta’ żmien estiż sabiex il-konsumaturi jingħataw żmien adegwat biex
jaqilbu għal prodotti oħra.

(17)

Il-projbizzjoni tal-prodotti tat-tabakk b’togħmiet karatterizzanti ma tipprekludix għal kollox l-użu ta’ addittivi
individwali, iżda tobbliga lill-manifatturi biex inaqqsu l-addittiv jew it-taħlita ta’ addittivi sal-punt li l-addittivi
ma jibqgħux jirriżultaw f’togħma karatterizzanti. L-użu ta’ addittivi meħtieġa għall-manifattura tal-prodotti tattabakk għandu jitħalla, pereżempju zokkor sabiex jieħu post zokkor li jintilef matul il-proċess ta’ preservazzjoni,
għandu jitħalla, dment li ma jirriżultawx f’togħma karatterizzanti jew żieda fl-effett ta’ dipendenza, it-tossiċità jew
il-proprjetajiet CMR tal-prodott. Bord konsultattiv indipendenti Ewropew għandu jassisti fit-tali teħid ta’ deċiżjo
nijiet. L-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ma għandhiex twassal għad-diskriminazzjoni bejn il-varjetajiet tat-tabakk
differenti, u lanqas ma għandha tipprevjeni prodott differenzjat.

(18)

Ċerti addittivi jintużaw biex joħolqu l-impressjoni li l-prodotti tat-tabakk huma ta’ benefiċċju għas-saħħa, jipp
reżentaw inqas riskji għas-saħħa jew iżidu l-istat ta’ viġilanza u l-prestazzjoni fiżika. Dawn l-addittivi, kif ukoll laddittivi li għandhom proprjetajiet CMR fil-forma mhux maħruqa għandhom jiġu pprojbiti sabiex ikunu żgurati
regoli uniformi fl-Unjoni kollha u livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. L-addittivi li jżidu l-effett ta’
dipendenza u t-tossiċità għandhom jiġu pprojbiti ukoll.
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Meta jitqies il-fokus tad-Direttiva fuq iż-żgħażagħ, il-prodotti tat-tabakk għajr is-sigaretti u t-tabakk tal-brim,
għandhom jingħataw eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti dwar l-ingredjenti sakemm ma jkunx hemm bidla sostanzjali
taċ-ċirkostanzi f’termini ta’ volumi ta’ bejgħ jew xejriet tal-konsum taż-żgħażagħ.

(20)

Minħabba l-projbizzjoni ġenerali tal-bejgħ tat-tabakk għal użu orali fl-Unjoni, ir-responsabbiltà għar-regolamen
tazzjoni tal-ingredjenti tat-tabakk għal użu orali, li tirrikjedi għarfien profond tal-karatteristiċi speċifiċi ta’ dan ilprodott u tax-xejriet ta’ konsum tiegħu, għandha, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, tibqa’ f’idejn l-Isvezja,
li fih il-bejgħ ta’ dan il-prodott huwa permess skont l-Artikolu 151 tal-Att ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u lIsvezja.

(21)

F’konformità mal-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jiġi ffaċilitat il-funzjonament tas-suq intern tat-tabakk u
prodotti relatati, fuq il-bażi ta’ livell għoli tal-protezzjoni tas-saħħa, speċjalment għaż-żgħażagħ, u f’konformità
mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2003/54/KE (1), l-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa jipprevjenu l-bejgħ ta’
prodotti bħal dawn lit-tfal u l-adolexxenti, permezz tal-adozzjoni ta’ miżuri adatti li jistabbilixxu u jinfurzaw limiti
ta’ età.

(22)

Għadhom jeżistu disparitajiet bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar it-tikkettar tal-prodotti tat-tabakk, b’mod
partikolari fir-rigward tal-użu ta’ twissijiet tas-saħħa kkombinati li jikkonsistu fi stampa u f’test, informazzjoni dwar
is-servizzi ta’ waqfien mit-tipjip u elementi promozzjonali fil-pakketti individwali u fuqhom.

(23)

Dawn id-disparitajiet jistgħu joħolqu ostaklu għall-kummerċ u jimpedixxu t-tħaddim bla xkiel tas-suq intern talprodotti tat-tabakk, u għandhom għalhekk jiġu eliminati. Barra minn hekk, hu possibbli li l-konsumaturi f’uħud
mill-Istati Membri huma informati aħjar dwar ir-riskji għas-saħħa tal-prodotti tat-tabbakk, milli konsumaturi fi Stati
Membri oħra. Mingħajr azzjoni ulterjuri fil-livell tal-Unjoni, id-disparitajiet eżistenti x’aktarx jiżdiedu fis-snin li
ġejjin.

(24)

L-adattament tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar huwa meħtieġ ukoll sabiex ir-regoli li japplikaw fil-livell talUnjoni jiġu allinjati mal-iżviluppi internazzjonali. Pereżempju l-linji gwida dwar l-FCTC dwar l-ippakkjar u ttikkettar tal-prodotti tat-tabakk jitolbu biex ikun hemm twissijiet kbar bl-istampi fuq iż-żewġ naħat prinċipali
tal-pakketti, informazzjoni obbligatorja dwar il-waqfien mit-tipjip u regoli stretti dwar informazzjoni qarrieqa. Iddispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni qarrieqa se jikkomplementaw il-projbizzjoni ġenerali fuq prattiki kummer
ċjali qarrieqa fil-konfront tal-konsumaturi stabbiliti fid-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill (2).

L-Istati Membri li jużaw bolol tat-taxxa jew marki ta’ identifikazzjoni nazzjonali għal skopijiet fiskali fuq il-pakkett
ta’ prodotti tat-tabakk, jistgħu, f’xi każijiet, ikollhom jipprovdu għar-ripożizzjonar ta’ dawn il-bolol jew marki biex
it-twissijiet kombinati dwar is-saħħa jkunu jistgħu jidhru fin-naħa ta’ fuq tan-naħat prinċipali tal-pakket, f’konfor
mità ma’ din id-Direttiva u l-gwidi tal-FCTC. Għandhom jiddaħħlu arranġamenti tranżizzjonali biex l-Istati Membri
jkunu jistgħu jżommu l-bolol tat-taxxa jew il-marki ta’ identifikazzjoni nazzjonali fin-naħa ta’ fuq tal-pakketti
individwali għal ċertu perijodu wara t-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva.

(25)

Id-dispożizzjonijiet tat-tikkettar għandhom jiġu adattati wkoll għal evidenza xjentifika ġdida. Pereżempju, l-indi
kazzjoni tal-livelli ta’ emissjonijiet għall-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-karbonju fuq il-pakketti individwali
tas-sigaretti rriżultat li hija qarrieqa billi twassal biex il-konsumaturi jemmnu li ċerti sigaretti huma anqas ta’ ħsara
minn oħrajn. L-evidenza tissuġġerixxi ukoll li twissijiet tas-saħħa kbar ikkombinati magħmulin minn twissija bilmiktub u ritratt korrispondenti bil-kulur huma aktar effettivi minn twissijiet bil-miktub biss. Bħala konsegwenza, ittwissijiet tas-saħħa kkombinati għandhom isiru obbligatorji fl-Unjoni kollha u jkopru partijiet sinifikanti u viżibbli
tal-wiċċ tal-pakketti individwali. Għandhom jiġu stabbiliti dimensjonijiet minimi għat-twissijiet tas-saħħa kollha
biex jiġu żgurati l-viżibbiltà u l-effettività tagħhom.

(1) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2003/54/KE tat-2 ta’ Diċembru 2002 dwar il-prevenzjoni tat-tipjip u dwar inizjattivi biex jitjieb ilkontroll tat-tabakk (ĠU L 22, 25.1.2003, p. 31).
(2) Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju malkonsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali
Żleali) (ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22).
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(26)

Għal prodotti tat-tabakk għat-tipjip, għajr is-sigaretti u l-prodotti tat-tabakk tal-brim, li prinċipalment jiġu kkun
smati minn konsumaturi ta’ età akbar u gruppi żgħar tal-popolazzjoni, għandhom jistgħu jibqgħu jingħataw
eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti tat-tikkettar sakemm ma jkunx hemm bidla sostanzjali ta’ ċirkostanzi f’termini ta’
volumi ta’ bejgħ jew fix-xejriet tal-konsum taż-żgħażagħ. It-tikkettar ta’ dawn il-prodotti l-oħra tat-tabakk għandu
jsegwi regoli speċifiċi għalihom. Jeħtieġ li tiġi żgurata l-viżibbiltà tat-twissijiet tas-saħħa fuq prodotti tat-tabakk li
ma jdaħħnux. It-twissijiet tas-saħħa għandhom, għalhekk, jitqiegħdu fuq iż-żewġ uċuħ ewlenin tal-pakkett talprodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux. Fir-rigward tat-tabakk tal-pipi tal-ilma, li spiss huwa meqjus bħala ta’ inqas
ħsara mill-prodotti tat-tabakk tradizzjonali għat-tipjip, is-sistema sħiħa tat-tikkettar għandha tapplika sabiex jiġi
evitat li l-konsumaturi jiġu mqarrqa.

(27)

Il-prodotti tat-tabakk jew il-pakkett tagħhom jistgħu jqarrqu lill-konsumaturi, b’mod partikolari liż-żgħażagħ, fejn
jissuġġerixxu li dawn il-prodotti huma anqas ta’ ħsara. Pereżempju, dan huwa l-każ meta jintużaw ċerti kliem jew
karatteristiċi, bħalma huma l-kliem “qatran baxx”, “ħfief”, “ħfief ħafna”, “mhux qawwija”, “naturali”, “organiċi”,
“mingħajr addittivi”, “mingħajr aromi”, jew “irqaq”, jew ċerti ismijiet, stampi, u sinjali ta’ figuri jew oħrajn. Lelementi qarrieqa l-oħra jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati, għal kuluri, inserzjonijiet jew materjal addizzjonali
ieħor bħalma huma tikketti li jeħlu, stickers, onserts, scratch-offs u sleeves jew jirreferu għall-forma tal-prodott tattabakk innifsu. Ċerti pakketti u prodotti tat-tabakk jistgħu jqarrqu wkoll bil-konsumatur billi jissuġġerixxu bene
fiċċji f’termini ta’ telf ta’ piż, sex appeal, status soċjali, ħajja soċjali jew kwalitajiet bħal femminilità, maskulinità jew
eleganza. Bl-istess mod, id-daqs u d-dehra tas-sigaretti individwali jista’ jqarraq lill-konsumaturi billi joħloq limpressjoni li huma ta’ anqas ħsara. La l-pakketti individwali ta’ prodotti tat-tabakk u lanqas l-ippakkjar estern
tagħhom ma għandhom jinkludu vouchers stampati, offerti ta’ skont, referenza għal distribuzzjoni libera, offerti
tnejn-għal-wieħed u offerti simili oħra li jistgħu jissuġġerixxu vantaġġi ekonomiċi għall-konsumaturi u b’hekk
twassalhom biex jixtru dawk il-prodotti tat-tabakk.

(28)

Sabiex jiġu żgurati l-integrità u l-viżibbiltà tat-twissijiet tas-saħħa u tiġi mmassimizzata l-effikaċja tagħhom, għan
dhom isiru dispożizzjonijiet rigward id-daqs tat-twissijiet tas-saħħa kif ukoll rigward ċerti aspetti tad-dehra talpakketti individwali tal-prodotti tat-tabakk, inkluż il-forma u l-mekkaniżmu tal-ftuħ tiegħu. Meta jippreskrivu
forma ta’ kubu għal pakkett individwali, xfur ittondjati jew koniċi għandhom jitqiesu aċċettabbli dment li t-twissija
tas-saħħa tkopri erja tal-wiċċ ekwivalenti għal dik fuq pakkett individwali mingħajr tali xfur. L-Istati Membri
japplikaw regoli differenti fuq l-għadd minimu ta’ sigaretti għal kull pakkett individwali. Dawn il-prodotti għan
dhom jiġu allinjati sabiex tiġi żgurata ċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti kkonċernati.

(29)

Qed jitqiegħdu fis-suq volumi konsiderevoli ta’ prodotti illegali, li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva
2001/37/KE, u hemm indikazzjonijiet li dawn il-volumi jistgħu jiżdiedu. Dawn il-prodotti illeċiti jimminaw iċċirkolazzjoni libera ta’ prodotti konformi u l-protezzjoni prevista mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tat-tabakk. Barra
minn hekk, l-FCTC teħtieġ li l-Unjoni tiġġieled kontra l-prodotti tat-tabakk illeċiti, inklużi dawk importati illegal
ment fl-Unjoni, bħala parti minn politika komprensiva tal-Unjoni għall-kontroll tat-tabakk. Għalhekk, għandha ssir
dispożizzjoni biex il-pakketti individwali ta’ prodotti tat-tabakk ikunu mmarkati b’mod uniku u karatteristiċi ta’
sigurtà u li l-movimenti tagħhom ikunu rreġistrati sabiex tali prodotti jkunu jistgħu jiġu traċċati u rintraċċati flUnjoni u l-konformità tagħhom ma’ din id-Direttiva tkun tista’ tiġi mmonitorjata u infurzata aħjar. Barra minn
hekk, għandha ssir dispożizzjoni għall-introduzzjoni ta’ karatteristiċi ta’ sigurtà li se jiffaċilitaw il-verifika dwar jekk
il-prodotti tat-tabakk humiex awtentiċi.

(30)

Għandhom jiġu żviluppati fil-livell tal-Unjoni sistema interoperabbli ta’ insegwiment u traċċar u karatteristiċi ta’
sigurtà. Għal perjodu inizjali s-sigaretti u t-tabakk tal-brim biss għandhom ikunu suġġetti għas-sistema ta’ inseg
wiment u traċċar u għall-karatteristiċi ta’ sigurtà. Dan jippermetti lil manifatturi tal-prodotti tat-tabakk l-oħra biex
jibbenefikaw mill-esperjenza miksuba qabel ma s-sistema ta’ insegwiment u traċċar u l-karatteristiċi ta’ sigurtà jsiru
applikabbli għal dawk il-prodotti l-oħra.

(31)

Sabiex jiġu żgurati l-indipendenza u t-trasparenzatas-sistema ta’ insegwiment u traċċar, il-manifatturi tal-prodotti
tat-tabakk għandhom jikkonkludu kuntratti għall-ħażna tad-data ma’ partijiet terzi indipendenti. Il-Kummissjoni
għandha tapprova l-adegwatezza ta’ dawn il-partijiet terzi u awditur estern indipendenti għandu jimmonitorja lattivitajiet tagħhom. Id-data relatata mas-sistema ta’ insegwiment u traċċar għandha tinżamm separata minn data
oħra relatata tal-kumpanija u għandha tinżamm taħt kontroll ta’, u tkun aċċessibbli f’kull ħin mill-awtoritajiet
kompetenti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni.
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(32)

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/622/KEE (1) pprojbixxiet il-bejgħ fl-Istati Membri ta’ ċerti tipi ta’ tabakk għall-użu orali.
Id-Direttiva 2001/37/KE affermat mill-ġdid dik il-projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, talFinlandja u tal-Isvezja jagħti lill-Isvezja deroga mill-projbizzjoni. Il-projbizzjoni tal-bejgħ ta’ tabakk għall-użu orali
għandha tinżamm sabiex tipprevjeni l-introduzzjoni fl-Unjoni (minbarra l-Isvezja) ta’ prodott li jikkawża dipen
denza u li għandu effetti negattivi fuq is-saħħa. Għal prodotti oħra tat-tabakk li ma jdaħħnux u li mhumiex
prodotti għas-suq tal-massa, id-dispożizzjonijiet stretti dwar it-tikkettar u ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ingred
jenti tagħhom huma meqjusa suffiċjenti għall-kontroll tal-espansjoni tagħhom fis-suq lil hinn mill-użu tradizzjonali
tagħhom.

(33)

Bejgħ ta’ prodotti tat-tabakk transkonfinali mill-bogħod jista’ jiffaċilita l-aċċess għal prodotti ta’ tabakk li mhumiex
konformi ma’ din id-Direttiva. Hemm ukoll ir-riskju miżjud li ż-żgħażagħ jiksbu aċċess għal prodotti ta’ tabakk.
Konsegwentement, hemm riskju li l-leġiżlazzjoni ta’ kontroll tat-tabakk tiddgħajjef. Għalhekk l-Istati Membri
għandhom ikunu jistgħu jipprojbixxu l-bejgħ traskonfinali mill-bogħod. Fejn il-bejgħ transkonfinali mill-bogħod
mhuwiex projbit, jenħtieġu regoli komuni dwar ir-reġistrazzjoni tal-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li huma
impenjati f’tali bejgħ sabiex tiġi żgurata l-effettività ta’ din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom, f’konformità
mal-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), jikkooperaw ma’ xulxin sabiex jiffaċilitaw l-implimen
tazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward tal-miżuri meħuda rigward il-bejgħ transkonfinali millbogħod ta’ prodotti tat-tabakk.

(34)

Il-prodotti kollha tat-tabakk għandhom il-potenzjal li jikkawżaw mortalità, morbożità u diżabilità. Għalhekk ilmanifattura, id-distribuzzjoni u l-konsum tagħhom għandhom jiġu rregolati. Għalhekk, huwa importanti li jiġu
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti tat-tabakk ġodda. Il-manifatturi u l-importaturi għandhom ikunu
obbligati li jippreżentaw notifika dwar il-prodotti tat-tabakk ġodda, mingħajr preġudizzju għas-setgħa tal-Istati
Membri li jipprojbixxu jew jawtorizzaw tali prodotti ġodda.

(35)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet indaqs, il-prodotti tat-tabakk ġodda, li huma prodotti tat-tabakk kif definit f’din
id-Direttiva, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

(36)

Is-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika għandhom jiġu rregolati minn din id-Direttiva, dment li minħabba
l-preżentazzjoni jew il-funzjoni tagħhom mhumiex soġġetti għad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill (2) jew għad-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE (3). Fl-Istati Membri jeżistu leġiżlazzjoni u prattiki diverġenti,
fir-rigward ta’ dawk il-prodotti, inkluż dwar ir-rekwiżiti ta’ sikurezza għalhekk hija meħtieġa azzjoni fil-livell talUnjoni sabiex il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern jitjieb. Fir-regolamentazzjoni ta’ dawn il-prodotti, għandu
jittieħed kont ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika. Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jwettqu lkompiti ta’ sorveljanza u kontroll, il-manifatturi u l-importaturi ta’ sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika
għandhom jintalbu jippreżentaw notifika tal-prodotti rilevanti qabel ma jitqiegħdu fis-suq

(37)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika jkunu konformi mar-rekwi
żiti ta’ din id-Direttiva. Fejn il-manifatturi tal-prodott rilevanti ma jkunux stabbiliti fl-Unjoni, l-importatur ta’ dak ilprodott għandu jġorr ir-responsabbiltajiet relatati mal-konformità ta’ dawk il-prodotti ma’ din id-Direttiva.

(38)

Nikotina li jkun fiha likwidu għandha tkun permessa li titqiegħed fis-suq biss skont din id-Direttiva, fejn ilkonċentrazzjoni tan-nikotina ma taqbiżx 20 mg/ml. Din il-konċentrazzjoni tippermetti li titwassal doża ta’ nikotina
li hija komparabbli għad-doża ta’ nikotina permessa derivata minn sigarett standard matul il-ħin meħtieġ biex
wieħed ipejjep tali sigarett. Sabiex jiġu limitati r-riskji assoċjati man-nikotina, id-daqsijiet massimi għall-kontenituri
ta’ rikarika, it-tankijiet u l-iskrataċ li jintremgħu għandhom jiġu stabbiliti.

(39)

Huma biss is-sigaretti elettroniċi li jwasslu d-dożi ta’ nikotina b’mod konsistenti li għandhom ikunu permessi li
jitqiegħdu fis-suq skont din id-Direttiva. It-twassil ta’ dożi ta’ nikotina b’livelli konsistenti taħt kondizzjonijiet ta’
użu normali huwa meħtieġ għall-finijiet tal-protezzjoni tas-saħħa, sikurezza u kwalità inkluż biex jiġi evitat ir-riskju
ta’ konsum aċċidentali ta’ dożi għoljin.

(40)

Is-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika jistgħu joħolqu riskju għas-saħħa meta jkunu f’idejn it-tfal. Għal
hekk, huwa neċessarju li jiġi żgurat li tali prodotti ma jkunux jistgħu jiġu mmanipulati mit-tfal jew jiġu mbagħbsa
inkluż permezz ta’ tikkettar, u mekkaniżmi tal-għeluq u tal-ftuħ li ma jistgħux jiġu mmanipulati mit-tfal.

(1) Direttiva tal-Kunsill 89/622/KEE tat-13 ta’ Novembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet
amministrattivi tal-Istati Membri rigward it-tikkettar tal-prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tat-tpoġġija fis-suq ta’ ċerti prodotti tattabakk għall-użu orali (ĠU L 359, 8.12.1989, p. 1).
(2) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu
x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).
(3) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1).
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(41)

Fid-dawl tal-fatt li n-nikotina hija sustanza tossika u meta jiġu kkunsidrati r-riskji potenzjali għas-saħħa u s-sigurtà,
inkluż għal persuni li l-prodott mhux intenzjonat għalihom, il-likwidu li fih nikotina għandu jitqiegħed fis-suq biss
f’sigaretti elettroniċi jew f’kontenituri ta’ rikarika li jissodisfaw ċerti rekwiżiti ta’ sikurezza u ta’ kwalità. Huwa
importanti li jiġi żgurat li s-sigaretti elettroniċi ma jinkisrux u ma jnixxux meta jintużaw jew jimtlew mill-ġdid.

(42)

It-tikkettar u l-ippakkjar ta’ dawn il-prodotti għandhom juru informazzjoni suffiċjenti u adatta dwar l-użu sikur
tagħhom, għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem, għandhom ikollhom twissijiet tas-saħħa adatti u
ma għandhom jinkludu l-ebda element jew karatteristika qarrieqa.

(43)

Id-disparitajiet bejn il-liġijiet u l-prattiki nazzjonali dwar ir-reklamar u l-isponserizzazzjoni li jikkonċernaw sigaretti
elettroniċi huwa ostakolu għall-moviment liberu ta’ oġġetti u l-libertà tal-forniment ta’ servizzi u joħolqu riskju
konsiderevoli ta’ distorzjonijiet tal-kompetizzjoni. Mingħajr azzjoni ulterjuri fil-livell tal-Unjoni, dawk id-disparita
jiet x’aktarx jiżdiedu fis-snin li ġejjin, meta jitqies ukoll is-suq li qed jikber tas-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’
rikarika. Għalhekk, huwa neċessarju li d-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar ir-reklamar u l-isponserizzazzjoni ta’
dawk il-prodotti li għandhom effett transkonfinali jiġu approssimati, billi tittieħed bħala bażi livell għoli ta’
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. Is-sigaretti elettroniċi jistgħu jiżviluppaw f’portal għall-effett ta’ dipendenza
min-nikotina u finalment għall-konsum tat-tabakk tradizzjonali, billi huma jimitaw u jinnormalizzaw l-azzjoni
tat-tipjip. Għal din ir-raġuni, huwa adatt li jiġi adottat approċċ restrittiv għar-reklamar ta’ sigaretti elettroniċi u
kontenituri ta’ rikarika.

(44)

Sabiex iwettqu l-kompiti regolatorji tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtieġu informazzjoni komprensiva
dwar l-iżviluppi tas-suq fir-rigward tas-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika. Għal dan l-għan il-manifatturi
u l-importaturi ta’ dawn il-prodotti għandhom ikunu soġġetti għal obbligi ta’ rappurtar dwar il-volumi ta’ bejgħ, ilpreferenza ta’ diversi gruppi ta’ konsumaturi u l-modi tal-bejgħ. Għandu jiġi żgurat li din l-informazzjoni tkun
disponibbli għall-pubbliku ġenerali, filwaqt li jittieħed kont debitu tal-ħtieġa tal-protezzjoni tas-sigrieti tal-kummerċ.

(45)

Sabiex tiġi żgurata sorveljanza adatta tas-suq mill-Istati Membri, huwa neċessarju li l-manifatturi, l-importaturi u ddistributuri joperaw sistema adatta biex jimmonitorjaw u jirrekordjaw effetti negattivi suspettati u jinformaw lillawtoritajiet kompetenti dwar effetti negattivi suspettati, sabiex tkun tista’ tittieħed azzjoni adatta. Huwa ġustifikat li
tiġi pprovduta klawżola ta’ salvagwardja li tippermetti lill-Istati Membri li jieħdu azzjoni biex jiġu indirizzati riskji
serji għas-saħħa pubblika.

(46)

F’dan il-kuntest ta’ suq emerġenti ta’ sigaretti elettroniċi, huwa possibbli li, għalkemm jikkonforma ma’ din idDirettiva, sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’ rikarika speċifiċi, jew tip ta’ sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’
rikarika, imqiegħda fis-suq, jista’ joħloq riskju mhux previst għas-saħħa tal-bniedem. Huwa għalhekk rakkoman
dabbli li tiġi prevista proċedura li tindirizza dan ir-riskju, li għandha tinkludi l-possibbiltà li l-Istat Membru jadotta
miżuri adatti proviżorji. Tali miżuri adatti proviżorji jistgħu jinvolvu l-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ sigaretti
elettroniċi jew kontenituri ta’ rikarika speċifiċi, jew ta’ tip ta’ sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’ rikarika. F’dan ilkuntest, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati sabiex tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’
sigarett elettroniku jew kontenitur ta’ rikarika speċifiku, jew tip ta’ sigarett elettroniku jew ta’ kontenitur ta’ rikarika.
F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tagħmel dan, meta mill-inqas tliet Stati Membri jkunu
pprojbixxew il-prodotti kkonċernati minħabba raġunijiet ġustifikati u jkun neċessarju li din il-projbizzjoni tiġi
estiża għall-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tas-suq intern għal prodotti konformi ma’
din id-Direttiva iżda li ma jippreżentawx l-istess riskji għas-saħħa. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar irriskji potenzjali assoċjati ma’ sigaretti elettroniċi li jerġgħu jimtlew sal-20 ta’ Mejju 2016.

(47)

Din id-Direttiva ma tarmonizzax l-aspetti kollha tas-sigaretti elettroniċi jew tal-kontenituri ta’ rikarika. Pereżempju,
ir-responsabbiltà għall-adozzjoni ta’ regoli dwar l-aromatizzanti jibqgħu f’idejn l-Istati Membri. Jista’ jkun utli li lIstati Membri jikkunsidraw li jippermettu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti aromatizzanti. Meta jagħmlu hekk, għan
dhom joqogħdu attenti minħabba l-attrattività potenzjali ta’ tali prodotti għaż-żgħażagħ u għal min ma jpejjipx.
Kwalunkwe projbizzjoni ta’ tali prodotti aromatizzanti teħtieġ li tiġi ġġustifikata u n-notifikazzjoni dwarhom
ippreżentata skont id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

(1) Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazz
joni fil-qasam tal-istandards u tar-Regolamenti Tekniċi (ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).
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(48)

Barra minn hekk, din id-Direttiva ma tarmonizzax ir-regoli dwar ambjenti ħielsa mit-tipjip, jew dwar arranġamenti
ta’ bejgħ domestiku jew reklamar domestiku, jew dwar l-estensjoni ta’ ditta, u lanqas ma tintroduċi limitu ta’ età
għas-sigaretti elettroniċi jew għall-kontenituri ta’ rikarika. Fi kwalunkwe każ, il-preżentazzjoni u r-reklamar ta’ dawk
il-prodotti ma għandhomx iwasslu għall-promozzjoni tal-konsum tat-tabakk jew iwasslu għal konfużjoni ma’
prodotti tat-tabakk. L-Istati Membri huma liberi biex jirregolaw tali kwistjonijiet fil-limitu tal-ġuriżdizzjoni tagħhom
u huma mħeġġa jagħmlu dan.

(49)

Ir-regolamentazzjoni ta’ prodotti erbali għat-tipjip tvarja bejn l-Istati Membri u dawn il-prodotti ta’ spiss jitqiesu li
ma jagħmlux ħsara jew li jagħmlu inqas ħsara minkejja r-riskju għas-saħħa kkawżat mill-kombustjoni tagħhom.
F’ħafna każi l-konsumaturi ma jkunux jafu l-kontenut ta’ dawn il-prodotti. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb
tas-suq intern u titjieb l-informazzjoni għall-konsumaturi, ir-regoli komuni tat-tikkettar u r-rappurtar tal-ingredjenti
għal dawn il-prodotti għandhom jiġu introdotti fil-livell tal-Unjoni.

(50)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jingħataw setgħat
ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment u l-aġġornament tal-lista ta’ ingredjenti ta’ prijorità għal
rappurtar imsaħħaħ, l-istabbiliment u l-aġġornament tal-format għar-rappurtar tal-ingredjenti u għad-disseminazz
joni ta’ dik l-informazzjoni, id-determinazzjoni jekk prodott tat-tabakk għandux togħma karatterizzanti jew
għandux livelli ogħla ta’ tossiċità, tal-effett ta’ dipendenza jew tal-proprjetajiet CMR, il-metodoloġija għad-determi
nazzjoni ta’ jekk prodott tat-tabakk għandux togħma karatterizzanti, il-proċeduri għall-istabbiliment u l-operat ta’
bord konsultattiv indipendenti għad-determinazzjoni ta’ prodotti tat-tabakk b’togħma karatterizzanti, il-pożizzjoni
preċiża ta’ twissijiet tas-saħħa fuq il-boroż tat-tabakk tal-brim, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għad-disinn, it-tqassim u
l-forma ta’ twissijiet tas-saħħa kombinati, l-istandards tekniċi għall-istabbiliment u l-operat tas-sistema ta’ insegwi
ment u ntraċċar, għall-iżgurar tal-kompatibbiltà tas-sistemi għall-identifikaturi uniċi u għall-karatteristiċi ta’ sigurtà
kif ukoll għall-istabbiliment ta’ format komuni għan-notifika għas-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika u listandards tekniċi għall-mekkaniżmu ta’ rikarika għal tali prodotti. Dawn is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

(51)

Sabiex jiġi żgurat li din id-Direttiva hija kompletament operattiva u biex tiġi adattata għall-iżviluppi tekniċi,
xjentifiċi u internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa tal-adozzjoni ta’
atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-FTUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni u ladattament tal-livelli massimi tal-emissjonijiet u l-metodi għall-kejl ta’ dawk l-emissjonijiet, l-istabbiliment tal-livelli
massimi għall-adittivi li jirriżultaw f’togħma karatterizzanti jew li jżidu t-tossiċità jew l-effett ta’ dipendenza, l-irtirar
ta’ ċerti eżenzjonijiet mogħtija lil prodotti tat-tabakk li mhumiex sigaretti u takakk tal-brim, l-adattament tattwissijiet tas-saħħa, l-istabbiliment u l-adattament tal-librerija ta’ stampi, id-definizzjoni tal-elementi ewlenin talkuntratti dwar il-ħżin ta’ data li għandhom jiġu konklużi għall-finijiet tal-intraċċar u s-sistema tal-intraċċar u lestensjoni tal-miżuri adottati mill-Istati Membri għall-Unjoni kollha rigward sigaretti elettroniċi speċifiċi jew ta’
kontenituri ta’ rikarika jew tip ta’ sigarett elettroniku jew ta’ kontenitur ta’ rikarika. Huwa partikolarment impor
tanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell talesperti. Il-Kummissjoni, meta tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(52)

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-iżviluppi rigward l-implimentazzjoni u l-impatt ta’ din id-Direttiva u
tippreżenta rapport sal-21 ta’ Mejju 2021, u meta jkun neċessarju wara dan, sabiex jiġi vvalutat jekk ikunux
meħtieġa emendi għal din id-Direttiva. Ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar l-uċuħ tal-pakketti individ
wali ta’ prodotti tat-tabakk li mhumiex irregolati minn din id-Direttiva, l-iżviluppi tas-suq li jikkonċernaw prodotti
tat-tabakk ġodda, l-iżviluppi tas-suq li jammontaw għal bidla sostanzjali ta’ ċirkostanza, l-iżviluppi tas-suq u lperspettiva tal-konsumaturi dwar is-sigaretti rqaq, it-tabakk tal-pipa tal-ilma u s-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri
ta’ rikarika.

Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar il-fattibbiltà, il-benefiċċji u l-impatti ta’ sistema Ewropea għar-regola
mentazzjoni tal-ingredjenti fil-prodotti tat-tabakk, inkluż il-fattibbiltà u l-benefiċċji għall-istabbiliment ta’ lista
(1) 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).
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tal-ingredjenti fil-livell tal-Unjoni li jistgħu jintużaw, jew ikunu preżenti fi jew miżjuda ma’ prodotti tat-tabakk (lhekk imsejħa “lista pożittiva”). Hi u tħejji dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tevalwa, fost oħrajn, l-evidenza
xjentifika disponibbli dwar l-effetti tossiċi u l-effett ta’ dipendenza tal-ingredjenti.

(53)

It-tabakk u prodotti relatati li jaderixxu ma’ din id-Direttiva għandhom jibbenefikaw mill-moviment liberu taloġġetti. Madankollu, fid-dawl tal-gradi differenti ta’ armonizzazzjoni miksuba minn din id-Direttiva, l-Istati Membri
għandhom iżommu, taħt ċerti kondizzjonijiet, is-setgħa li jimponu aktar miżuri ristrettivi f’ċerti aspetti sabiex
jipproteġu s-saħħa pubblika. Dan hu l-każ fir-rigward tal-preżentazzjoni u l-ippakkjar, inklużi l-kuluri, ta’ prodotti
tat-tabakk minbarra t-twissijiet tas-saħħa, li għalihom din id-Direttiva tipprevedi l-ewwel sett ta’ regoli komuni
bażiċi. Għaldaqstant, l-Istati Membri jistgħu, pereżempju, jintroduċu dispożizzjonijiet li jipprevedu standardizzazz
joni ulterjuri tal-ippakkjar tal-prodotti tat-tabakk (inklużi l-kuluri u t-tipa) sakemm dawn id-dispożizzjonijiet ikunu
kompatibbli mat-TFUE, mal-obbligi tad-WTO u ma jaffettwawx l-applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva.

(54)

Barra minn hekk, sabiex jittieħed kont ta’ żviluppi futuri possibbli tas-suq, l-Istati Membri għandhom ukoll ikunu
jistgħu jipprojbixxu ċerta kategorija ta’ prodotti tat-tabakk jew relatati miegħu, abbażi tas-sitwazzjoni speċifika flIstat Membru kkonċernat u dment li d-dispożizzjonijiet huma ġġustifikati mill-ħtieġa li tiġi protetta s-saħħa
pubblika, b’kont meħud tal-livell għoli ta’ protezzjoni miksub b’din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jinno
tifikaw tali dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti lill-Kummissjoni.

(55)

Stat Membru għandu jibqa’ ħieles li jżomm jew jintroduċi liġijiet nazzjonali li japplikaw għall-prodotti kollha
mqiegħda fis-suq nazzjonali tiegħu għal aspetti mhux irregolati minndin id-Direttiva, dment li dawn ikunu
kompatibbli mat-TFUE u ma jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva. Għaldaqstant u taħt dawk
il-kondizzjonijiet, l-Istati Membri jistgħu fost oħrajn jirregolaw jew jipprojbixxu parafernalja użata għal prodotti tattabakk (inklużi pipi tal-ilma), u għal prodotti erbali għat-tipjip kif ukoll jirregolaw jew jipprojbixxu prodotti li fiddehra tagħhom jixbhu tip ta’ tabakk jew prodott relatat. Notifika minn qabel hija meħtieġa għal regolamenti tekniċi
nazzjonali skont id-Direttiva 98/34/KE.

(56)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data personali tiġi pproċessata biss skont ir-regoli u s-salvagwardji stabbiliti
fid-Direttiva 95/46/KE Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

(57)

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għal-liġijiet tal-Unjoni li tirregola l-użu u t-tikkettar ta’ organiżmi
ġenetikament modifikati.

(58)

B’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni
dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (2), l-Istati Membri ntrabtu li jakkumpanjaw, f’każijiet ġustifikati, in-notifika talmiżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom ma’ dokument individwali jew aktar li jispjega/aw ir-relazzjoni bejn il-kompo
nenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti tat-traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta’ din idDirettiva, il-leġiżlatur iqis li t-trażmissjoni ta’ dawn id-dokumenti hija ġustifikata.

(59)

L-obbligu ta’ rispett għad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali ddikjarati fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali talUnjoni Ewropea mhuwiex mibdul b’din id-Direttiva. Diversi drittijiet fundamentali huma affettwati minn din idDirettiva. Għalhekk meħtieġ li jiġi żgurat li l-obbligi imposti fuq il-manifatturi, l-importaturi u d-distributuri tattabakk u prodotti relatati mhux biss jiggarantixxu livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur, iżda
jipproteġu ukoll id-drittijiet fundamentali l-oħra kollha u huma proporzjonati mar-rispett għall-funzjonament bla
xkiel tas-suq intern. L-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għandha tirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-obbligi internazz
jonali rilevanti.

(60)

Minħabba li l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet
amministrattivi tal-Istati Membri li jikkonċernaw il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti

(1) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward talipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
(2) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
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relatati, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jistgħu minħabba l-iskala u l-effett tagħhom,
jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit flArtikolu 5 tat-TUE. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil
hinn minn dak li huwa neċessarju biex jinkisbu dawk l-għanijiet,
ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:
TITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 1
Suġġett
L-objettiv ta’ din id-Direttiva hu li tapprossima l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati
Membri rigward:
(a) l-ingredjenti u l-emissjonijiet tal-prodotti tat-tabakk u l-obbligi tar-rappurtar relatati inkluż il-livelli massimi ta’ emiss
jonijiet għall-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-karbonju għas-sigaretti;
(b) ċerti aspetti tat-tikkettar u l-ippakkjar tal-prodotti tat-tabakk inklużi t-twissijiet tas-saħħa li jridu jidhru fuq il-pakketti
individwali tal-prodotti tat-tabakk u fuq l-ippakkjar estern kif ukoll il-miżuri ta’ traċċabbiltà u l-karatteristiċi ta’ sigurtà
li huma applikati għal prodotti tat-tabakk biex tiġi żgurata l-konformità tagħhom ma’ din id-Direttiva;
(c) il-projbizzjoni fuq it-tqegħid fis-suq tat-tabakk għall-użu orali;
(d) il-bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta’ prodotti tat-tabakk;
(e) l-obbligu li tiġi ppreżentata notifika dwar prodotti tat-tabakk ġodda;
(f) it-tqegħid fis-suq u t-tikkettar ta’ ċerti prodotti, li huma relatati mal-prodotti tat-tabakk, jiġifieri sigaretti elettroniċi u
kontenituri ta’ rikarika,u prodotti erbali għat-tipjip;
sabiex jiġi ffaċilitat il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern għat-tabakk u prodotti relatati, billi jittieħed bħala bażi l-livell
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, speċjalment għaż-żgħażagħ, u biex jintlaħqu l-obbligi tal-Unjoni taħt ilKonvenzjoni Qafas tal-WHO għall-Kontroll tat-Tabakk (“FCTC”).
Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
(1) “tabakk” tfisser weraq u partijiet oħra naturali pproċessati ta’ pjanti tat-tabakk, inkluż tabakk imwessa’ u rikostitwit;
(2) “tabakk tal-pipa” tfisser tabakk li jista’ jiġi kkunsmat permezz ta’ proċess ta’ kombustjoni u maħsub esklussivament
biex jintuża f’pipa;
(3) “tabakk tal-brim” tfisser tabakk li jista’ jintuża għall-manifattura tas-sigaretti mill-konsumaturi jew stabbilimenti talbejgħ bl-imnut;
(4) “prodotti tat-tabakk” tfisser prodotti li jistgħu jiġu kkunsmatiu li jikkonsistu, anki parzjalment, mit-tabakk, kemm
jekk ġenetikament modifikati kemm jekk le;
(5) “prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx” tfisser prodott tat-tabakk li ma jinvolvix il-proċess ta’ kombustjoni, inkluż ittabakk tal-magħda, it-tabakk tal-imnieħer u t-tabakk għall-użu orali;
(6) “tabakk tal-magħda” tfisser prodott tat-tabakk mingħajr duħħan maħsub esklużivament għall-magħda;
(7) “it-tabakk tal-imnieħer” tfisser prodott tat-tabakk li ma jdaħħnux li jistgħu jiġu kkonsmati mill-imnieħer;
(8) “tabakk għall-użu orali” tfisser il-prodotti tat-tabakk kollha għall-użu orali, ħlief dawk maħsuba għall-inalazzjoni jew
għall-magħda, magħmula kompletament jew parzjalment minn tabakk, fi trab jew f’forma ta’ partikuli jew fi
kwalunkwe taħlita ta’ dawk il-forom, partikolarment dawk ippreżentati f’porzjonijiet fi qratas jew qratas porużi;
(9) “prodotti tat-tabakk għat-tipjip” tfisser prodott tat-tabakk għajr prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx;
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(10) “sigarett” tfisser romblu tat-tabakk li jista’ jiġi kkonsmat permezz ta’ proċess ta’ kombustjoni u huwa definit
ulterjorment fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE (1);
(11) “sigarru” tfisser romblu tat-tabakk li jista’ jiġi kkonsmat permezz ta’ proċess ta’ kombustjoni u huwa definit
ulterjorment fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE;
(12) “sigarru żgħir” tfisser tip ta’ sigarru żgħir u huwa definit aktar fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva tal-Kunsill
2007/74/KE (2);
(13) “tabakk tal-pipa tal-ilma” tfisser prodott tat-tabakk li jista’ jiġi kkunsmat permezz ta’ pipa tal-ilma. Għall-fini ta’ din
id-Direttiva, it-tabakk tal-pipa tal-ilma hu meqjus bħala prodott tat-tabakk għat-tipjip. Jekk prodott jista’ jintuża
kemm permezz ta’ pipi tal-ilma kif ukoll bħala tabakk tal-brim, għandu jitqies li huwa tabakk tal-brim;
(14) “prodott tat-tabakk ġdid” tfisser prodott tat-tabakk li:
(a) ma jaqa’ taħt l-ebda waħda mill-kategoriji li ġejjin: sigaretti, tabakk tal-brim, tabakk tal-pipa, tabakk tal-pipa talilma, sigarri, sigarri żgħar, tabakk tal-magħda, tabakk tal-imnieħer jew tabakk għall-użu orali; u
(b) jitqiegħed fis-suq wara d-19 ta’ Mejju 2014;
(15) “prodott erbali għat-tipjip” tfisser prodott ibbażat fuq il-pjanti, ħxejjex aromatiċi jew frott li ma fihx tabakk u li jista’
jiġi kkunsmat permezz ta’ proċess ta’ kombustjoni;
(16) “sigarett elettroniku” tfisser prodott li jista’ jintuża għall-konsum ta’ fwar li fih in-nikotina permezz ta’ bokkin, jew
kwalunkwe komponent ta’ dak il-prodott, inklużi skrataġ, tank, u l-apparat mingħajr l-iskartoċċ jew t-tank. Issigaretti elettroniċi jistgħu jkunu jintremew jew jerġgħu jimtlew permezz ta’ kontenitur ta’ rikarika u tank jew
jerġgħu jiġu ċċarġjati bi skrataċ ta’ użu waħdieni;
(17) “kontenitur ta’ rikarika” tfisser kontenitur li fih likwidu li fih in-nikotina, li jista’ jintuża biex wieħed jerġa’ jimla ssigarett elettroniku;
(18) “ingredjent” tfisser tabakk, addittiv, kif ukoll kwalunkwe sustanza jew element preżenti fi prodott tat-tabakk lest jew
prodotti relatati, inkluż il-karta, il-filtru, il-linka, il-kapsuli u l-kolla;
(19) “nikotina” tfisser alkalojdi nikotiniċi;
(20) “qatran” tfisser il-kondensazzjoni ħielsa min-nikotina anidruża mhux ipproċessata tad-duħħan;
(21) “emissjonijiet” tfisser sustanzi li huma rilaxxati meta prodott tat-tabakk jew prodott relatat jintuża kif maħsub, bħal
sustanzi li jinsabu fid-duħħan, jew sustanzi rilaxxati waqt il-proċess tal-użu ta’ prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx;
(22) “livell massimu” jew “livell ta’ emissjoni massimu” tfisser il-kontenut jew l-emissjoni massima, inkluż kontenut żero,
ta’ sustanza fi prodott tat-tabakk imkejjel f’milligrammi;
(23) “addittiv” tfisser sustanza, għajr it-tabakk li tkun miżjuda ma’ prodott tat-tabakk, ma’ pakkett individwali jew ma’
kwalunkwe ppakkjar estern;
(24) “aroma” tfisser addittiv li jagħti riħa u/jew togħma;
(25) “togħma karatterizzanti” tfisser riħa jew togħma oħra għajr ta’ tabakk li tista’ tiġi nnotata b’mod ċar, li tirriżulta
minn addittiv jew taħlita ta’ addittivi, li tinkludi iżda mhijiex limitata għal frott, ħwawar, ħxejjex aromatiċi, alkoħol,
ħelu, mentol jew vanilla, li tista’ tiġi osservata qabel jew matul il-konsum tal-prodott tat-tabakk;
(26) “effett ta’ dipendenza” tfisser il-potenzjal farmakoloġiku ta’ sustanza li tikkawża d-dipendenza, stat li jaffettwa lkapaċità tal-individwu li jikkontrolla l-imġiba tiegħu, tipikament permezz ta’ mekkaniżmu ta’ kumpens jew solliev
mis-sintomi tal-astinenza, jew it-tnejn li huma;
(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE tal-21 ta’ Ġunju 2011 dwar l-istruttura u r-rati tad-dazju tas-sisa fuq it-tabakk manifatturat (ĠU
L 176, 5.7.2011, p. 24).
(2) Id-Direttiva tal-Kunsill 2007/74/KE tal-20 ta’ Diċembru 2007 dwar l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud u d-dazju tas-sisa fuq
oġġetti importati minn persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn pajjiżi terzi (ĠU L 346, 29.12.2007, p. 6).
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(27) “tossiċità” tfisser il-grad li fih sustanza tista’ tikkawża effetti ta’ ħsara fl-organiżmu uman, inklużi l-effetti li jseħħu
matul iż-żmien, normalment permezz tal-konsum jew l-espożizzjoni ripetuta jew kontinwa;

(28) “bidla sostanzjali taċ-ċirkostanzi” tfisser żieda tal-volumi tal-bejgħ skont il-kategorija tal-prodotti b’mill-inqas 10 %
f’mill-anqas ħames Stati Membri abbażi tad-data tal-bejgħ trażmessa f’konformità mal-Artikolu 5(6) jew żieda tallivell ta’ prevalenza tal-użu fil-grupp tal-konsumaturi li għandhom inqas minn 25 sena b’mill-anqas ħames punti
perċentwali f’mill-anqas ħames Stati Membri għall-kategorija tal-prodott rispettiva bbażata fuq ir-rapport Speċjali talEwrobarometru nru 385 ta’ Mejju 2012 jew studji ta’ prevalenza ekwivalenti; fi kwalunkwe każ ma jkunx meqjus li
seħħet bidla sostanzjali taċ-ċirkostanzi jekk il-volum tal-bejgħ tal-kategorija ta’ prodott fil-livell bl-imnut ma jeċċedix
2,5 % tal-bejgħ totali tal-prodotti tat-tabakk fil-livell tal-Unjoni;

(29) “ippakkjar estern” tfisser kwalunkwe ppakkjar li fih il-prodotti tat-tabakk jew prodotti relatati jitqiegħdu fis-suq u li
jinkludi pakkett individwali jew aggregazzjoni ta’ pakketti individwali;

(30) “pakkett individwali” tfisser l-iżgħar ippakkjar individwali ta’ prodott tat-tabakk jew prodott relatat li jitqiegħed fissuq;

(31) “borża” tfisser pakkett individwali ta’ tabakk tal-brim, jew fil-forma ta’ pakkett rettangolari b’perpura li tgħatti l-ftuħ
jew fil-forma ta’ borża wieqfa;

(32) “twissija tas-saħħa” tfisser twissija dwar l-effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem ta’ prodott jew konsegwenzi mhux
mixtieqa oħra tal-konsum tiegħu, inklużi t-twissijiet bil-miktub, it-twissijiet tas-saħħa kkombinati, it-twissijiet ġenerali
u l-messaġġi ta’ informazzjoni, kif previst f’din id-Direttiva;

(33) “twissija tas-saħħa kkombinata” tfisser twissija tas-saħħa prevista f’din id-Direttiva u li tikkonsisti f’kombinazzjoni ta’
twissija bil-miktub u stampa jew immaġni korrispondenti, kif previst f’din id-Direttiva;

(34) “bejgħ transkonfinali mill-bogħod” tfisser bejgħ mill-bogħod lil konsumaturi fejn, fiż-żmien meta l-konsumatur
jordna l-prodott minn stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut, il-konsumatur ikun jinsab fi Stat Membru differenti millIstat Membru jew il-pajjiż terz fejn hu stabbilit dak l-istabbiliment tal-bejgħ bl-imnut; l-istabbiliment tal-bejgħ blimnut jitqies li hu stabbilit fi Stat Membru:

(a) fil-każ ta’ persuna fiżika, jekk hu jew hi jkollu jew ikollha l-post tan-negozju tiegħu/tagħha f’dak l-Istat Membru;

(b) f’każijiet oħra, jekk l-istabbiliment tal-bejgħ bl-imnut ikollu s-sede statutorja, l-amministrazzjoni ċentrali jew post
tan-negozju tiegħu, inkluż fergħa, aġenzija jew kwalunkwe stabbiliment ieħor f’dak l-Istat Membru;

(35) “konsumatur” tfisser persuna fiżika li qed taġixxi għal għanijiet li m’għandhomx x’jaqsmu mal-attività kummerċjali,
imprenditorjali, artiġjanali jew professjonali tiegħu jew tagħha;

(36) “sistema ta’ verifika tal-età” tfisser sistema tal-kompjuter li tikkonferma mingħajr ambigwità l-età tal-konsumatur
b’mod elettroniku skont ir-rekwiżiti nazzjonali;

(37) “manifattur” għandha tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura prodott, jew li għandha prodott
iddisinjat jew immanifatturat u li tikkummerċjalizza dak il-prodott taħt isimhom jew it-trejdmark tagħhom;

(38) “importazzjoni tat-tabakk jew prodotti relatati” tfisser id-dħul fit-territorju tal-Unjoni ta’ tali prodotti sakemm ilprodotti, ma jitqegħdux taħt proċedura jew arranġament doganali ta’ sospensjoni mad-dħul tagħhom fl-Unjoni, kif
ukoll ir-rilaxx tagħhom mill-proċedura u l-arranġament doganali ta’ sospensjoni;
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(39) “importatur tat-tabakk jew prodotti relatati” tfisser is-sid ta’, jew persuna li għandu d-dritt li jiddisponi mit-tabakk u
l-prodotti relatati li ddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni;
(40) “tqegħid fis-suq” tfisser li l-prodotti, irrispettivament mill-post tal-manifattura tagħhom, isiru disponibbli għallkonsumaturi li jinsabu fl-Unjoni, bi ħlas jew mingħajr ħlas, inkluż permezz ta’ bejgħ mill-bogħod; fil-każ ta’
bejgħ transkonfinali mill-bogħod, il-prodott jitqies li tqiegħed fis-suq fl-Istat Membru fejn jinsab il-konsumatur;
(41) “stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut” tfisser kull stabbiliment fejn il-prodotti tat-tabakk jitqiegħdu fis-suq inkluż minn
persuna fiżika.
TITOLU II
PRODOTTI TAT-TABAKK
KAPITOLU I

Ingredjenti u emissjonijiet
Artikolu 3
Livelli massimi ta’ emissjoni għall-qatran, in-nikotina, il-monossidu tal-karbonju u sustanzi oħra
1.
Il-livelli ta’ emissjoni minn sigaretti li jitqiegħdu fis-suq jew immanufatturati fl-Istati Membri (“livelli massimi ta’
emissjoni”) ma għandhomx ikunu akbar minn:
(a) 10 mg ta’ qatran kull sigarett;
(b) 1 mg ta’ nikotina kull sigarett;
(c) 10 mg ta’ monossidu tal-karbonju għal kull sigarett.
2.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b’konformità mal-Artikolu 27 biex tnaqqas il-limiti
ta’ emissjoni massimi msemmija fil-paragrafu 1, fejn dan ikun meħtieġ abbażi ta’ standards maqbulin internazzjonalment.
3.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe limiti massimi ta’ emissjoni stabbiliti
minnhom għal emissjonijiet minn sigaretti għajr l-emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u għall-emissjonijiet minn
prodotti tat-tabakk għajr is-sigaretti.
4.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b’konformità mal-Artikolu 27 sabiex tintegra fiddritt tal-Unjoni standards maqbula mill-partijiet għall-FCTC jew mill-WHO relatati mal-livelli massimi ta’ emissjoni minn
sigaretti għajr l-emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u għal emissjonijiet minn prodotti tat-tabakk għajr is-sigaretti.
Artikolu 4
Metodi ta’ kejl
1.
L-emissjonijiet ta’ qatran, nikotina u monossidu tal-karbonju minn sigaretti għandu jitkejjel fuq il-bażi tal-istandard
ISO 4387 għall-qatran, l-istandard ISO 10315 għan-nikotina, u l-istandard ISO 8454 għall-monossidu tal-karbonju.
L-eżattezza tal-kejl tal-qatran, tan-nikotina u tal-monossidu tal-karbonju għandha tiġi ddeterminata skont l-istandard ISO
8243.
2.
Il-kejl imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi verifikat minn laboratorji li huma approvati u monitorjati mill-awtori
tajiet kompetenti tal-Istati Membri.
Dawk il-laboratorji ma għandhomx jappartjenu jew ikunu kkontrollati direttament jew indirettament mill-industrija tattabakk.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni lista tal-laboratorji approvati, filwaqt li jispeċifikaw il-kriterji
użati għall-approvazzjoni u l-metodi ta’ monitoraġġ applikati, u għandhom jaġġornaw dik il-lista kull meta ssir xi bidla. IlKummissjoni għandha tagħmel għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, dawk il-listi ta’ laboratorji approvati.
3.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 biex tadatta l-metodi ta’ kejl talemissjonijiet tal-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-karbonju, fejn dan ikun meħtieġ, abbażi ta’ żviluppi xjentifiċi u
tekniċi jew standards maqbulin internazzjonalment.
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4.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe metodu ta’ kejl li jużaw għal emissjonijiet
minn sigaretti għajr l-emissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 u għall-emissjonijiet minn prodotti tat-tabakk għajr issigaretti.
5.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati b’konformità mal-Artikolu 27 sabiex tintegra fid-dritt tal-Unjoni
standards maqbula mill-partijiet għall-FCTC jew mill-WHO għal metodi ta’ kejl.
6.
L-Istati Membri jistgħu jimponu tariffi proporzjonati lill-manifatturi u importaturi ta’ prodotti tat-tabakk għallverifika ta’ kejl imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.
Artikolu 5
Rappurtar tal-ingredjenti u l-emissjonijiet
1.
L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-tabakk jibagħtu lill-awtoritajiet
kompetenti tagħhom l-informazzjoni li ġejja skont l-isem tad-ditta u t-tip:
(a) lista tal-ingredjenti kollha, u l-kwantitajiet tagħhom, użati fil-manifattura tal-prodotti tat-tabakk f’ordni dixxendenti talpiż ta’ kull ingredjent inkluż fil-prodotti tat-tabakk;
(b) il-livelli ta’ emissjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1) u (4);
(c) fejn disponibbli, informazzjoni dwar emissjonijiet oħra u l-livelli tagħhom.
Għal prodotti diġà mqiegħda fis-suq, dik l-informazzjoni għandha tingħata sal-20 ta’ Novembru 2016.
Il-manifatturi jew l-importaturi għandhom jinformaw ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati, jekk
il-kompożizzjoni ta’ prodott tiġi modifikata b’mod li taffettwa l-informazzjoni pprovduta skont dan l-Artikolu.
Għal prodott tat-tabakk ġdid jew modifikat l-informazzjoni meħtieġa taħt dan l-Artikolu għandha tiġi ppreżentata qabel
ma dawk il-prodotti jitqiegħdu fis-suq.
2.
Il-lista tal-ingredjenti msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni li tagħti
r-raġunijiet għall-inklużjoni ta’ tali ingredjenti fil-prodotti tat-tabakk ikkonċernati. Dik il-lista għandha tindika ukoll listatus tal-ingredjenti, inkluż jekk dawn ġewx irreġistrati, skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1) kif ukoll il-klassifikazzjoni tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (2).
3.
Il-lista msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata wkoll bid-data tossikoloġika rilevanti firrigward tal-ingredjenti fil-forma maħruqa jew mhux maħruqa skont kif xieraq, filwaqt li ssir referenza b’mod partikolari
għall-effetti tagħhom fuq is-saħħa tal-konsumaturi u filwaqt li jitqies, fost oħrajn, kull effett ta’ dipendenza.
Barra minn hekk, għal sigaretti u tabakk tal-brim, dokument tekniku li jistabbilixxi deskrizzjoni ġenerali tal-addittivi li
jintużaw u l-proprjetajiet tagħhom, għandu jiġi ppreżentat mill-manifattur jew l-importatur.
Minbarra għall-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-karbonju u għall-emissjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4(4), il-mani
fatturi u l-importaturi għandhom jindikaw il-metodi tal-kejl tal-emissjonijiet użati. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu wkoll
li l-manifatturi jew l-importaturi jwettqu studji kif jistgħu jkunu stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti sabiex jivvalutaw leffetti ta’ ingredjent fuq is-saħħa, billi jitqiesu, fost oħrajn, l-effett ta’ dipendenza u t-tossiċità tagħhom.
4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni ppreżentata skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u talArtikolu 6 tkun disponibbli għall-pubbliku ġenerali fuq websajt, li. L-Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li jipproteġu
s-sigrieti kummerċjali meta jagħmlu dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li
l-manifatturi u l-importaturi jispeċifikaw, meta jippreżentaw l-informazzjoni skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u lArtikolu 6, l-informazzjoni li huma jqisu li tikkostitwixxi sigriet kummerċjali.
(1) Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazz
joni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda
d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni
kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU
L 396, 30.12.2006, p. 1).
(2) Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar
u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE)
Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
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5.
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi u jekk meħtieġ taġġorna l-format għallpreżentazzjoni u d-disponibbiltà tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 6 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 6. Dawk latti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 25(2).
6.
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu lill-manifatturi u l-importaturi biex jippreżentaw studji interni u esterni li
jkollhom disponibbli dwar ir-riċerka tas-suq u l-preferenzi ta’ diversi gruppi ta’ konsumaturi, inklużi ż-żgħażagħ u
dawk li attwalment ipejpu, fir-rigward tal-ingredjenti u l-emissjonijiet, kif ukoll sommarji eżekuttivi ta’ kwalunkwe stħarriġ
tas-suq li huma jwettqu meta jillanċjaw prodotti ġodda. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu ukoll li l-manifatturi u limportaturi jirrappurtaw il-volumi tal-bejgħ tagħhom għal kull ditta u tip, irrappurtat f’unitajiet jew kilogrammi, u għal
kull Stat Membru fuq bażi annwali li tibda mill-1 ta’ Jannar 2015. L-Istati Membri għandhom jipprovdu kwalunkwe data
oħra dwar il-volum tal-bejgħ li hija disponibbli għalihom.
7.
Id-data u l-informazzjoni kollha li għandha tingħata lill-Istati Membri u minnhom skont dan l-Artikolu u skont lArtikolu 6, għandhom jingħataw f’forma elettronika. L-Istati Membri għandhom iżommu l-informazzjoni elettronikament
u għandhom jiżguraw li l-Kummissjoni u Stati Membri oħra jkollhom aċċess għal dik l-informazzjoni għall-fini talapplikazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li s-sigrieti kummerċjali u infor
mazzjoni kunfidenzjali oħra jiġu ttrattati b’mod kunfidenzjali.
8.
L-Istati Membri jistgħu jimponu tariffi proporzjonati fuq il-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-tabakk biex
jirċievu, jaħżnu, jipproċessaw, janalizzaw u jippubblikaw l-informazzjoni mibgħuta lilhom skont dan l-Artikolu.
Artikolu 6
Lista ta’ prijorità ta’ addittivi u obbligi ta’ rappurtar imsaħħa
1.
Minbarra l-obbligi ta’ rappurtar stipulati fl-Artikolu 5, obbligi ta’ rappurtar imsaħħa għandhom japplikaw għal ċerti
addittivi li jinsabu fis-sigaretti u tabakk tal-brim li huma inklużi f’lista ta’ prijorità. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’
implimentazzjoni li jistabbilixxu u sussegwentement jaġġornaw tali lista ta’ prijorità ta’ addittivi Din il-lista għandu jkun
fiha addittivi:
(a) li għalihom jeżistu indikazzjonijiet inizjali, riċerka, jew regolazzjoni f’ġuriżdizzjonijiet oħra li tissuġġerixxi li huma
għandhom waħda mill-proprjetajiet stabbiliti fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu; u
(b) li huma fost l-addittivi l-aktar użati skont il-piż jew l-għadd skont ir-rappurtar ta’ ingredjenti skont il-paragrafi 1 u 3
tal-Artikolu 5.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 25(2). L-ewwel lista ta’ addittivi għandha tiġi adottata sal-20 ta’ Mejju 2016 u għandu jkun fiha mill-inqas 15-il
addittiv.
2.
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu lill-manifatturi u lill-importaturi tas-sigaretti u tat-tabakk tal-brim li fihom
addittiv li huwa inkluż fil-lista ta’ prijorità prevista fil-paragrafu 1, biex iwettqu studji komprensivi, li għandhom jeża
minaw għal kull addittiv jekk huwa:
(a) jikkontribwixxix għat-tossiċità jew l-effett ta’ dipendenza tal-prodotti kkonċernati, u jekk dan għandux l-effett li jżid ittossiċità jew l-effett ta’ dipendenza ta’ kwalunkwe wieħed mill-prodotti kkonċernati b’mod sinifikanti jew li jista’
jitkejjel;
(b) jirriżultax f’togħma karatterizzanti;
(c) jiffaċilitax l-inalazzjoni jew il-konsum tan-nikotina; jew
(d) iwassalx għall-formazzjoni ta’ sustanzi li għandhom proprjetajiet CMR, li l-kwantitajiet tagħhom, u jekk dan għandux
l-effett li jżid il-proprjetajiet CMR fi kwalunkwe wieħed mill-prodotti kkonċernati b’mod sinifikanti jew li jista’ jitkejjel.
3.
Dawk l-istudji għandhom jieħdu kont tal-użu intenzjonat tal-prodotti kkonċernati u jeżaminaw b’mod partikolari lemissjonijiet li jirriżultaw mill-proċess ta’ kombustjoni li jinvolvi l-addittiv ikkonċernat. L-istudji għandhom jeżaminaw
ukoll l-interazzjoni ta’ dak l-addittiv ma’ ingredjenti oħra li jkunu jinsabu fil-prodotti kkonċernati. Il-manifatturi jew limportaturi li jużaw l-istess addittiv fil-prodotti tat-tabakk tagħhom jistgħu jwettqu studju konġunt meta jużaw dak laddittiv f’kompożizzjoni tal-prodott komparabbli.
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4.
Il-manifatturi jew l-importaturi għandhom iħejju rapport dwar ir-riżultati ta’ dawn l-istudji. Dak ir-rapport għandu
jinkludi sommarju eżekuttiv tagħhom, u ħarsa ġenerali komprensiva li telenka l-letteratura xjentifika disponibbli dwar dak
l-addittiv u tagħti fil-qosor id-data interna dwar l-effetti tal-addittiv.
Il-manifatturi jew l-importaturi għandhom jippreżentaw dawn ir-rapporti lill-Kummissjoni u kopja tagħhom lill-awtori
tajiet kompetenti ta’ dawk l-Istati Membri fejn prodott tat-tabakk li jkun fih dan l-addittiv jitqiegħed fis-suq mhux aktar
tard minn 18-il xahar wara li l-addittiv inkwistjoni jkun tqiegħed fil-lista’ ta’ prijorità skont il-paragrafu 1. Il-Kummissjoni
u l-Istati Membri kkonċernati jistgħu wkoll jitolbu informazzjoni supplimentari mill-manifatturi jew l-importaturi rigward
l-addittiv ikkonċernat. Din l-informazzjoni supplimentari għandha tkun parti mir-rapport.
Il-Kummissjni u l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jirrikjedu li dawn ir-rapporti ssirilhom reviżjoni bejn il-pari minn korp
xjentifiku indipendenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-komprensività, il-metodoloġija u l-konklużjonijiet tagħhom. Linformazzjoni li tasal għandha tgħin lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri fit-teħid tad-deċiżjonijiet skont l-Artikolu 7. LIstati Membri u l-Kummissjoni jistgħu jimponu tariffi proporzjonali lill-manifatturi u importaturi tal-prodotti tat-tabakk
għal dawk ir-reviżjonjiet bejn il-pari.
5.
L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju kif definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (1) għandhom
jiġu eżentati mill-obbligi taħt dan l-Artikolu, jekk jitħejja rapport dwar dak l-addittiv minn manifattur jew importatur
ieħor.
Artikolu 7
Regolamentazzjoni ta’ ingredjenti
1.

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tat-tabakk b’togħma karatterizzanti.

L-Istati Membri ma għandhomx jipprojbixxu l-użu ta’ addittivi li huma essenzjali għall-manifattura tal-prodotti tat-tabakk,
pereżempju taz-zokkor biex jieħu post iz-zokkor mitluf waqt il-proċess ta’ preservazzjoni, dment li dawk l-addittivi ma
jirriżultawx fi prodott b’togħma karatterizzanti u ma jżidux b’mod sinifikanti jew li jista’ jitkejjel l-effett ta’ dipendenza, ittossiċità jew il-proprjetajiet CMR tal-prodott tat-tabakk.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda skont dan il-paragrafu.
2.
Il-Kummissjoni għandha, wara talba ta’ Stat Membru, jew tista’ fuq inizjattiva tagħha stess, tiddetermina permezz ta’
atti ta’ implimentazzjoni jekk prodott tat-tabakk jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ impli
mentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 25(2).
3.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli uniformi tal-proċeduri biex jiġi
determinat jekk prodott jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom
jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 25(2).
4.
Għandu jiġi stabbilit bord konsultattiv indipendenti fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri u l-Kummissjoni jistgħu
jikkonsultaw lil dan il-bord qabel ma jadottaw miżura skont il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha
tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-proċeduri għall-istabbiliment u l-operat ta’ dan il-bord.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 25(2).
5.
Fejn il-livell ta’ kontenut jew konċentrazzjoni ta’ ċerti addittivi jew taħlita tagħhom irriżulta fi projbizzjonijiet skont
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu f’tal-anqas tliet Stati Membri, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti
delegati skont l-Artikolu 27 biex tistabbilixxi livelli ta’ kontenut massimi għal dawk l-addittivi jew taħlita ta’ addittivi li
jirriżultaw fit-togħma karatterizzanti.
6.

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tat-tabakk li fihom l-addittivi li ġejjin:

(a) vitamini jew addittivi oħra li joħolqu l-impressjoni li prodott tat-tabakk huwa ta’ benefiċċju għas-saħħa jew jipp
reżenta inqas riskji għas-saħħa;
(b) kafeina jew tawrina jew addittivi oħra u komposti stimulanti li huma assoċjati mal-enerġija u l-vitalità;
(c) addittivi li għandhom proprjetajiet koloranti għall-emissjonijiet;
(1) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi ta’ daqs mikro, żgħir u
medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
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(d) għal prodotti tat-tabakk tat-tipjip, addittivi li jiffaċilitaw l-inalazzjoni jew il-konsum tan-nikotina; u
(e) addittivi li għandhom proprjetajiet CMR fil-forma mhux maħruqa.
7.
L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tat-tabakk li fihom aromi fi kwalunkwe wieħed
mill-komponenti tagħhom bħal filtri, karti, pakketti, kapsuli jew kwalunkwe karatteristika teknika li tippermetti l-modifika
tar-riħa jew tat-togħma tal-prodotti tat-tabakk ikkonċernati jew l-intensità ta’ duħħan tagħhom. Il-filtri, il-karti u l-kapsuli
ma għandux ikun fihom tabakk jew nikotina.
8.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet u l-kondizzjonijiet stipulati fir-Regolament (KE)
Nru1907/2006 jiġu applikati fuq il-prodotti tat-tabakk kif adatt.
9.
L-Istati Membri għandhom, abbażi ta’ evidenza xjentifika, jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tat-tabakk li
fihom addittivi fi kwantitajiet li jżidu l-effett tossiku jew ta’ dipendenza, jew il-proprjetajiet CMR ta’ prodott tat-tabakk flistadju tal-konsum b’mod sinifikanti jew li jista’ jitkejjel.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-miżuri li ħadu skont dan il-paragrafu.
10.
Il-Kummissjoni għandha, wara talba ta’ Stat Membru, jew tista’ fuq inizjattiva tagħha stess, tiddetermina permezz
ta’ att ta’ implimentazzjoni jekk prodott tat-tabakk jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 9. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 25(2) u għandhom ikunu
bbażati fuq l-aħħar evidenza xjentifika.
11.
Fejn addittiv jew ċerta kwantità tiegħu jkun irriżulta li jamplifika l-effett tossiku jew ta’ dipendenza ta’ prodott tattabakk, u fejn dan irriżulta fi projbizzjonijiet skont il-paragrafu (9) ta’ dan l-Artikolu f’tal-anqas tliet Stati Membri, ilKummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 biex tistabbilixxi livelli massimi talkontenut għal dawk l-addittivi. F’dan il-każ, il-livell massimu tal-kontenut għandu jiġi stabbilit fl-anqas livell massimu li
wassal għall-waħda mill-projbizzjonijiet nazzjonali imsemmija f’dan il-paragrafu.
12.
Il-prodotti tat-tabakk għajr is-sigaretti u t-tabakk tal-brim għandhom ikunu eżentati mill-projbizzjonijiet stabbiliti
fil-paragrafi 1 u 7. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27, sabiex tirtira dik l-eżenzjoni
għal kategorija partikolari ta’ prodott jekk ikun hemm bidla sostanzjali taċ-ċirkustanzi kif stabbilit f’rapport tal-Kummiss
joni.
13.
L-Istati Membri u l-Kummissjoni jistgħu jimponu tariffi proporzjonali fuq il-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti
tat-tabakk għall-evalwazzjoni biex jiddeterminaw jekk prodott tat-tabakk għandux togħma karatterizzanti, jekk jintużawx
addittivi jew aromi pprojbiti u jekk prodott tat-tabakk fihx addittivi fi kwantitajiet li jżidu b’mod sinifikanti u li jitkejjel leffett tossiku u ta’ dipendenza jew il-proprjetajiet CMR tal-prodott tat-tabakk ikkonċernat.
14.
Fil-każ ta’ prodotti tat-tabakk b’aroma karatterizzanti li l-volum tal-bejgħ tagħhom mal-Unjoni kollha jirrapp
reżenta 3 % jew aktar ta’ kategorija partikolari ta’ prodott, id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw mill20 ta’ Mejju 2020.
15.

Dan l-Artikolu m’għandux japplika għat-tabakk għall-użu orali.
KAPITOLU II

Ittikkettar u ippakkjar
Artikolu 8
Dispożizzjonijiet ġenerali
1.
Kull pakkett wieħed ta’ prodotti tat-tabakk u kull ippakkjar estern għandu jkollu fuqu t-twissijiet tas-saħħa previsti
f’dan il-Kapitolu bil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn il-prodott ikun qed jitqiegħed fis-suq.
2.
It-twissijiet tas-saħħa għandhom ikopru l-wiċċ sħiħ tal-pakkett individwali jew l-ippakkjar estern li huwa riżervat
għalihom u ma għandhomx ikunu oġġett ta’ kumment, parafrażi jew riferiment fi kwalunkwe forma.
3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-twissijiet tas-saħħa fuq pakkett individwali u kull ippakkjar estern jiġu
stampati b’mod li ma jkunux jistgħu jitneħħew, b’mod indelibbli u kompletament viżibbli, inkluż li ma jkunux parzjal
ment jew totalment moħbija jew interrotti permezz ta’ bolol tat-taxxi, marki tal-prezz, karatteristiċi ta’ sigurtà,
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tqartis, għatjiet, kaxex, jew oġġetti oħrajn meta l-prodotti tat-tabakk jitqiegħdu fis-suq. Fuq pakketti individwali talprodotti tat-tabakk għajr is-sigaretti u t-tabakk tal-brim fil-borża, it-twissijiet tas-saħħa jistgħu jitwaħħlu permezz ta’
stickers, dment li t-tali stickers ma jkunux jistgħu jitneħħew. It-twissijiet tas-saħħa għandhom jibqgħu sħaħ mal-ftuħ
tal-pakkett individwali minbarra l-pakketti b’għatu flip-top fejn it-twissijiet tas-saħħa jistgħu jinkisru mal-ftuħ, iżda b’tali
mod li jkunu żgurati l-integrità grafika u l-viżibilità tat-test, ir-ritratti u l-informazzjoni dwar il-waqfien mit-tipjip.
4.
It-twissijiet tas-saħħa ma għandhom bl-ebda mod jaħbu jew jinterrompu l-bolol tat-taxxa, il-marki tal-prezz, il-marki
tal-provenjenza u t-traċċar, jew il-karatteristiċi tas-sigurtà fuq kull pakkett individwali.
5.
Id-daqs tat-twissijiet tas-saħħa previsti fl-Artikoli 9, 10 11 u 12 għandu jkun ikkalkulat f’relazzjoni mal-wiċċ
ikkonċernat meta l-pakkett ikun magħluq.
6.
It-twissijiet tas-saħħa għandhom ikunu mdawra minn bordura sewda b’wisa’ ta’ 1 mm ġewwa l-wiċċ li huwa riżervat
għal dawn it-twissijiet, ħlief għal twissijiet tas-saħħa skont l-Artikolu 11.
7.
Meta tadatta twissija tas-saħħa skont l-Artikoli 9(5), 10(3) u 12(3), il-Kummissjoni għandha tiżgura li hija fattwali
jew li l-Istati Membri jkollhom għażla ta’ żewġ twissijiet, li waħda minnhom għandha tkun fattwali.
8.
Stampi ta’ pakketti individwali u xi ppakkjar estern li għandhom fil-mira tagħhom il-konsumaturi fl-Unjoni għan
dhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.
Artikolu 9
Twissijiet ġenerali u messaġġi ta’ informazzjoni fuq il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip
1.
Kull pakkett individwali u kwalunkwe ppakkjar estern tal-prodotti tat-tabakk għat-tipjip għandhom juru waħda mittwissijiet ġenerali li ġejjin:
“It-tipjip joqtol — Ieqaf issa”
jew
“It-tipjip joqtol”
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw liema minn dawn it-twissijiet ġenerali msemmija fl-ewwel subparagrafu
għandha tintuża.
2.
Kull pakkett individwali u kull ippakkjar estern tal-prodotti tat-tabakk għat-tipjip għandhom juru l-messaġġ ta’
informazzjoni li ġej:
“Id-duħħan tat-tabakk fih aktar minn 70 sustanza magħrufa li jikkawżaw il-kanċer.”
3.
Għall-pakketti tas-sigaretti u t-tabakk tal-brim f’pakketti fil-forma ta’ kubu t-twissija ġenerali għandha tidher fuq ilparti t’isfel ta’ wieħed mill-uċuħ laterali tal-pakketti individwali u l-messaġġ ta’ informazzjoni għandu jidher fuq il-parti ta’
isfel tal-wiċċ laterali l-ieħor. Dawn it-twissijiet tas-saħħa għandu jkollhom wisa’ ta’ mhux inqas minn 20 mm.
Għal pakketti li huma fil-forma ta’ kaxxa bl-għatu mitwi f’ċappetta li meta dan jinfetaħ jaqsam fi tnejn il-wiċċ laterali, ittwissija ġenerali u l-messaġġ ta’ informazzjoni għandhom jidhru fl-intier tagħhom fuq l-akbar parti minn dawk l-uċuħ
maqsuma. It-twissija ġenerali għandha tidher ukoll fuq ġewwa tal-wiċċ ta’ fuq li huwa viżibbli meta l-pakkett ikun miftuħ.
L-uċuħ laterali ta’ dan it-tip ta’ pakkett għandu jkollhom għoli ta’ mhux anqas minn 16-il mm.
Għat-tabakk tal-brim immarkat fil-boroż it-twissija ġenerali u l-messaġġ ta’ informazzjoni għandhom jidhru fuq l-uċuħ
biex b’hekk tiġi żgurata l-viżibbiltà sħiħa ta’ dawk it-twissijiet tas-saħħa. Għat-tabakk tal-brim fil-pakketti ċilindriċi ttwissija ġenerali għandha tidher fil-wiċċ ta’ barra tal-għatu u l-messaġġ ta’ informazzjoni fil-wiċċ ta’ ġewwa tal-għatu.
Kemm it-twissija ġenerali u kif ukoll il-messaġġ tal-informazzjoni għandhom ikopru 50 % tal-uċuħ li fuqu jkunu stampati.
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It-twissija ġenerali u l-messaġġ ta’ informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu:

(a) stampati b’tipa Helvetica sewda grassa fuq sfond abjad. Biex jiġu akkommodati l-ħtiġijiet lingwistiċi, l-Istati Membri
jistgħu jiddeterminaw id-daqs tat-tipa, dment li d-daqs tat-tipa speċifikat fil-liġi nazzjonali tiżgura li t-test rilevanti
jokkupa l-akbar proporzjon possibbli tal-wiċċ riżervat għal dawn it-twissijiet tas-saħħa; u
(b) fiċ-ċentru tal-wiċċ riżervat għalihom, u fuq pakketti fil-forma ta’ kubu u kull ippakkjar estern għandhom ikunu
paralleli max-xifer laterali tal-pakkett individwali jew tal-ippakkjar estern;
5.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27 biex tadatta l-kliem
tal-messaġġ ta’ informazzjoni stipulat fil-paragrafu 2 għall-iżviluppi xjentifiċi u tas-suq.
6.
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddetermina l-pożizzjoni preċiża tat-twissija ġenerali
u l-messaġġ ta’ informazzjoni fuq it-tabakk tal-brim ikkummerċjalizzat fil-boroż, b’kont meħud il-forom differenti ta’
boroż.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 25(2).
Artikolu 10
Twissijiet tas-saħħa kkombinati flimkien għal prodotti tat-tabakk għat-tipjip
1.
Kull pakkett individwali u kull ippakkjar estern tal-prodotti tat-tabakk għat-tipjip għandu juri twissijiet tas-saħħa
kkombinati flimkien. It-twissijiet tas-saħħa kkombinati għandhom:
(a) ikunu fihom waħda mill-kitbiet ta’ twissija elenkati fl-Anness I u ritratt bil-kulur korrispondenti speċifikat fil-librerija
tal-istampi fl-Anness II;
(b) jinkludu informazzjoni dwar waqfien mit-tipjip bħalma huma numri tat-telefon, indirizzi tal-email jew siti tal-Internet
maħsuba biex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-programmi li huma disponibbli biex jgħinu lil dawk li jridu jieqfu
jpejpu;
(c) ikopru 65 % tal-erja esterna tal-wiċċ ta’ quddiem u ta’ wara tal-pakkett individwali u kwalunkwe ppakkjar estern. Ilpakketti ċilindriċi għandhom juru żewġ twissijiet tas-saħħa kombinati, ekwidistanti minn xulxin u kull twissija tassaħħa tkopri 65 % tan-nofs rispettiv tagħhom tal-wiċċ kurvat;
(d) juru l-istess kliem ta’ twissija u ritratt bil-kulur korrispondenti fuq iż-żewġ naħat tal-pakketti individwali u kwalunkwe
ppakkjar estern;
(e) jidhru fuq ix-xifer ta’ fuq ta’ pakkett individwali u ta’ kwalunkwe ppakkjar estern, u għandu jkun fl-istess direzzjoni
bħal kwalunkwe informazzjoni oħra li tidher fuq dak il-wiċċ tal-ippakkjar. Eżenzjonijiet tranżizzjonali minn dak lobbligu dwar il-pożizzjoni ta’ twissija tas-saħħa kombinata jistgħu japplikaw fi Stati Membri fejn il-bolol tat-taxxa jew
marki ta’ identifikazzjoni nazzjonali użati għal finijiet fiskali għadhom mandatorji, kif ġej:
(i) f’dawk il-każijiet, fejn il-bolla tat-taxxa jew il-marka ta’ identifikazzjoni nazzjonali użata għal finijiet fiskali hija
mwaħħla fuq ix-xifer ta’ fuq ta’ pakkett individwali magħmul minn materjal tal-kartun, it-twissija tas-saħħa li
għandha tidher fuq il-wiċċ ta’ wara tkun tista’ tiġi pożizzjonata direttament taħt il-bolla tat-taxxa jew il-marka ta’
identifikazzjoni nazzjonali.
(ii) Fejn il-pakkett individwali huwa magħmul minn materjal artab, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li erja rettan
golari tiġi riżervata għall-bolla tat-taxxa jew il-marka ta’ identifikazzjoni nazzjonali użata għal finijiet fiskali b’għoli
mhux aktar minn 13-il mm bejn ix-xifer ta’ fuq tal-pakkett u l-wiċċ u n-naħa ta’ fuq tat-twissijiet tas-saħħa
kkombinati.
L-eżenzjonijiet imsemmijin fil-punti (i) u (ii) għandhom japplikaw għal perijodu ta’ tliet snin mill-20 ta’ Mejju 2016.
Ismijiet tad-ditta u logos ma għandhomx jiġu pożizzjonati ’il fuq mit-twissijiet tas-saħħa;
(f) ikunu riprodotti skont il-format, it-tqassim tal-informazzjoni, id-disinn u l-proporzjonijiet speċifikati mill-Kummiss
joni skont il-paragrafu 3;
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(g) fil-każ ta’ pakketti individwali tas-sigaretti, jirrispettaw id-dimensjonijiet li ġejjin:
(i) għoli: mhux inqas minn 44 mm;
(ii) wisa’: mhux inqas minn 52 mm.
2.
It-twissijiet tas-saħħa kkombinati flimkien huma raggruppati fi tliet settijiet kif imniżżel fl-Anness II u kull sett
għandu jintuża f’sena partikolari u jinbidel għas-sett li jmiss fis-sena ta’ wara. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull
twissija kkombinata tas-saħħa li tkun tista’ tintuża f’sena partikolari tidher kemm jista’ jkun possibbli f’ammont ta’ drabi
ndaqs fuq kull marka kummerċjali ta’ prodotti tat-tabakk.
3.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 biex:

(a) tadatta l-kitba tat-twissijiet elenkati fl-Anness I biex jittieħed kont tal-iżviluppi xjentifiċi u tas-suq;
(b) tistabbilixxi u tadatta l-librerija tal-istampi msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu billi jittieħed kont
tal-iżviluppi xjentifiċi u tas-suq.
4.
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-tqassim
tal-informazzjoni, id-disinn u l-forma tat-twissijiet tas-saħħa kombinati, filwaqt li tqis il-forom differenti tal-pakketti.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 25(2).
Artikolu 11
It-tikkettar tal-prodotti tat-tabakk għat-tipjip għajr sigaretti, it-tabakk tal-brim u t-tabakk tal-pipi tal-ilma
1.
L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-prodotti tat-tabakk għat-tipjip għajr is-sigaretti, it-tabakk tal-brim u t-tabakk talpipi tal-ilma mill-obbligi li jintwera l-messaġġ tal-informazzjoni stabbilit skont l-Artikolu 9(2) u t-twissijiet tas-saħħa
kkombinati stipulati fl-Artikolu 10. F’dik l-eventwalità, u barra mit-twissija ġenerali prevista fl-Artikolu 9(1), kull pakkett
individwali u kwalunkwe ppakkjar estern ta’ tali prodotti għandhom juru waħda mill-kitbiet ta’ twissija elenkati fl-Anness
I. It-twissija ġenerali speċifikata fl-Artikolu 9(1) għandha tinkludi referenza għas-servizzi għall-waqfien mit-tipjip imsem
mija fl-Artikolu 10(1)(b).
It-twissija ġenerali għandha tidher fuq il-wiċċ l-aktar li jidher tal-pakkett individwali u kull ippakkjar estern.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull kitba ta’ twissija tidher kemm jista’ jkun possibbli fl-istess ammont ta’ drabi
fuq kull marka kummerċjali ta’ dawn il-prodotti. Dawn il-kitbiet ta’ twissija għandhom jidhru fuq il-wiċċ l-aktar viżibbli li
jmiss tal-pakkett individwali u kull ippakkjar estern.
Għal pakketti individwali bl-għatu mitwi f’ċappetta, il-wiċċ l-aktar viżibbli li jmiss huwa dak li jsir viżibbli meta l-pakkett
ikun miftuħ.
2.
It-twissija ġenerali msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri 30 % tal-wiċċ rilevanti tal-pakkett individwali jew kull
ippakkjar estern. Dak il-proporzjon għandu jiżdied għal 32 % għall-Istati Membri b’żewġ ilsna uffiċjali u 35 % għall-Istati
Membri b’aktar minn żewġ ilsna uffiċjali.
3.
It-twissija ġenerali msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri 40 % tal-wiċċ rilevanti tal-pakkett individwali jew kull
ippakkjar estern. Dak il-proporzjon għandu jiżdied għal 45 % għall-Istati Membri b’żewġ ilsna uffiċjali u 50 % għall-Istati
Membri b’aktar minn żewġ ilsna uffiċjali.
4.
Fejn it-twissijiet tas-saħħa msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jidhru fuq wiċċ li jkun akbar minn 150 cm2, ittwissijiet għandhom jgħattu spazju ta’ 45 cm2. Dak l-ispazju għandu jiżdied għal 48 cm2 għall-Istati Membri b’żewġ ilsna
uffiċjali u 52,5 cm2 għall-Istati Membri b’aktar minn żewġ ilsna uffiċjali.
5.
It-twissijiet tas-saħħa msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 9(4).
It-test tat-twissijiet tas-saħħa għandu jkun parallel għat-test ewlieni fuq il-wiċċ riżervat għal dawn it-twissijiet.
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It-twissijiet tas-saħħa għandhom ikunu mdawra minn bordura sewda b’wisa’ ta’ mhux anqas minn 3 mm u mhux aktar
minn 4 mm. Din il-bordura għandha tidher barra l-wiċċ riżervat għat-twissijiet tas-saħħa.
6.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27, sabiex tirtira l-possibbiltà li jingħataw
eżenzjonijiet għal kwalunkwe kategorija partikolari tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 jekk ikun hemm bidla sostan
zjali taċ-ċirkustanzi kif stabbilit f’rapport tal-Kummissjoni għall-kategorija ta’ prodotti kkonċernata.
Artikolu 12
It-tikkettar tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux
1.
Kull pakkett individwali u kull ippakkjar estern tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux għandhom juru t-twissija tassaħħa li ġejja:
“Dan il-prodott tat-tabakk jagħmel ħsara lil saħħtek u jagħmlek dipendenti.”
2.
It-twissija tas-saħħa stipulata fil-paragrafu 1 għandha tikkonforma mar-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 9(4). It-test
tat-twissijiet tas-saħħa għandu jkun parallel għat-test ewlieni fuq il-wiċċ riżervat għal dawn it-twissijiet.
Barra minn hekk, għandu:
(a) jidher fuq l-akbar żewġ uċuħ tal-pakkett individwali, u kull ippakkjar estern;
(b) jgħatti 30 % tal-uċuħ tal-pakket individwali u kull ippakkjar estern. Dak il-proporzjon għandu jiżdied għal 32 % għallIstati Membri b’żewġ ilsna uffiċjali u 35 % għall-Istati Membri b’aktar minn żewġ ilsna uffiċjali.
3.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27 biex tadatta l-kliem
tat-twissija tas-saħħa stipulat fil-paragrafu 1 għall-iżviluppi xjentifiċi.
Artikolu 13
Preżentazzjoni tal-prodott
1.
It-tikkettar ta’ pakketti individwali u kull ippakkjar estern u l-prodott tat-tabakk innifsu ma għandhom jinkludu ebda
element jew karatteristika li:
(a) tippromwovi prodott tat-tabakk jew tħeġġeġ il-konsum tiegħu billi toħloq impressjoni żbaljata dwar il-karatteristiċi, leffetti fuq is-saħħa, ir-riskji jew l-emissjonijiet tiegħu; it-tikketti ma għandhom jinkludu ebda tagħrif dwar il-kontenut
tan-nikotina, il-qatran jew il-monossidu tal-karbonju tal-prodotti tat-tabakk;
(b) tissuġġerixxi li prodott partikolari tat-tabakk jagħmel anqas ħsara minn oħrajn jew li għandu l-għan li jnaqqas l-effett
ta’ xi komponenti ta’ ħsara tad-duħħan jew li għandu karatteristiċi li jagħtu ħajja, enerġetiċi, li jfejqu, li jwasslu biex
dak li jkun iħossu aktar żagħżugħ, naturali, organiċi jew li għandu benefiċċji oħrajn għas-saħħa jew l-istil ta’ ħajja;
(c) tirreferi għat-togħma, ir-riħa, kwalunkwe aromi jew addittivi oħra jew l-assenza tagħhom;
(d) tixbah prodott tal-ikel jew kożmetiku;
(e) tissuġġerixxi li ċertu prodott tat-tabakk għandu bijodegradabbiltà aħjar jew vantaġġi ambjentali oħra.
2.
Il-pakketti individwali u kwalunkwe ippakkjar estern m’għandhomx jissuġġerixxu vantaġġi ekonomiċi billi jinkludu
kupuni stampati, joffru skontijiet, distribuzzjoni b’xejn, żewġ prodotti għall-prezz ta’ wieħed jew offerti simili.
3.
L-elementi u l-karatteristiċi li huma pprojbiti skont il-paragrafi 1 u 2 jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal,
kliem, simboli, ismijiet, marki kummerċjali, sinjali figurattivi jew sinjali oħrajn.
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Artikolu 14
Id-dehra u l-kontenut tal-pakketti individwali
1.
Pakketti individwali tas-sigaretti għandu jkollhom forma ta’ kubu. Pakketti individwali ta’ tabakk tal-brim għandu
jkollhom forma ta’ kubu jew ta’ ċilindru, jew il-forma ta’ borża. Pakkett individwali tas-sigaretti għandu jinkludi mill-inqas
20 sigarett. Pakkett individwali tat-tabakk tal-brim għandu jkollu tabakk li jiżen mhux anqas minn 30 g.
2.
Pakkett individwali tas-sigaretti jista’ jikkonsisti minn kartun jew materjal artab u ma għandux ikollu fetħa li tista’
tingħalaq mill-ġdid jew tiġi siġillata mill-ġdid wara l-ewwel darba li tinfetaħ, barra mill-għatu flip-top u l-kaxxa bl-għatu
mitwi f’ċappetta. Għall-pakketti li għandhom għatu flip-top u dawk li għandhomgħatu mitwi f’ċappetta, l-għatu għandu
jkun mitwi f’ċappetta fuq dahar il-pakkett individwali biss.
Artikolu 15
Traċċabbiltà
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pakketti individwali kollha tal-prodotti tat-tabakk ikunu mmarkati b’iden
tifikatur uniku. Sabiex tkun żgurata l-integrità tal-identifikatur uniku, l-identifikatur uniku għandu jkun stampat jew
imwaħħal b’tali mod li ma jistax jinqalgħa, ma jkunx jista’ jitħassar u bl-ebda mod ma jkun moħbi jew interrott, inkluż
permezz ta’ bolol tat-taxxa jew marki tal-prezz, jew bil-ftuħ tal-pakkett individwali. Fil-każ tal-prodotti tat-tabakk li huma
manifatturati barra mill-Unjoni, l-obbligi stabbiliti f’dan l-Artikolu japplikaw biss għal dawk destinati għal jew imqiegħda
fis-suq tal-Unjoni.
2.

L-identifikatur uniku għandu jippermetti li jiġu determinati dawn li ġejjin:

(a) id-data u l-post tal-manifattura;
(b) il-faċilità tal-manifattura;
(c) il-magna użata fil-manifattura tal-prodotti tat-tabakk;
(d) ix-xift tal-produzzjoni jew il-ħin tal-manifattura;
(e) id-deskrizzjoni tal-prodott;
(f) is-suq intenzjonat tal-bejgħ bl-imnut;
(g) ir-rotta tal-konsenja intenzjonata;
(h) fejn applikabbli, l-importatur fl-Unjoni;
(i) ir-rotta tal-konsenja attwali mill-manifattura għall-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut, inklużi l-imħażen kollha
użati kif ukoll id-data tal-konsenja, id-destinazzjoni tal-konsenja, il-punt tat-tluq u d-destinatarju;
(j) l-identità tax-xerrejja kollha mill-manifattura għall-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut; u
(k) il-fattura, in-numru tal-ordni u r-rekords tal-ħlas tax-xerrejja kollha mill-manifattura għall-ewwel stabbiliment tal-bejgħ
bl-imnut.
3.
L-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) u, fejn applikabbli, (h) tal-paragrafu 2 għandha
tifforma parti mill-identifikatur uniku.
4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-punti (i), (j) u (k) tal-paragrafu 2 tkun aċċes
sibbli b’mod elettroniku permezz ta’ konnessjoni mal-identifikatur uniku.
5.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi kollha involuti fil-kummerċ tal-prodotti tat-tabakk,
mill-manifattur sal-aħħar operatur ekonomiku, qabel l-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut, jirreġistraw id-dħul talpakketti kollha individwali fil-pussess tagħhom, kif ukoll, il-movimenti kollha intermedjarji u l-aħħar ħruġ tal-pakketti
individwali mill-pussess tagħhom. Dan l-obbligu jista’ jiġi ssodisfat billi jiġi mmarkat u rreġistrat l-ippakkjar aggregat
bħall-kartun, mastercases jew pallets, dment li l-identifikazzjoni tal-provenjenza u t-traċċar tal-pakketti individwali kollha
tibqa’ possibbli.
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6.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi kollha involuti fil-katina ta’ provvista ta’ prodotti
tat-tabakk iżommu reġistri sħaħ u preċiżi tat-transazzjonijiet rilevanti kollha.
7.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-manifatturi tal-prodotti tat-tabakk jipprovdu lill-operaturi ekonomiċi kollha
involuti fil-kummerċ tal-prodotti tat-tabakk, mill-manifattur sal-aħħar operatur ekonomiku, qabel l-ewwel stabbiliment talbejgħ bl-imnut, inklużi l-importaturi, l-imħażen u l-kumpaniji tat-trasport bit-tagħmir li huwa meħtieġ għar-reġistrazzjoni
tal-prodotti tat-tabakk mixtrija, mibjugħa, maħżuna, trasportati jew ittrattati b’mod ieħor. Dak it-tagħmir għandu jkun
kapaċi li jaqra u jittrażmetti d-data rrekordjata b’mod elettroniku lil faċilità tal-ħżin tad-data skont il-paragrafu 8.
8.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-tabakk jikkonkludu kuntratti ta’
ħżin ta’ data ma’ parti terza indipendenti għall-finijiet li tospita l-faċilità tal-ħżin tad-data għad-data rilevanti kollha. Ilfaċilità tal-ħżin tad-data għandha tkun tinsab fiżikament fit-territorju tal-Unjoni. Il-konvenjenza tal-parti terza, b’mod
partikolari l-indipendenza u l-kapaċitajiet tekniċi tagħha, kif ukoll il-kuntratt għall-ħżin tad-data, għandhom ikunu
approvati mill-Kummissjoni.
L-attivitajiet tal-parti terza għandhom ikunu sorveljati minn awditur estern, propost u mħallas mill-manifattur tat-tabakk u
approvat mill-Kummissjoni. L-awditur estern għandu jippreżenta rapport annwali lill-awtoritajiet kompetenti u lillKummissjoni, u jevalwa b’mod partikolari kwalunkwe irregolaritajiet fir-rigward tal-aċċess.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, u l-awditur estern
ikollhom aċċess sħiħ għall-faċilitajiet tal-ħżin tad-data. F’każijiet ġustifikati b’mod xieraq il-Kummissjoni jew l-Istati
Membri jistgħu jipprovdu lill-manifatturi jew l-importaturi aċċess għad-data maħżuna, bil-kondizzjoni li informazzjoni
kummerċjalment sensittiva tibqa’ protetta b’mod adegwat skont il-liġi nazzjonali u dik tal-Unjoni.
9.
Data reġistrata ma għandhiex tiġi modifikata jew imħassra minn kwalunkwe operatur ekonomiku involut filkummerċ tal-prodotti tat-tabakk.
10.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data personali tiġi pproċessata skont ir-regoli u s-salvagwardji stabbiliti fidDirettiva 95/46/KE.
11.

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni:

(a) tiddetermina l-istandards tekniċi tas-sistema għat-twaqqif u t-tħaddim tas-sistema ta’ identifikazzjoni tal-provenjenza u
t-traċċar kif previst f’dan l-Artikolu, inklużi l-immarkar b’identifikatur uniku, ir-reġistrazzjoni, it-trażmissjoni, lipproċessar, u l-ħażna tad-data u l-aċċess għal data maħżuna;
(b) tiddetermina l-istandards tekniċi biex jiġi żgurat li s-sistemi użati għall-identifikatur uniku u l-funzjonijiet relatati
jkunu kompatibbli bis-sħiħ ma’ xulxin fl-Unjoni kollha.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 25(2).
12.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 27 biex tiddefinixxi lelementi ewlenin tal-kuntratti tal-ħżin tad-data msemmijin fil-paragrafu 8 ta’ dan l-Artikolu, bħat-tul ta’ żmien tagħhom,
il-possibbiltà ta’ tiġdid, l-għarfien espert meħtieġ jew il-kunfidenzjalità, inkluż il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni regolari ta’
dawk il-kuntratti.
13.
Il-paragrafi 1 sa 10 għandhom japplikaw għas-sigaretti u t-tabakk tal-brim mill-20 ta’ Mejju 2019 u għall-prodotti
tat-tabakk barra mis-sigaretti u t-tabakk tal-brim mill-20 ta’ Mejju 2024.
Artikolu 16
Karatteristika ta’ Sigurtà
1.
Barra l-identifikatur uniku msemmi fl-Artikolu 15, l-Istati Membri għandhom jesiġu li l-pakketti kollha individwali
tal-prodotti tat-tabakk, li jitqiegħdu fis-suq, ikollhom karatteristika tas-sigurtà li ma tistax titbagħbas, magħmula minn
elementi viżibbli u inviżibbli. Il-karatteristika ta’ sigurtà għandha tkun stampata jew imwaħħla b’tali mod li ma tinqalax,
ma tkunx tista’ titħassar u bl-ebda mod ma tkun moħbija jew interrotta, inkluż permezz tal-bolol tat-taxxa jew il-marki
tal-prezz, jew elementi oħrajn imposti bil-liġi.
Stati Membri li jeħtieġu bolol tat-taxxa jew marki nazzjonali ta’ identifikazzjoni li jintużaw għall-finijiet fiskali jistgħu
jippermettu li dawn jintużaw għall-karatteristika tas-sigurtà dment li l-bolol tat-taxxa jew il-marki nazzjonali ta’ identi
fikazzjoni jissodisfaw l-istandards tekniċi u l-funzjonijiet kollha meħtieġa taħt dan l-Artikolu.
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2.
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi l-istandards tekniċi għall-element
komuni tas-sigurtà u r-rotazzjoni possibbli tagħhom u li tadattahom għall-iżviluppi xjentifiċi, tekniċi u tas-suq.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 25(2).

3.
Il-paragrafu 1 għandu japplika għas-sigaretti u t-tabakk tal-brim mill-20 ta’ Mejju 2019 u għall-prodotti tat-tabakk
barra mis-sigaretti u t-tabakk tal-brim mill-20 ta’ Mejju 2024.

KAPITOLU III:

Tabakk għall-użu orali, bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta’ prodotti tat-tabakk u prodotti tat-tabakk ġodda
Artikolu 17
Tabakk għall-użu orali
L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq tat-tabakk għall-użu orali, mingħajr ħsara għall-Artikolu 151 talAtt tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja.

Artikolu 18
Bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta’ prodotti tat-tabakk
1.
L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu l-bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta’ prodotti tat-tabakk lill-konsumaturi. LIstati Membri għandhom jikkooperaw biex jipprojbixxu tali bejgħ. L-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut involuti fil-bejgħ
transkonfinali mill-bogħod ta’ prodotti tat-tabakk ma jistgħux ifornu tali prodotti lill-konsumaturi fl-Istati Membri fejn tali
bejgħ ġie pprojbit. L-Istati Membri li ma jipprojbixxux tali bejgħ għandhom jeħtieġu lill-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li
biħsiebhom jinvolvu ruħhom f’bejgħ transkonfinali mill-bogħod lill-konsumaturi li jinsabu fl-Unjoni li jirreġistraw malawtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn l-istabbiliment tal-bejgħ bl-imnut ikun stabbilit u fl-Istat Membru fejn jinsabu
l-konsumaturi attwali jew potenzjali. Stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut stabbiliti barra l-Unjoni għandhom ikunu mitluba
jirreġistraw mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn jinsabu l-konsumaturi attwali jew potenzjali. L-istabbilimenti
kollha tal-bejgħ bl-imnut li biħsiebhom jinvolvu ruħhom fil-bejgħ transkonfinali mill-bogħod għandhom jippreżentaw talanqas din l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti meta jirreġistraw:

(a) l-isem jew l-isem korporattiv u l-indirizz permanenti tal-post tal-attività minn fejn il-prodotti tat-tabakk ser jiġu
fornuti;

(b) id-data ta’ meta bdiet l-attività li qed toffri l-prodotti tat-tabakk għall-bejgħ transkonfinali mill-bogħod lill-konsumaturi
permezz tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, kif definit fil-punt 2 tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 98/34/KE;

(c) l-indirizz tal-websajt jew websajts użati għal dak l-iskop u l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa biex tkun
identifikata l-websajt.

2.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom aċċess għal-lista talistabbilimenti kollha tal-bejgħ bl-imnut reġistrati magħhom. Meta jagħmlu dik il-lista disponibbli, l-Istati Membri għan
dhom jiżguraw li r-regoli u s-salvagwardji stipulati fid-Direttiva 95/46/KE jiġu sodisfatti. L-istabbilimenti tal-bejgħ blimnut jistgħu jibdew iqiegħdu fis-suq prodotti tat-tabakk permezz ta’ bejgħ transkonfinali mill-bogħod meta jirċievu lkonferma tar-reġistrazzjoni tagħhom mal-awtorità kompetenti rilevanti.

3.
L-Istati Membri tad-destinazzjoni ta’ prodotti tat-tabakk mibjugħa permezz ta’ bejgħ transkonfinali mill-bogħod
jistgħu jesiġu li stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut supplenti jinnomina persuna fiżika li tkun responsabbli biex tivverifika —
qabel il-prodotti tat-tabakk jilħqu lill-konsumatur — li dawn jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati
skont din id-Direttiva fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, jekk tali verifika hija neċessarja sabiex tiżgura l-konformità u
tiffaċilita l-infurzar.
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4.
L-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut involuti f’bejgħ transkonfinali mill-bogħod għandhom joperaw sistema ta’ verifika
tal-età, li tivverifika fil-mument tal-bejgħ, li l-konsumatur li qed jixtri jikkonforma mar-rekwiżiti minimi tal-età previsti filliġi nazzjonali tal-Istat Membru tad-destinazzjoni. L-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut jew il-persuna fiżika nominata skont
il-paragrafu 3 għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru deskrizzjoni tad-dettalji tas-sistema talverifika tal-età u kif taħdem.

5.
L-istabbilimenti tal-bejgħ għandhom jipproċessaw biss id-data personali tal-konsumatur skont id-Direttiva 95/46/KE
u dik id-data ma għandhiex tiġi żvelata lill-manifattur tal-prodotti tat-tabakk jew il-kumpaniji li jiffurmaw parti mill-istess
grupp ta’ kumpaniji jew lil parti terza oħra. Id-data personali ma għandhiex tintuża jew tiġi ttrasferita għal finijiet li
mhumiex ix-xiri proprju. Dan japplika wkoll jekk l-istabbiliment tal-bejgħ bl-imnut jifforma parti minn manifattur ta’
prodotti tat-tabakk.

Artikolu 19
Notifika dwar prodotti tat-tabakk ġodda
1.
L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-tabakk ġodda jippreżentaw notifika
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri bi kwalunkwe tali li beħsiebhom iqiegħdu fis-swieq nazzjonali kkonċernati.
In-notifika għandha tkun sottomessa f’forma elettronika sitt xhur qabel it-tqegħid maħsub fis-suq. Hija għandha tkun
akkumpanjata minn deskrizzjoni dettaljata tal-prodott tat-tabakk ġdid ikkonċernat kif ukoll struzzjonijiet dwar l-użu
tiegħu u informazzjoni dwar l-ingredjenti u l-emissjonijiet skont l-Artikolu 5. Il-manifatturi u l-importaturi li jippreżentaw
notifika ta’ prodott tat-tabakk ġdid għandhom ukoll jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti bi:

(a) l-istudji xjentifiċi disponibbli dwar it-tossiċità, l-effett tad-dipendenza u l-attrazzjoni tal-prodott tat-tabakk ġdid, b’mod
partikolari fir-rigward tal-ingredjenti u l-emissjonijiet tiegħu;

(b) l-istudji disponibbli, it-taqsiriet eżekuttivi tagħhom u r-riċerka dwar is-suq fuq il-preferenzi ta’ diversi gruppi talkonsumaturi, inklużi ż-żgħażagħ u dawk li bħalissa jpejpu;

(c) informazzjoni oħra disponibbli u relevanti, inkluża l-analiżi riskju/benefiċċju tal-prodott, l-effetti mistennija tiegħu fuq
il-waqfien tal-konsum tat-tabakk, l-effetti mistennija tiegħu fuq il-bidu tal-konsum tat-tabakk u perċezzjoni tal-konsu
matur prevista.

2.
L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-manifatturi u l-importaturi ta’ prodotti tat-tabakk ġodda jibagħtu lill-awtori
tajiet kompetenti tagħhom kwalunkwe informazzjoni ġdida jew aġġornata dwar l-istudji, ir-riċerka u informazzjoni oħra
msemmija fil-punti (a) sa (c) fil-paragrafu 1. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu lill-manifatturi jew l-importaturi tal-prodotti
tat-tabakk ġodda li jwettqu testijiet addizzjonali jew jissottomettu informazzjoni addizzjonali. L-Istati Membri għandhom
jagħmlu disponibbli lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha li jirċievu skont dan l-Artikolu.

3.
L-Istati Membri jistgħu jintroduċu sistema għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti tat-tabakk ġodda. L-Istati Membri
jistgħu jimponu tariffi proporzjonati lill-manifatturi u l-importaturi għal dik l-awtorizzazzjoni.

4.
Prodotti tat-tabakk ġodda imqiegħda fis-suq għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. Liema middispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva japplikaw għall-prodotti tat-tabakk ġodda tiddependi fuq jekk dawn il-prodotti ma
jaqgħux taħt id-definizzjoni ta’ prodott tat-tabakk li ma jdaħħanx jew ta’ prodott tat-tabakk għat-tipjip.

TITOLU III
SIGARETTI ELETTRONIĊI U PRODOTTI ERBALI GĦAT-TIPJIP

Artikolu 20
Sigaretti elettroniċi
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika jitqiegħdu fis-suq biss jekk
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u mal-leġiżlazzjoni l-oħra kollha rilevanti tal-Unjoni.
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Din id-Direttiva ma tapplikax għal sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika li huma soġġetti għal rekwiżit ta’
awtorizzazzjoni skont id-Direttiva 2001/83/KE jew għar-rekwiżiti mniżżlin fid-Direttiva 93/42/KEE.
2.
Il-manifatturi u l-importaturi tas-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika għandhom jippreżentaw notifika lillawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dwar tali prodotti li biħsiebhom iqiegħdu fis-suq. In-notifika għandha tingħata
f’għamla elettronika sitt xhur qabel it-tqegħid intenzjonat fis-suq. Għal sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika li diġà
qegħdin fis-suq fl-20 ta’ Mejju 2016, in-notifika għandha tingħata fi żmien sitt xhur minn dik id-data. Għandha tingħata
notifika ġdida għal kull bidla sostanzjali tal-prodott.
In-notifika għandha, skont jekk il-prodott ikunx sigarett elettroniku jew kontenitur ta’ rikarika, tinkludi t-tagħrif li ġej:
(a) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-manifattur, persuna ġuridika jew fiżika responsabbli fl-Unjoni, u, jekk applikabbli, limportatur fl-Unjoni;
(b) lista tal-ingredjenti kollha li fih il-prodott u l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-użu tiegħu, skont l-isem tad-ditta u t-tip,
inklużi l-kwantitajiet tagħhom;
(c) data tossikoloġika dwar l-ingredjenti u l-emissjonijiet tal-prodott, inkluż meta jissaħħnu, b’referenza partikolari għalleffetti tagħhom fuq is-saħħa tal-konsumaturi meta jinġibdu man-nifs u b’qies ta’, fost l-oħrajn, kwalunkwe effett ta’
dipendenza;
(d) tagħrif dwar id-dożaġġ u l-ammont assorbit tan-nikotina meta kkunsmata taħt kondizzjonijiet normali jew li jistgħu
jiġu raġonevolment previsti;
(e) deskrizzjoni tal-komponenti tal-prodott; inkluż, fejn applikabbli, il-mekkaniżmu ta’ ftuħ u mili mill-ġdid tas-sigarett
elettroniku jew tal-kontenituri ta’ rikarika;
(f) deskrizzjoni tal-proċess ta’ produzzjoni, inkluż jekk dan jinvolvi produzzjoni ta’ serje u dikjarazzjoni li l-proċess ta’
produzzjoni jiżgura konformità mar-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu;
(g) dikjarazzjoni li l-manifattur jewl-importatur iġorru r-responsabbiltà sħiħa għall-kwalità u s-sigurtà tal-prodott, meta
jitqiegħed fis-suq u jintuża taħt kondizzjonijiet normali jew li jistgħu jiġu previsti raġonevolment.
Meta l-Istati Membri jqisu li l-informazzjoni ppreżentata ma tkunx kompleta, huma għandhom id-dritt jitolbu li linformazzjoni kkonċernata tiġi kompluta.
L-Istati Membri jistgħu jimponu tariffi proporzjonati fuq il-manifatturi u importaturi tal-prodotti tat-tabakk biex jirċievu,
jaħżnu, jimmaniġġaw u janalizzaw l-informazzjoni mibgħuta lilhom.
3.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) likwidu li fih in-nikotina jitqiegħed fis-suq biss f’kontenituri ta’ rikarika apposta li ma jaqbżux volum ta’ 10 ml,
f’sigaretti elettroniċi li jistgħu jintremew jew fi stoċċijiet li jintużaw darba u li l-istoċċijiet jew tankijiet ma jaqbżux
volum ta’ 2 ml;
(b) il-likwidu li fih in-nikotina ma jkunx fih aktar minn 20mg/ml nikotina;
(c) il-likwidu li fih in-nikotina ma jkunx fih addittivi elenkati fl-Artikolu 7(6);
(d) ingredjenti ta’ purità għolja biss jintużaw fil-manifattura tal-likwidu li fih in-nikotina. Sustanzi għajr l-ingredjenti
msemmijin fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jkunu preżenti biss fil-likwidu li fih innikotina f’livelli ta’ traċċi, jekk tali traċċi teknikament ma jkunux jistgħu jiġu evitati waqt il-manifattura;
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(e) ħlief għan-nikotina, fil-likwidu li fih in-nikotina jintużaw biss ingredjenti li mhumiex ta’ periklu għas-saħħa talbniedem f’forma msaħħna jew mhux imsaħħna;
(f) is-sigaretti elettroniċi jagħtu d-dożi ta’ nikotina f’livelli konsistenti taħt kondizzjonijiet normali ta’ użu;
(g) ikun impossibbli li s-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika jintmessu mit-tfal jew li jsir tbagħbis fihom; jkunu
mħarsa kontra ksur u tnixxija u jkollhom mekkaniżmu li jiżgura li jimtlew mill-ġdid mingħajr tnixxija.
4.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) il-pakketti individwali ta’ sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika jinkludu fuljett b’informazzjoni dwar:
(i) struzzjonijiet ta’ tagħrif għall-użu u l-ħżin tal-prodott, inkluż referenza li l-prodott mhux rakkomandat għall-użu
miż-żgħażagħ u dawk li ma jpejpux;
(ii) kontraindikazzjonijiet;
(iii) twissijiet għal gruppi speċifiċi ta’ riskju;
(iv) effetti negattivi possibbli;
(v) l-effett ta’ dipendenza u t-tossiċità; u
(vi) dettalji ta’ kuntatt tal-manifattur jew importatur u persuna ta’ kuntatt ġuridika jew fiżika fl-Unjoni;
(b) il-pakketti individwali u kwalunkwe ippakkjar estern tas-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika:
(i) jinkludu lista tal-ingredjenti kollha li fih il-prodott f’ordni mill-aktar li għandu piż għall-anqas wieħed, u indikazz
joni tal-kontenut tan-nikotina tal-prodott u l-ammont f’kull doża, in-numru tal-lott u rakkomandazzjoni biex ilprodott jinżamm ’il bogħod mit-tfal;
(ii) mingħajr preġudizzju għall-punt (i) ta’ dan il-punt, ma jinkludux elementi jew karatteristiċi msemmijin fl-Arti
kolu 13, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 13(1)(a) u (c) li jirrigwarda l-informazzjoni dwar il-kontenut tan-nikotina u
dwar aromi; u
(iii) iġorru waħda mit-twissijiet ta’ saħħa li ġejjin:
“Dan il-prodott fih in-nikotina li hija sustanza li tista’ faċilment twassal għad-dipendenza. Mhuwiex rakkomandat
għall-użu minn persuni li ma jpejpux.”
jew
“Dan il-prodott fih in-nikotina li hija sustanza li tista’ faċilment twassal għad-dipendenza.”
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw liema minn dawn it-twissijiet tas-saħħa għandhom jintużaw;
(c) it-twissijiet tas-saħħa jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 12(2).
5.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) komunikazzjonijiet kummerċjali fis-servizzi tas-Soċjetà tal-Informazzjoni, fl-istampa u pubblikazzjonijiet stampati
oħrajn, bil-għan jew l-effett dirett jew indirett tal-promozzjoni ta’ sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika
jkunu pprojbiti, bl-eċċezzjoni ta’ pubblikazzjonijiet li huma maħsuba esklussivament għal professjonisti fil-kummerċ
tas-sigaretti elettroniċi jew il-kontenituri ta’ rikarika u għal pubblikazzjonijiet li jiġu stampati u ppubblikati f’pajjiżi
terzi, meta dawk il-pubblikazzjonijiet ma jkunux maħsuba prinċipalment għas-suq tal-Unjoni;
(b) komunikazzjonijiet kummerċjali fuq ir-radju, bil-għan jew l-effett dirett jew indirett tal-promozzjoni ta’ sigaretti
elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika jiġu pprojbiti;
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(c) kwalunkwe forma ta’ kontribut pubbliku jew privat għal programmi tar-radju bil-għan jew l-effett dirett jew indirett
tal-promozzjoni ta’ sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika jiġu pprojbit;
(d) kwalunkwe forma ta’ kontribut pubbliku jew privat lil kwalunkwe avveniment, attività jew persuna individwali bilgħan jew l-effett dirett jew indirett tal-promozzjoni ta’ sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’ rikarika u li jinvolvi jew
isir f’diversi Stati Membri jew li nkella jkollu effetti transkonfinali jkun ipprojbit;
(e) komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi li għalihom tapplika d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill (1) jkunu pprojbiti għas-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika.
6.
L-Artikolu 18 ta’ din id-Direttiva għandu japplika għall-bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta’ sigaretti elettroniċi u
kontenituri ta’ rikarika.
7.
L-Istati Membri għandhom jitolbu lill-manifatturi u l-importaturi ta’ sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika
jippreżentaw kull sena lill-awtoritajiet kompetenti:
(i) data komprensiva dwar il-volumi tal-bejgħ, skont l-isem tad-ditta u t-tip tal-prodott;
(ii) informazzjoni dwar il-preferenzi ta’ diversi gruppi ta’ konsumaturi, inklużi ż-żgħażagħ, il-persuni li ma jpejpux u tipi
ewlenin ta’ utenti attwali;
(iii) il-mod kif qed jinbiegħu l-prodotti; u
(iv) taqsiriet eżekuttivi ta’ kwalunkwe stħarriġ tas-suq li jkun sar dwar dak imsemmi hawn fuq, inkluża traduzzjoni blIngliż tiegħu.
L-Istati Membri għandhom jissorveljaw l-iżviluppi tas-suq li jikkonċernaw is-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika,
inkluż kwalunkwe evidenza li l-użu tagħhom iservi bħala l-ewwel pass għall-vizzju tat-tabakk u fl-aħħar għall-konsum
tradizzjonali tat-tabakk fost iż-żgħażagħ u l-persuni li ma jpejpux.
8.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni riċevuta skont il-paragrafu 2 tkun disponibbli għall-pubbliku
fuq websajt. L-Istati Membri għandhom jieħdu kont tal-ħtieġa li jiġu protetti s-sigrieti kummerċjali meta jagħmlu dik linformazzjoni disponibbli għall-pubbliku.
L-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu l-informazzjoni kollha riċevuta skont dan l-Artikolu disponibbli lillKummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li s-sigrieti kummerċjali
u informazzjoni kunfidenzjali oħra jiġu ttrattati b’mod kunfidenzjali.
9.
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-manifatturi, l-importaturi u d-distributuri ta’ sigaretti elettroniċi u konte
nitur ta’ rikarika jistabbilixxu u jżommu sistema biex tinġabar informazzjoni dwar l-effetti negattivi suspettati kollha fuq
is-saħħa tal-bniedem ta’ dawn il-prodotti.
Jekk wieħed minn dawn l-operaturi ekonomiċi jqis jew għandu raġuni għaliex jemmen li s-sigaretti elettroniċi jew ilkontenituri ta’ rikarika, li jkunu fil-pussess tagħhom u li jkunu maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq jew jitqiegħdu fis-suq, ma
jkunux sikuri jew ta’ kwalità għolja jew, b’mod ieħor, ma jkunux f’konformità ma’ din id-Direttiva, dak l-operatur
ekonomiku għandu immedjatament jieħu l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex dak il-prodott ikkonċernat isir konformi
ma’ din id-Direttiva, biex jirtirah jew jerġa’ jiġbru, kif xieraq. F’każijiet bħal dawn l-operatur ekonomiku għandu wkoll
jintalab jgħarraf immedjatament lill-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri li fihom isir disponibbli l-prodott
jew maħsub li jsir disponibbli, filwaqt li jagħti dettalji, partikolarment, tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem u s-sikurezza u ta’
kwalunkwe azzjoni korrettiva li tkun ittieħdet, u tar-riżultati ta’ din l-azzjoni korrettiva.
L-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll aktar informazzjoni mill-operaturi ekonomiċi, pereżempju dwar l-aspetti ta’ sikurezza
u kwalità jew kwalunkwe effett negattiv tas-sigaretti elettroniċi jew tal-kontenituri ta’ rikarika.
10.
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riskji potenzjali għassaħħa pubblika assoċjati mal-użu ta’ sigaretti elettroniċi sal-20 ta’ Mejju 2016 u meta xieraq wara dan.
(1) Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet
stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva
(Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) (ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1).
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11.
Fil-każ ta’ sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu, fejn
awtorità kompetenti taċċerta jew ikollha raġunijiet raġonevoli biex temmen li sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’
rikarika speċifiċi, jew tip ta’ sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’ rikarika, jistgħu jippreżentaw riskju serju għas-saħħa talbniedem, hija tista’ tieħu miżuri proviżorji xierqa. Hija għandha tinforma immedjatament lill-Kummissjoni u lill-awtori
tajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri li ttieħdu u għandhom jikkomunikaw kwalunkwe data ta’
sostenn. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, kemm jista’ jkun malajr wara li tkun irċeviet dik l-informazzjoni, jekk ilmiżura proviżorja tkunx ġustifikata. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat dwar il-konklużjonijiet
tagħha biex tippermetti lill-Istat Membru jieħu miżuri ta’ segwitu xierqa.
Fejn, fl-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, it-tqegħid fis-suq ta’ tip ta’ sigaretti elettroniċi jew
kontenituri ta’ rikarika speċifiċi, jew tip ta’ sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’ rikarika jkun ġie pprojbit għal raġunijiet
ġustifikata f’mill-inqas tliet Stati Membri, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27
biex tali projbizzjoni tiġi estiża għall-Istati Membri kollha, jekk tali estensjoni tkun ġustifikata u proporzjonata.
12.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 27 biex tadatta l-kliem
tat-twissijiet tas-saħħa fil-paragrafu 4(b) ta' dan l-Artikolu. Meta tadatta dik it-twissija tas-saħħa, il-Kummissjoni għandha
tiżgura li hija fattwali.
13.
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi format komuni għan-notifika prevista
fil-paragrafu 2 u l-istandards tekniċi għall-mekkaniżmu ta’ rikarika previst fil-paragrafu 3(g).
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 25(2).
Artikolu 21
Prodotti erbali għat-tipjip
1.
Kull pakkett individwali u kull ippakkjar estern tal-prodotti erbali għat-tipjip għandhom juru t-twissija tas-saħħa li
ġejja:
“It-tipjip ta’ dan il-prodott jagħmel ħsara lil saħħtek.”
2.
It-twissija tas-saħħa għandha tkun stampata fuq il-wiċċ u d-dahar esterni tal-pakkett individwali, u fuq kull ippakkjar
estern.
3.
It-twissija tas-saħħa għandha tikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 9(4). Din għandha tkopri 30 % tal-erja
tal-wiċċ korrispondenti tal-pakkett individwali u ta’ kull ippakkjar estern. Dak il-proporzjon għandu jiżdied għal 32 %
għall-Istati Membri b’żewġ ilsna uffiċjali u għal 35 % għall-Istati Membri b’aktar minn żewġ ilsna uffiċjali.
4.
Il-pakketti individwali u kull ippakkjar estern tal-prodotti erbali għat-tipjip ma għandhom jinkludu l-ebda element
jew karatteristika stipulata fl-Artikolu 13(1)(a), (b) u (d) u ma għandhomx jiddikjaraw li l-prodott huwa ħieles minn
addittivi jew aromi.
Artikolu 22
Rappurtar ta’ ingredjenti ta’ prodotti erbali għat-tipjip
1.
L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti erbali għat-tipjip jibagħtu lill-awtori
tajiet kompetenti tagħhom lista tal-ingredjenti kollha, u l-kwantitajiet tagħhom, li huma użati fil-manifattura ta’ tali
prodotti skont l-isem tad-ditta u t-tip. Il-manifatturi jew l-importaturi għandhom jinformaw ukoll lill-awtoritajiet kompe
tenti tal-Istati Membri kkonċernati meta l-kompożizzjoni ta’ prodott tiġi modifikata b’mod li taffettwa l-informazzjoni
ppreżentata skont dan l-Artikolu. L-informazzjoni meħtieġa skont dan l-Artikolu għandha tiġi ppreżentata qabel ittqegħid fis-suq ta’ prodott erbali ġdid jew modifikat għat-tipjip.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni ppreżentata skont il-paragrafu 1 tkun disponibbli għallpubbliku ġenerali fuq websajt. L-Istati Membri għandhom jieħdu kont kif xieraq tal-ħtieġa li jipproteġu s-sigrieti kummer
ċjali meta jagħmlu dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku. L-operaturi ekonomiċi għandhom jispeċifikaw eżatt
liema informazzjoni huma jqisu li tikkostitwixxi sigriet kummerċjali.
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TITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 23
Kooperazzjoni u infurzar
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-manifatturi u l-importaturi tat-tabakk u ta’ prodotti relatati jipprovdu lillKummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri b’informazzjoni sħiħa u korretta mitluba skont din idDirettiva u fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fiha. L-obbligu li jipprovdu l-informazzjoni mitluba hu primarjament tal-mani
fattur, jekk il-manifattur hu stabbilit fl-Unjoni. L-obbligu li tingħata l-informazzjoni mitluba għandu jkun primarjament
tal-importatur, jekk il-manifattur huwa stabbilit barra l-Unjoni u l-importatur huwa stabbilit ġewwa l-Unjoni. L-obbligu li
tingħata l-informazzjoni mitluba għandu jkun tal-manifattur u tal-importatur flimkien jekk it-tnejn li huma huma
stabbiliti barra l-Unjoni.

2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi t-tabakk u l-prodotti relatati li ma jikkonformawx ma’ din id-Direttiva,
inklużi l-implimentazzjoni u l-atti ddelegati previsti hemmhekk, ma jitqegħdux fis-suq. L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li prodotti tat-tabakk u prodotti relatati ma jitqegħdux fis-suq jekk ma jkunx hemm konformità mal-obbligi
ta’ rappurtar li jinsabu f’din id-Direttiva.

3.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali
adottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex jiżguraw li dawn il-pieni jiġu infurzati. Ilpieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Kwalunkwe piena amministrattiva finanzjarja li tista’
tiġi imposta bħala riżultat ta’ ksur intenzjonat tista’ tkun tali li tinnewtralizza l-vantaġġ ekonomiku mfittex permezz talksur.

4.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni sabiex jiżguraw lapplikazzjoni korretta u l-infurzar kif mistħoqq ta’ din id-Direttiva u għandhom jibagħtu lil xulxin l-informazzjoni kollha
meħtieġa biex din id-Direttiva tiġi applikata b’mod uniformi.

Artikolu 24
Moviment liberu
1.
L-Istati Membri ma jistgħux, għal konsiderazzjonijiet marbutin ma’ aspetti regolati minn din id-Direttiva, u soġġett
għall-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, jipprojbixxu jew jirrestrinġu t-tqegħid fis-suq ta’ tabakk jew prodotti relatati li
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva.

2.
Din id-Direttiva ma għandhiex tolqot id-dritt ta’ Stat Membru li jżomm jew jintroduċi aktar rekwiżiti, applikabbli
għall-prodotti kollha li jitqiegħdu fis-suq tiegħu, f’rabta mal-istandardizzazzjoni tal-pakketti ta’ prodotti tat-tabakk, fejn
ikun ġustifikat għal raġunijiet ta’ saħħa pubblika, filwaqt li jitqies il-livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem li
nkiseb permezz ta’ din id-Direttiva. Tali dispożizzjonijiet għandhom ikunu proporzjonati u m’għandhomx jikkostitwixxu
mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Dawk il-miżuri għan
dhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni flimkien mar-raġunijiet għaż-żamma jew l-introduzzjoni tagħhom.

3.
Stat Membru jista’ wkoll jipprojbixxi ċerti kategoriji ta’ prodotti tat-tabakk jew relatati miegħu, abbażi tas-sitwazz
joni speċifika f’dak l-Istat Membru u dment li d-dispożizzjonijiet huma ġustifikati mill-bżonn li tiġi protetta s-saħħa
pubblika b’kont meħud tal-livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem miksub b’din id-Direttiva. Dispożizzjonijiet
nazzjonali bħal dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni flimkien mar-raġunijiet tal-introduzzjoni tagħhom. IlKummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur mid-data li tirċievi n-notifika prevista f’dan il-paragrafu, tapprova jew tirrifjuta ddispożizzjonijiet nazzjonali wara li tkun ivverifikat, filwaqt li ħadet inkonsiderazzjoni l-livell għoli tal-protezzjoni tassaħħa tal-bniedem miksuba permezz ta’ din id-Direttiva, jekk humiex ġustifikati, meħtieġa u proporzjonati jew le għallgħan tagħhom u jekk humiex mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati
Membri. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni mill-Kummissjoni matul il-perijodu ta’ sitt xhur, id-dispożizzjonijiet nazzjonali għan
dhom ikunu meqjusa bħala approvati.
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Artikolu 25
Proċedura ta’ kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tarRegolament (UE) Nru 182/2011.

2.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.
Meta l-opinjoni tal-kumitat trid tinkiseb bi proċedura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tiġi tterminata mingħajr
riżultat meta, fil-perjodu ta’ żmien għall-għoti tal-opinjoni, il-president tal-kumitat jiddeċiedi hekk jew maġġoranza
sempliċi ta’ membri tal-kumitat jitolbu hekk.

4.
Meta l-Kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni
u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 26
Awtoritajiet kompetenti
L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-awtoritajiet kompetenti li għandhom ikunu responsabbli għall-implimentazz
joni u l-infurzar tal-obbligi previsti f’din id-Direttiva fi żmien tliet xhur mill-20 ta’ Mejju 2016. L-Istati Membri għan
dhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar l-identità tal-awtoritajiet maħtura. Il-Kummissjoni għandha
tippubblika dan it-tagħrif f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 27
Eżerċizzju tad-delega
1.

Is-setgħa li tadotta atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.
Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti ddelegati msemmijin fl-Artikoli 3(2) u (4), 4(3) u (5), 7(5), (11) u (12), 9(5), 10(3),
11(6), 12(3), 15(12), 20(11) u (12) għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mid-19 ta’ Mejju
2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel ma
jintemm il-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perijodi ta’ tul identiku,
dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel ittmiem ta’ kull perijodu.

3.
Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli 3(2) u (4), 4(3) u (5), 7(5), (11) u (12), 9(5), 10(3), 11(6), 12(3), 15(12),
20(11) u (12) jistgħu jiġu revokati fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka
għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.
Hekk kif tadotta l-att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.

5.
Att iddelegat adottati skont l-Artikoli 3(2) u (4), 4(3) u (5), 7(5), (11) u (12), 9(5), 10(3), 11(6), 12(3), 15(12),
20(11) u (12) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni espressa mill-Parlament Ewropew jew millKunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill jew jekk, qabel jispiċċa dak il-perjodu,
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li ma joġġezzjonawx. Dak il-perjodu għandu jiġi
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 28
Rapport
1.
Mhux aktar tard minn ħames snin mill-20 ta’ Mejju 2016, u kull meta jkun meħtieġ wara dan, il-Kummissjoni
għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tarReġjuni rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
Meta tabbozza r-rapport, il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn esperti xjentifiċi u tekniċi sabiex tikseb l-infor
mazzjoni kollha neċessarja għad-dispożizzjoni tagħha.
2.
Fir-rapport, il-Kummissjoni għandha tindika, b’mod partikolari, l-elementi tad-Direttiva li għandhom jiġu riveduti
jew adattati fid-dawl tal-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi, inkluż l-iżvilupp ta’ regoli miftehma internazzjonalment u standards
dwar it-tabakk u prodotti relatati. Il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni speċjali lil:
(a) l-esperjenza miksuba fir-rigward tad-disinn tal-uċuħ tal-pakkett mhux regolati b’din id-Direttiva li tieħu kont taliżviluppi nazzjonali, internazzjonali, legali, ekonomiċi u xjentifiċi;
(b) l-iżviluppi tas-suq li jikkonċernaw prodotti tat-tabakk ġodda li jieħdu inkonsiderazzjoni, inter alia, in-notifiki li jkunu
waslu skont l-Artikolu 19;
(c) l-iżviluppi tas-suq li jikkostitwixxu bidla sostanzjali taċ-ċirkostanzi;
(d) il-fattibbiltà, il-benefiċċji u l-impatt possibbli ta’ sistema Ewropea għar-regolamentazzjoni tal-ingredjenti użati filprodotti tat-tabakk, inkluż l-istabbiliment, fil-livell tal-Unjoni, ta’ lista ta’ ingredjenti li tista’ tintuża jew tkun preżenti
fi, jew miżjuda ma’ prodotti tat-tabakk, filwaqt li titqies, inter alia, l-informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5 u 6;
(e) l-iżviluppi tas-suq li jikkonċernaw is-sigaretti b’dijametru ta’ inqas minn 7,5 mm, u l-perċezzjoni tal-konsumatur ta’
kemm jagħmlu ħsara kif ukoll tan-natura qarrieqa ta’ dawn is-sigaretti;
(f) il-fattibiltà, il-benefiċċji u l-impatt possibbli ta’ bażi ta’ data tal-Unjoni li jkun fiha l-informazzjoni miġbura dwar lingredjenti u l-emissjonijiet mill-prodotti tat-tabakk skont Artikoli 5 u 6;
(g) żviluppi tas-suq li jikkonċernaw is-sigaretti elettroniċi u l-kontenituri ta’ rikarika filwaqt li titqies, fost l-oħrajn,
informazzjoni miġbura skont l-Artikolu 20, inkluż dwar il-bidu tal-konsum ta’ tali prodotti miż-żgħażagħ u persuni
li ma jpejpux u l-impatti ta’ tali prodotti fuq sforzi ta’ waqfien kif ukoll miżuri li jkunu ttieħdu mill-Istati Membri
dwar it-togħmiet;
(h) żviluppi tas-suq u preferenzi tal-konsumaturi dwar tabakk tal-pipi tal-ilma, b’attenzjoni partikolari fuq it-togħmiet
tiegħu.
L-Istati Membri għandhom jassistu lill-Kummissjoni u jipprovdu l-informazzjoni disponibbli kollha għat-twettiq tal-valu
tazzjoni u t-tħejjija tar-rapport.
3.
Ir-rapport għandu jiġi segwit minn proposti li jemendaw din id-Direttiva, li l-Kummissjoni tqis meħtieġa biex
tadattah — sal-punt meħtieġ għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern — għall-iżviluppi fil-qasam tat-tabakk u lprodotti konnessi, u biex jingħata kont ta’ żviluppi ġodda bbażati fuq fatti xjentifiċi u żviluppi dwar standards għattabakk u għall-prodotti relatati miftiehma internazzjonalment.
Artikolu 29
Traspożizzjoni
1.
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti, id-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-20 ta’ Mejju 2016. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni
t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.
L-Istati Membri għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-20 ta’ Mejju 2016, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 7(14),
10(1)(e), 15(13) u 16(3).
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2.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandu jkun fihom riferenza għal din id-Direttiva jew
ikunu akkumpanjati bit-tali riferenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Dawn għandhom jinkludu dikja
razzjoni li r-referenzi fil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-Direttiva mħassra b’din
id-Direttiva għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif issir tali
referenza u kif għandha tiġi fformulata dik id-dikjarazzjoni.
3.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li
jaddottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.
Artikolu 30
Dispożizzjoni transitorji
L-Istati Membri jistgħu jippermettu l-prodotti li ġejjin, li mhumiex konformi ma’ din id-Direttiva, biex jitqiegħdu fis-suq
sal-20 ta’ Mejju 2017:
(a) prodotti tat-tabakk manifatturati jew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera u ttikkettati skont id-Direttiva 2001/37/KE
qabel l-20 ta’ Mejju 2016;
(b) sigaretti elettroniċi jew kontenituri ta’ rikarika manifatturati jew rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera qabel l-20 ta’
Novembru 2016;
(c) prodotti erbali għat-tipjip manifatturati jew rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera qabel l-20 ta’ Mejju 2016.
Artikolu 31
Tħassir
Id-Direttiva 2001/37/KE titħassar b’effett mill-20 ta’ Mejju 2016, mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri
dwar il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva fil-liġi nazzjonali.
Referenzi magħmula għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom
jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III għal din id-Direttiva.
Artikolu 32
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Artikolu 33
Destinatarji
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Għall-Kunsill

Il-President

Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANNESS I
LISTA TA’ TWISSIJIET BIL-MIKTUB
(imsemmija fl-Artikolu 10 u fl-Artikolu 11(1))

(1) It-tipjip jikkawża 9 minn 10 każijiet ta’ kanċer fil-pulmun
(2) It-tipjip jikkawża kanċer fil-ħalq u fil-gerżuma
(3) It-tipjip jagħmel ħsara fil-pulmuni
(4) It-tipjip jikkawża l-attakki tal-qalb
(5) It-tipjip jikkawża attakki ta’ puplesija u diżabilità
(6) It-tipjip isoddlok l-arterji
(7) It-tipjip iżidlek ir-riskju li tagħma
(8) It-tipjip iħassarlek snienek u l-ħanek
(9) It-tipjip jista’ joqtol it-tarbija tiegħek qabel it-twelid
(10) It-tipjip tiegħek jagħmel ħsara lil uliedek, familtek u ħbiebek
(11) It-tfal ta’ min ipejjep għandhom possibilità akbar li jibdew ipejpu wkoll
(12) Aqta’ t-tipjip issa — ibqa’ ħaj għal dawk li tħobb
(13) It-tipjip inaqqas il-fertilità
(14) It-tipjip iżid ir-riskju ta’ impotenza
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ANNESS II
LIBRERIJA TA’ STAMPI
(IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 10(1))
[Għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 10(3)(b).]
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ANNESS III
TABELLA TA’ KORRELAZZJONI
Direttiva 2001/37/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(2) u (3)

—

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4(3) sa (5)

—

Artikolu 5(1)

—

Artikolu 5(2) punt (a)

Artikolu 9(1)

Artikolu 5(2) punt (b)

Artikolu 10(1) punt (a) u 10(2),
Artikolu 11(1)

Artikolu 5(3)

Artikolu 10(1)

Artikolu 5(4)

Artikolu 12

Artikolu 5(5) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 9(3) il-ħames subparagrafu
Artikolu 11(2) u (3)
uArtikolu 12(2) punt (b)

Artikolu 5(5) it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(4),

Artikolu 5(6) punt (a)

Artikolu 9(4) punt (a)

Artikolu 5(6) punt (b)

—

Artikolu 5(6) punt (c)

Artikolu 9(4) punt (b)

Artikolu 5(6) punt (d)

Artikolu 8(6) u Artikolu 11(5) it-tieni subparagrafu

Artikolu 5(6) punt (e)

Artikolu 8(1)

Artikolu 5(7)

Artikolu 8(3) u (4)

Artikolu 5(8)

—
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Din id-Direttiva

Artikolu 5(9) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 15(1) u (2)

Artikolu 5(9) it-tieni subparagrafu

Artikolu 15(11)

Artikolu 6(1) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(1) ) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 6(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 5(2) u (3)

Artikolu 6(1) it-tielet subparagrafu

—

Artikolu 6(2)

Artikolu 5(4)

Artikolu 6(3) u (4)

—

Artikolu 7

Artikolu 13(1) punt (b)

Artikolu 8

Artikolu 17

Artikolu 9(1)

Artikolu 4(3)

Artikolu 9(2)

Artikolu 10(2) u (3) punt (a)

Artikolu 9(3)

Artikolu 16(2)

Artikolu 10(1)

Artikolu 25(1)

Artikolu 10(2) u (3)

Artikolu 25(2)

Artikolu 11 l-ewwel u t-tieni subparagrafi

Artikolu 28(1) l-ewwel u t-tieni subparagrafi

Artikolu 11 it-tielet

Artikolu 28(2) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 11 ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 28(3)

Artikolu 12

—

Artikolu 13(1)

Artikolu 24(1)

Artikolu 13(2)

Artikolu 24(2)

Artikolu 13(3)
Artikolu 14(1) ) l-ewwel subparagrafu

Artikolu 29(1) ) l-ewwel subparagrafu
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Din id-Direttiva

Artikolu 14(1) it-tieni subparagrafu

Artikolu 29(2)

Artikolu 14(2) u (3)

Artikolu 30 punt (a)

Artikolu 14(4)

Artikolu 29(3)

Artikolu 15

Artikolu 31

Artikolu 16

Artikolu 32

Artikolu 17

Artikolu 33

Anness I (Lista ta’ kliem ta’ twissijiet tas-saħħa)

Anness I (Lista ta’ twissijiet bil-miktub)

Annex II (Limiti ta’ żmien għat-transpożizzjoni u limplimentazzjoni tad-Direttivi)

—

Anness III (Tabella ta’ korrelazzjoni)

Anness III (Tabella ta’ korrelazzjoni)
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DIRETTIVA 2014/42/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tat-3 ta' April 2014
dwar l-iffriżar u l-konfiska ta’ mezzi strumentali u r-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni
Ewropea
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 82(2) u l-Arti
kolu 83(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Ir-raġuni ewlenija għall-kriminalità organizzata transkonfinali, inkluża organizzazzjoni kriminali tat-tip tal-mafja,
hija l-gwadann finanzarju. Bħala konsegwenza, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw il-mezzi sabiex
jitraċċaw, jiffriżaw, jiġġestixxu u jikkonfiskaw ir-rikavat mill-kriminalità. Madankollu, il-prevenzjoni tal-kriminalità
organizzata u l-ġlieda kontriha b’mod effikaċi għandhom jinkisbu permezz tan-newtralizzazzjoni tar-rikavat millkriminalità u għandhom jiġu estiżi, f’ċerti każijiet, għal kwalunkwe proprjetà li tirriżulta minn attivitajiet ta’ xorta
kriminali.

(2)

Il-gruppi tal-kriminalità organizzata joperaw mingħajr fruntieri u qed jakkwistaw dejjem iktar assi fi Stati Membri li
mhumiex ibbażati fihom u f’pajjiżi terzi. Hemm ħtieġa dejjem ikbar għal kooperazzjoni internazzjonali effettiva
dwar l-irkupru tal-assi kif ukoll għal assistenza legali reċiproka.

(3)

Fost l-iktar mezzi effettivi biex tiġi miġġielda l-kriminalità organizzata hemm l-istabbiliment ta’ konsegwenzi legali
serji għat-twettiq ta’ tali reat, kif ukoll l-iskoperta effettiva u l-iffriżar u l-konfiska tal-mezzi strumentali u tar-rikavat
mill-kriminalità.

(4)

Għalkemm l-istatistika eżistenti hija limitata, jidher li l-ammonti rkuprati mir-rikavat mill-kriminalità fl-Unjoni
huma insuffiċjenti meta pparagunati mar-rikavat stmat. Studji wrew li, għalkemm il-proċeduri ta’ konfiska huma
rregolati mil-liġi tal-UE u dik nazzjonali, dawn għadhom mhux użati biżżejjed.

(5)

L-adozzjoni ta’ regoli minimi ser tqarreb iktar is-sistemi ta’ ffriżar u ta’ konfiska tal-Istati Membri, u b’hekk
tiffaċilita l-fiduċja reċiproka u l-kooperazzjoni transkonfinali effettiva.

(1) ĠU C 299, 4.10.2012, p. 128.
(2) ĠU C 391, 18.12.2012, p. 134.
(3) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Frar 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
tal-14 ta' Marzu 2014.
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(6)

Il-Programm ta’ Stokkolma u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni dwar il-konfiska u lirkupru tal-assi, li kienu adottati f’Ġunju 2010, jenfasizzaw l-importanza li l-identifikazzjoni, il-konfiska u l-użu
mill-ġdid tal-assi kriminali jkunu iktar effikaċi.

(7)

Il-qafas legali attwali tal-Unjoni dwar l-iffriżar, is-sekwestru u l-konfiska tal-assi jikkonsisti (1) tal-Azzjoni Konġunta
98/699/ĠAI, mid-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI (2); id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill
2003/577/ĠAI (3); id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/ĠAI (4) u d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill
2006/783/ĠAI (5).

(8)

Ir-rapporti tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet Kwadru 2003/577/ĠAI, 2005/212/ĠAI
u 2006/783/ĠAI juru li s-sistemi eżistenti għall-konfiska estiża u għar-rikonoxximent reċiproku tal-ordnijiet ta’
ffriżar u ta’ konfiska mhumiex effettivi għalkollox. Il-konfiska hija ostakolata minħabba differenzi bejn il-liġijiet talIstati Membri.

(9)

Din id-Direttiva għandha l-għan li temenda u li tespandi d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet Kwadru 2001/500/ĠAI
u 2005/212/ĠAI. Dawk id-Deċiżjonijiet Kwadru għandhom jiġu parzjalment sostitwiti għall-Istati Membri marbuta
b’din id-Direttiva.

(10)

L-Istati Membri huma liberi li jieħdu proċeduri ta’ konfiska marbutin ma’ każ kriminali quddiem kwalunkwe qorti
kompetenti.

(11)

Jeħtieġ li jiġi ċċarat il-kunċett eżistenti ta’ rikavat mill-kriminalità biex jinkludi r-rikavat dirett minn attività
kriminali u l-benefiċċji indiretti kollha, inklużi l-investiment mill-ġdid jew it-trasformazzjoni li jsiru sussegwente
ment tar-rikavat dirett. B’hekk ir-rikavat jista’ jinkludi kwalunkwe proprjetà inkluża dik li ġiet ittrasformata jew
ikkonvertita, kompletament jew parzjalment, fi proprjetà oħra, jew meta din tkun tħalltet ma’ proprjetà akkwistata
minn sorsi leġittimi, sal-valur ivvalutat tar-rikavat imħallat. Dan jista’ jinkludi wkoll id-dħul jew benefiċċji oħrajn li
jirriżultaw mir-rikavat tal-kriminalità, jew minn proprjetà li fiha jew biha seta’ ġie ttrasformat, ikkonvertit jew
imħallat tali rikavat.

(12)

Din id-Direttiva tipprevedi definizzjoni wiesgħa ta’ proprjetà li tista’ tkun soġġetta għal iffriżar u konfiska. Dik iddefinizzjoni tinkludi dokumenti legali jew strumenti li jagħtu evidenza tat-titolu jew tal-interess f’tali proprjetà. Tali
dokumenti jew strumenti jistgħu jinkludu, pereżempju, strumenti finanzjarji, jew dokumenti li jistgħu joħolqu
pretensjonijiet mill-kredituri u li normalment ikunu fil-pussess tal-persuna affettwata mill-proċeduri rilevanti. Din
id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-proċeduri nazzjonali eżistenti għaż-żamma ta’ dokumenti jew stru
menti legali li jagħtu evidenza tat-titolu jew tal-interess fi proprjetà, hekk kif inhuma applikati mill-awtoritajiet
nazzjonali jew mill-korpi pubbliċi kompetenti f’konformità mal-liġi nazzjonali.

(13)

L-iffriżar u l-konfiska skont din id-Direttiva huma kunċetti awtonomi, li m’għandhomx jipprevjenu lill-Istati
Membri milli jimplimentaw din id-Direttiva bl-użu ta’ strumenti li f’konformità mal-liġi nazzjonali jitqiesu bħala
sanzjonijiet jew tipi oħrajn ta’ miżuri.

(1) Azzjoni Konġunta 98/699/ĠAI tat-3 ta’ Diċembru 1998 adottata mill-Kunsill fuq il-bażi ta' Artikolu K.3 tat-Trattat tal-Unjoni
Ewropea dwar il-money laundering, l-identifikazzjoni, ir-rintraċċar, l-iffriżar, is-sekwestru u l-konfiska ta’ għodda u qligħ mill-krimi
nalità (ĠU L 333, 9.12.1998, p. 1).
(2) Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI tas-26 ta’ Ġunju 2001 dwar il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-intraċċar, l-iffriżar, il-qbid
u l-konfiska tal-mezzi u l-qligħ mill-kriminalità (ĠU L 182, 5.7.2001, p. 1).
(3) Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/577/ĠAI tat-22 ta’ Lulju 2003 dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi
proprjetà jew xi evidenza (ĠU L 196, 2.8.2003, p. 45).
(4) Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/ĠAI tal-24 ta’ Frar 2005 dwar il-Konfiska ta’ Rikavati, Mezzi Strumentali u Proprjetà Konnessi
mal-Kriminalità (ĠU L 68, 15.3.2005, p. 49).
(5) Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/ĠAI tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku
għal ordnijiet ta’ konfiska (ĠU L 328, 24.11.2006, p. 59).
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(14)

Fil-konfiska tal-mezzi strumentali u r-rikavat mill-kriminalità wara li tittieħed deċiżjoni finali minn qorti u talproprjetà li jkollha valur ekwivalenti għal dawk il-mezzi strumentali u dak ir-rikavat, għandu japplikal-kunċett
wiesa’ ta’ reati kriminali koperti b’din id-Direttiva. Id-Deċiżjoni Kwadru 2001/500/ĠAI kienet teżiġi li l-Istati
Membri jippermettu li ssir il-konfiska tal-mezzi strumentali u tar-rikavat mill-kriminalità wara kundanna definittiva
u jippermettu li ssir il-konfiska ta’ proprjetà li l-valur tagħha jikkorrispondi għal tali mezzi strumentali jew rikavat.
Dawn l-obbligi għandhom jinżammu fir-rigward ta’ reati kriminali mhux koperti minn din id-Direttiva, u l-kunċett
ta’ rikavat kif definit f’din id-Direttiva għandu jiġi interpretat b’mod simili fir-rigward tar-reati kriminali mhux
koperti minn din id-Direttiva. L-Istati Membri huma liberi li jiddefinixxu l-konfiska ta’ proprjetà ta’ valur ekwiva
lenti bħala sussidjarja jew alternattiva għal konfiska diretta, kif adatt f’konformità mal-liġi nazzjonali.

(15)

Għandu jkun possibbli li jiġu kkonfiskati l-mezzi strumentali u r-rikavat ta’ kriminalità, jew il-proprjetà li l-valur
tagħha jkun ekwivalenti għal tali mezzi strumentali jew rikavat mill-kriminalità, soġġett għal kundanna definittiva
għal reat kriminali. Tali kundanna definittiva tista’ tirriżulta wkoll minn proċedimenti in absentia. Meta ma jkunx
possibbli li ssir konfiska abbażi ta’ kundanna definittiva, madankollu f’ċerti ċirkostanzi għandu jibqa’ jkun possibbli
li jiġu kkonfiskati l-mezzi strumentali u r-rikavat, tal-inqas f’każijiet ta’ mard jew ħarba tal-persuna suspettata jew
akkużata. Madankollu, f’tali każijiet ta’ mard jew ħarba, l-eżistenza ta’ proċedimenti in absentia fi Stati Membri tkun
biżżejjed biex ikun hemm konformità ma’ dan l-obbligu. Meta l-persuna suspettata jew akkużata tkun ħarbet, lIstati Membri għandhom jieħdu l-passi kollha raġonevoli u jistgħu jirrikjedu li l-persuna kkonċernata titħarrek jew
tiġi infurmata bil-proċedimenti ta’ konfiska.

(16)

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, mard għandu jinftiehem bħala l-inkapaċità tal-persuna suspettata jew akkużata li
tattendi l-proċedimenti kriminali għal perijodu ta’ żmien itwal, u li minħabba f’hekk il-proċedimenti ma jkunux
jistgħu jitkomplew f’ċirkostanzi normali. Il-persuni suspettati jew akkużati jistgħu jintalbu jagħtu prova tal-mard,
pereżempju permezz ta’ ċertifikat mediku, li l-qorti għandha tkun tista’ tinjora jekk hija tqis li ma jkunx sodisfa
ċenti. Ma għandux ikun affettwat id-dritt ta’ dik il-persuna li tkun rappreżentata minn avukat fil-proċedimenti.

(17)

Meta din id-Direttiva tiġi implimentata fir-rigward tal-konfiska ta’ proprjetà li l-valur tagħha jkun ekwivalenti għallmezzi strumentali, id-dispożizzjonijiet rilevanti jistgħu jkunu applikabbli fejn, minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari
tal-każ inkwistjoni, tali miżura tkun proporzjonata, wara li jitqies partikolarment il-valur tal-mezzi strumentali
kkonċernati. L-Istati Membri jistgħu wkoll jieħdu f’kunsiderazzjoni jekk u sa fejn il-persuna kkundannata tkun
responsabbli għall-fatt li jkun impossibbli li ssir il-konfiska tal-mezzi strumentali.

(18)

Meta jimplimentaw din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li, f’każijiet eċċezzjonali, m’għandhiex tiġi
ordnata l-konfiska, dment li skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali din tkun tirrappreżenta piż indebitu fuq il-persuna
affettwata, fuq il-bażi li ċ-ċirkostanzi tal-każ individwali rispettiv li għandhom ikunu deċiżivi. L-Istati Membri
għandhom jużaw din il-possibbiltà b’mod ristrett ħafna, u għandhom jitħallew biss jistipulaw li l-konfiska m’għan
dhiex tiġi ordnata f’każijiet fejn din tqiegħed lill-persuna kkonċernata f’sitwazzjoni li fiha jkun diffiċli għaliha li
tgħix.

(19)

Il-gruppi kriminali jwettqu firxa wiesgħa ta’ attivitajiet kriminali. Sabiex l-attivitajiet tal-kriminalità organizzata
jkunu indirizzati b’mod effettiv, jista’ jkun hemm ċirkostanzi fejn ikun xieraq li wara kundanna kriminali issir
konfiska mhux biss tal-proprjetà assoċjata ma’ reat kriminali speċifiku, imma anke ta’ proprjetà addizzjonali li lqorti tiddetermina li tkun ir-rikavat ta’ reati kriminali oħrajn. Dan il-metodu jissejjaħ konfiska estiża. Id-Deċiżjoni
Kwadru 2005/212/ĠAI tipprevedi tliet settijiet differenti ta’ rekwiżiti minimi li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu
minnhom sabiex japplikaw il-konfiska estiża. Għaldaqstant, fil-proċess ta’ traspożizzjoni ta’ dik id-Deċiżjoni
Kwadru, l-Istati Membri għamlu għażliet differenti li rriżultaw f’kunċetti diverġenti ta’ konfiska estiża fil-ġuriżdizz
jonijiet nazzjonali. Dik id-diverġenza tfixkel il-kooperazzjoni transkonfinali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ każijiet ta’
konfiska. Għalhekk, jeħtieġ li jiġu armonizzati iktar id-dispożizzjonijiet dwar il-konfiska estiża billi jiġi stabbilit
standard minimu wieħed.

(20)

Meta jistabbilixxu jekk reat kriminali jistax iwassal għal benefiċċju ekonomiku, l-Istati Membri jistgħu jieħdu
f’kunsiderazzjoni l-modus operandi, pereżempju jekk xi kondizzjoni għar-reat tkun li dan twettaq fil-kuntest ta’
kriminalità organizzata jew bil-ħsieb li jiġu ġġenerati profitti minn reati kriminali. Madankollu, dan ma għandux,
inġenerali, jippreġudika l-possibbiltà li wieħed jirrikorri għall-konfiska estiża.
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(21)

Il-konfiska estiża għandha tkun possibbli meta l-qorti tkun sodisfatta li l-proprjetà inkwistjoni tkun irriżultat minn
imġiba kriminali. Dan ma jfissirx li għandu jiġi stabbilit li l-proprjetà inkwistjoni tkun irriżultat minn imġiba
kriminali. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li, pereżempju, ikun biżżejjed li l-qorti tikkunsidra fuq il-bilanċ talprobabbiltajiet jew tippreżumi b’mod raġonevoli li jkun sostanzjalment aktar probabbli li l-proprjetà inkwistjoni
tkun inkisbet minn imġiba kriminali milli minn attivitajiet oħra. F’dan il-kuntest, il-qorti għandha tqis iċ-ċirkostanzi
speċifiċi tal-każ, inklużi l-fatti u l-evidenza disponibbli li abbażi tagħhom tkun tista’ tittieħed deċiżjoni dwar ilkonfiska estiża. Il-fatt li l-proprjetà tal-persuna tkun sproporzjonata mad-dħul legali tagħha jista’ jkun fost dawk ilfatti li jwasslu għal konklużjoni mill-qorti li l-proprjetà tkun ġejja minn imġiba kriminali. L-Istati Membri jistgħu
jistabbilixxu wkoll rekwiżit għal ċertu perijodu ta’ żmien li fih il-proprjetà tista’ titqies li tkun oriġinat minn imġiba
kriminali.

(22)

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi. Ma żżommx lill-Istati Membri milli jipprevedu setgħat aktar estensivi filliġi nazzjonali tagħhom, inkluż, pereżempju, fir-rigward tar-regoli tagħhom dwar l-evidenza.

(23)

Din id-Direttiva tapplika għar-reati kriminali li jaqgħu fl-ambitu tal-istrumenti elenkati hawnhekk. Fl-ambitu ta’
dawk l-istrumenti, l-Istati Membri għandhom japplikaw konfiska estiża tal-inqas għal ċerti reati kriminali kif definiti
f’din id-Direttiva.

(24)

Il-prattika li persuna suspettata jew akkużata tittrasferixxi proprjetà lil parti terza kompliċi sabiex tevita li tiġi
kkonfiskata hija komuni u dejjem iktar mifruxa. Il-qafas legali attwali tal-Unjoni ma jinkludix regoli vinkolanti dwar
il-konfiska tal-proprjetà ttrasferita lil partijiet terzi. Għalhekk, qed isir iktar meħtieġ li jkun permess li ssir ilkonfiska tal-proprjetà ttrasferita lil jew akkwistata minn partijiet terzi. L-akkwist minn parti terza jirreferi għal
sitwazzjonijiet fejn, pereżempju, il-proprjetà tkun ġiet akkwistata, direttament jew indirettament, pereżempju
permezz ta’ intermedjarju, mill-parti terza mingħand persuna suspettata jew akkużata, inkluż meta r-reat kriminali
jkun twettaq f’isimha jew għall-benefiċċju tagħha, u meta persuna akkużata ma jkollhiex proprjetà li tista’ tiġi
kkonfiskata. Tali konfiska għandha tkun possibbli tal-inqas f’każijiet fejn partijiet terzi kienu jafu jew suppost li
kienu jafu li l-għan tat-trasferiment jew tal-akkwist kien biex tiġi evitata l-konfiska, abbażi ta’ fatti u ċirkostanzi
konkreti, inkluż li t-trasferiment sar mingħajr ħlas jew għal ammont ferm iktar baxx mill-valur fis-suq. Ir-regoli
dwar il-konfiska ta’ parti terza għandhom jiġu estiżi kemm għall-persuni naturali kif ukoll dawk ġuridiċi. Fi
kwalunkwe każ id-drittijiet ta’ partijiet terzi in bona fide ma għandhomx ikunu ppreġudikati.

(25)

L-Istati Membri huma liberi li jiddefinixxu l-konfiska ta’ parti terza bħala sussidjarja jew alternattiva għal konfiska
diretta, kif adatt f’konformità mal-liġi nazzjonali.

(26)

Konfiska twassal għaċ-ċaħda definittiva minn proprjetà. Madankollu, il-preservazzjoni ta’ proprjetà tista’ tkun
prerekwiżit għal konfiska u tista’ tkun ta’ importanza għall-eżekuzzjoni ta’ ordni ta’ konfiska. Proprjetà tiġi
ppreservata permezz ta’ ffriżar. Sabiex jiġi evitat li l-proprjetà tintefaq qabel toħroġ l-ordni ta’ ffriżar l-awtoritajiet
kompetenti fl-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jieħdu azzjoni immedjata biex jissalvagwardjaw tali
proprjetà.

(27)

Peress li proprjetà spiss tiġi ppreservata għall-finijiet ta’ konfiska, l-iffriżar u l-konfiska huma marbuta mill-qrib. F’xi
sistemi legali l-iffriżar għall-finijiet ta’ konfiska jitqies bħala miżura ta’ proċedura separata ta’ natura proviżorja, li
tista’ tkun segwita minn ordni ta’ konfiska. Mingħajr preġudizzju għassistemi legali nazzjonali differenti u għadDeċiżjoni Kwadru 2003/577/ĠAI, din id-Direttiva għandha tqarreb xi aspetti tas-sistemi nazzjonali tal-iffriżar għallfinijiet ta’ konfiska.

(28)

Il-miżuri ta’ ffriżar huma mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li proprjetà speċifika titqies bħala evidenza matul
il-proċedimenti, dment li fl-aħħar mill-aħħar din issir disponibbli għal eżekuzzjoni effettiva tal-ordni ta’ konfiska.
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(29)

Fil-kuntest ta’ proċedimenti kriminali, il-proprjetà tista’ tiġi wkoll iffriżata bil-ħsieb li possibbilment tiġi restitwita
sussegwentement jew biex jiġi ssalvagwardjat il-kumpens għad-danni kkawżati minn reat kriminali.

(30)

Il-persuni suspettati jew akkużati spiss jaħbu l-proprjetà sakemm idumu għaddejjin il-proċeduri kriminali. Għaldaq
stant, l-ordnijiet ta’ konfiska ma jkunux jistgħu jiġu eżegwiti, b’mod li dawk soġġetti għal ordnijiet ta’ konfiska
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-proprjetà tagħhom wara li jkunu skontaw is-sentenza tagħhom. Għaldaqstant,
jeħtieġ li jkun possibbli li jiġi ddetermiat b’mod preċiż sa fejn għandha tiġi kkonfiskata l-proprjetà anke wara
kundanna definittiva għal reat kriminali, sabiex l-ordnijiet ta’ konfiska jkunu jistgħu jiġu eżegwiti kompletament
meta għall-bidu ma tkun ġiet identifikata l-ebda proprjetà jew il-proprjetà li tkun ġiet identifikata ma tkunx
biżżejjed u l-ordni ta’ konfiska tkun baqgħet ma ġietx eżegwita.

(31)

Minħabba li l-ordnijiet ta’ ffriżar joħolqu limitazzjoni fuq id-dritt għall-proprjetà, dawn il-miżuri proviżorji m’għan
dhomx jinżammu fis-seħħ iktar minn kemm ikun meħtieġ biex tiġi ppreservata d-disponibbiltà tal-proprjetà fiddawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement. Dan jista’ jkun jeħtieġ li ssir rieżami mill-qorti sabiex jiġi
żgurat li l-għan li l-proprjetà ma tintefaqx ikun għadu validu.

(32)

Il-proprjetà ffriżata fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement għandha tkun ġestita b’mod adegwat
sabiex ma titlifx il-valur ekonomiku tagħha. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, inkluż il-possib
biltà tal-bejgħ jew it-trasferiment tal-proprjetà, sabiex inaqqsu kemm jista’ jkun it-telf ta’ din ix-xorta. L-Istati
Membri għandhom jieħdu miżuri rilevanti, pereżempju l-istabbiliment ta’ Uffiċċji tal-Immaniġġar tal-Assi nazzjonali
u ċentralizzati, grupp ta’ uffiċċji speċjalizzati jew mekkaniżmi ekwivalenti sabiex jimmaniġġaw b’mod effettiv l-assi
ffriżati qabel il-konfiska u jippreservaw il-valur tagħhom, sakemm tittieħed deċiżjoni mill-qorti.

(33)

Din id-Direttiva taffettwa b’mod sostanzjali d-drittijiet tal-persuni, mhux biss ta’ dawk suspettati jew akkużati iżda
anke ta’ partijiet terzi li ma jkunux qed jitressqu quddiem il-qorti. Għaldaqstant huwa meħtieġ li jkun hemm
salvagwardji u rimedji ġudizzjarji speċifiċi sabiex jiġi ggarantit il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali tagħhom meta
ssir l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Dan jinkludi d-dritt li jinstemgħu għall-partijiet terzi li jiddikjaraw li
huma s-sidien tal-proprjetà kkonċernata, jew li jiddikjaraw li jkollhom drittijiet oħra ta’ proprjetà (“drittijiet reali”,
“ius in re”), bħad-dritt ta’ użufrutt. L-ordni ta’ ffriżar għandha tiġi kkomunikata lill-persuna affettwata kemm jista’
jkun malajr wara li tiġi eżegwita. Minkejja dan, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu l-komunikazzjoni ta’
tali ordnijiet lill-persuna affettwata minħabba l-ħtiġijiet tal-investigazzjoni.

(34)

L-għan tal-komunikazzjoni tal-ordni ta’ ffriżar huwa, fost l-oħrajn, li l-persuna affettwata tkun tista’ tikkontesta lordni. Għalhekk, tali komunikazzjoni għandha tindika, għallinqas fil-qosor, ir-raġuni jew raġunijiet li għalihom
ittieħdet l-ordni kkonċernata, filwaqt li jinftiehem li tali indikazzjoni tista’ tkun konċiża ferm.

(35)

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jieħdu miżuri li jippermettu li l-proprjetà konfiskata tintuża għallinteress pubbliku u għall-finijiet soċjali. Tali miżuri jistgħu fost l-oħrajn jinkludu l-allokazzjoni tal-proprjetà għal
proġetti ta’ infurzar tal-liġi u prevenzjoni tal-kriminalità, kif ukoll għal proġetti oħra ta’ interess pubbliku u utilità
soċjali. Dak l-obbligu li jiġi kkunsidrat li jittieħdu miżuri jġib miegħu obbligu ta’ proċedura għall-Istati Membri,
bħat-twettiq ta’ analiżi legali jew id-diskussjoni dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-introduzzjoni tal-miżuri. Meta
jimmaniġġaw proprjetà ffriżata u meta jieħdu l-miżuri dwar l-użu ta’ proprjetà konfiskata, l-Istati Membri għan
dhom jieħdu l-azzjoni adatta biex jipprevjenu l-infiltrazzjoni kriminali jew illegali.

(36)

L-għejun affidabbli ta’ data dwar l-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali huma skarsi. Sabiex tkun
tista’ ssir valutazzjoni ta’ din id-Direttiva, jeħtieġ li jinġabar sett minimu paragunabbli ta’ data statistika xierqa dwar
l-iffriżar u l-konfiska ta’ proprjetà, dwar l-attivitajiet ta’ intraċċar tal-assi, dwar l-attivitajiet ġudizzjarji u dwar lattivitajiet ta’ ċessjoni tal-assi.
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(37)

L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jiġbru d-data għal ċerta statistika f’livell ċentrali, bil-għan li
jibagħtuha lill-Kummissjoni. Dan ifisser li l-Istati Membri għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jiġbru d-data
kkonċernata. Madankollu, ma jfissirx li l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jiksbu r-riżultat tal-ġbir tad-data meta
jkun hemm piż amministrattiv sproporzjonat jew meta dan jikkostitwixxi spejjeż kbar għall-Istat Membru kkon
ċernat.

(38)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Funda
mentali tal-Unjoni Ewropea (“il-Karta”) u l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u lLibertajiet Fundamentali (“il-KEDB”), kif interpretati fil-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din idDirettiva għandha tiġi implimentata f’konformità ma’ dawk id-drittijiet u ma’ dawn il-prinċipji. Din id-Direttiva
għandha tkun mingħajr preġudizzju għal-liġijiet nazzjonali fir-rigward tal-għajnuna legali u ma toħloqx xi obbligu
għas-sistemi ta’ għajnuna legali tal-Istati Membri, li għandhom japplikaw f’konformità mal-Karta u mal-KEDB.

(39)

Għandhom jiddaħħlu fis-seħħ salvagwardji speċifiċi sabiex jiġi żgurat li bħala regola ġenerali jingħataw raġunijiet
għal ordnijiet ta’ konfiska, ħlief meta, fi proċedimenti kriminali simplifikati dwar każijiet ta’ ftit importanza, ilpersuna affettwata tkun irrinunzjat id-dritt tagħha li tingħata raġunijiet.

(40)

Din id-Direttiva għandha tiġi implimentata filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2010/64/UE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), u dDirettiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) li jikkonċernaw drittijiet proċedurali fi proċeduri
kriminali.

(41)

Minħabba li l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li tiġi ffaċilitata l-konfiska tal-proprjetà fil-qasam kriminali, ma jistax
jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri iżda jista’ jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri,
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). F’kon
formità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn
dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(42)

F’konformità mal-Artikoli 3 u 4a(1) tal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward
tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE) l-Irlanda nnotifikat ix-xewqa tagħha li tipparteċipa fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. F’kon
formità ma’ dak il-Protokoll, l-Irlanda għandha tkun marbuta b’din id-Direttiva biss fir-rigward tar-reati koperti
mill-istrumenti li bihom hija marbuta.

(43)

F’konformità mal-Artikoli 1, 2 u 4a(1) tal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda firrigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u mat-TFUE, u mingħajr preġudizzju għallArtikolu 4 ta’ dak il-Protokoll, ir-Renju Unit mhux qed jipparteċipa fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhux marbut
biha jew soġġett għall-applikazzjoni tagħha. Soġġett għall-parteċipazzjoni tiegħu skont l-Artikolu 4 ta’ dak ilProtokoll, ir-Renju Unit għandu jkun marbut b’din id-Direttiva biss fir-rigward tar-reati koperti mill-istrumenti li
bihom huwa marbut.

(44)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u matTFUE, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhijiex marbuta biha jew soġġetta
għall-applikazzjoni tagħha,

(1) Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għattraduzzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 26.10.2010, p. 1).
(2) Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċeduri
kriminali (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 1).
(3) Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 dwar id-dritt ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat
fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda
tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma’ partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294,
6.11.2013, p. 1).
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ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1
Suġġett
1.
Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi dwar l-iffriżar tal-proprjetà fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata
sussegwentement u dwar il-konfiska tal-proprjetà f’materji kriminali.
2.
Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-proċeduri li l-Istati Membri jistgħu jużaw biex jikkonfiskaw ilproprjetà inkwistjoni.
Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
(1) “rikavat” tfisser kwalunkwe vantaġġ ekonomiku li jirriżulta, direttament jew indirettament minn reat kriminali; dan
jista’ jikkonsisti minn kwalunkwe forma ta’ proprjetà u jinkludi kwalunkwe investiment mill-ġdid jew kwalunkwe
trasformazzjoni li jsiru sussegwentement ta’ rikavat dirett u kwalunkwe benefiċċju ta’ valur;
(2) “proprjetà” tfisser proprjetà ta’ kwalunkwe deskrizzjoni, kemm jekk materjali kif ukoll jekk immaterjali, mobbli jew
immobbli u d-dokumenti jew l-istrumenti legali li jixhdu dritt jew interess fi proprjetà bħal din;
(3) “mezzi strumentali” tfisser kwalunkwe proprjetà użata jew maħsuba biex tintuża, bi kwalunkwe mod, kompletament
jew parzjalment, biex jitwettaq reat kriminali jew biex jitwettqu reati kriminali;
(4) “konfiska” tfisser ċaħda definittiva minn proprjetà ordnata minn qorti fir-rigward ta’ reat kriminali;
(5) “iffriżar” tfisser il-projbizzjoni temporanja tat-trasferiment, tal-qerda, tal-konverżjoni, taċ-ċessjoni jew tal-moviment ta’
proprjetà jew l-assunzjoni temporanja ta’ kustodja jew ta’ kontroll ta’ proprjetà;
(6) “reat kriminali” tfisser reat kopert minn kwalunkwe strument elenkat fl-Artikolu 3.
Artikolu 3
Kamp ta’ applikazzjoni
Din id-Direttiva għandha tapplika għar-reati kriminali koperti minn:
(a) Il-Konvenzjoni mfassla skont l-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni
li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (1) (il-“Konvenzjoni dwar
il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali”);
(b) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2000/383/ĠAI tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar li tiżdied il-protezzjoni permezz ta’ pieni
kriminali u sanzjonijiet oħra kontra l-iffalsifikar inkonnessjoni mad-dħul tal-euro (2);
(c) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/413/ĠAI tat-28 ta’ Mejju 2001 li tiġġieled frodi u ffalsifikar ta’ mezzi ta’ ħlas bi
flus mhux kontanti (3);
(1) ĠU C 195, 25.6.1997, p. 1.
(2) ĠU L 140, 14.6.2000, p. 1.
(3) ĠU L 149, 2.6.2001, p. 1.
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(d) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI tas-26 ta’ Ġunju 2001 dwar il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, lintraċċar, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska tal-mezzi u l-qligħ mill-kriminalità (1);
(e) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu (2);
(f) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI tat-22 ta’ Lulju 2003 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur
privat (3);
(g) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta’ Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar
l-elementi kostitwenti ta’ atti kriminali u ta’ pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta’ drogi (4);
(h) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organiz
zata (5);
(i) Id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda
kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru talKunsill 2002/629/ĠAI (6);
(j) Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż
sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru talKunsill 2004/68/ĠAI (7);
(k) Id-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Awwissu 2013 dwar attakki kontra s-sistemi
tal-informazzjoni u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/222/ĠAI (8),
kif ukoll strumenti legali oħrajn jekk dawk l-istrumenti jipprevedu speċifikament li din id-Direttiva tapplika għar-reati
kriminali armonizzati fiha.
Artikolu 4
Konfiska
1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jikkonfiskaw, kompletament jew parzjal
ment, il-mezzi strumentali u r-rikavat jew il-proprjetà li l-valur tagħha jkun ekwivalenti għal tali mezzi strumentali jew
rikavat, soġġett għal kundanna definittiva għal reat kriminali, li tista’ wkoll tirriżulta minn proċedimenti in absentia.
2.
Meta l-konfiska abbażi tal-paragrafu 1 ma tkunx possibbli, tal-inqas fejn din l-impossibbiltà tkun ir-riżultat ta’ mard
jew ħarba tal-persuna suspettata jew akkużata, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu jistgħu
jikkonfiskaw il-mezzi strumentali u r-rikavat f’każijiet fejn ikunu nbdew il-proċedimenti kriminali fir-rigward ta’ reat
kriminali li jista’ jwassal, direttament jew indirettament, għal benefiċċju ekonomiku, u tali proċedimenti setgħu wasslu
għal kundanna kriminali jekk il-persuna suspettata jew akkużata setgħet titressaq quddiem il-qorti.
Artikolu 5
Konfiska estiża
1.
L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jikkonfiskaw, kompletament jew
parzjalment, il-proprjetà li tappartjeni lil persuna li tkun instabet ħatja ta’ reat kriminali li jista’ joħloq, direttament jew
indirettament, benefiċċju ekonomiku, fejn qorti abbażi taċ-ċirkostanzi tal-każ, inklużi l-fatti speċifiċi u l-evidenza dispo
nibbli, bħal li l-valur tal-proprjetà jkun sproporzjonat meta mqabbel mad-dħul legali tal-persuna li tinstab ħatja, tkun
sodisfatta li l-proprjetà inkwistjoni nkisbet minn imġiba kriminali.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L
L
L
L
L

182,
164,
192,
335,
300,
101,
335,
218,

5.7.2001, p. 1.
22.6.2002, p. 3.
31.7.2003, p. 54.
11.11.2004, p. 8.
11.11.2008, p. 42.
15.4.2011, p. 1.
17.12.2011, p. 1.
14.8.2013, p. 8.
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Għall-fini tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-kunċett ta’ “reat kriminali” għandu jinkludi tal-inqas dan li ġej:

(a) il-korruzzjoni attiva u passiva fis-settur privat, kif previst fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Kwadru 2003/568/ĠAI, kif ukoll
il-korruzzjoni attiva u passiva li tinvolvi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew tal-Istati Membri, kif previst flArtikoli 2 u 3, rispettivament, tal-Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali;

(b) reati marbuta mal-parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali, kif previst fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Kwadru
2008/841/ĠAI, tal-inqas f’każijiet fejn ir-reat wassal għal benefiċċju ekonomiku;

(c) li jwassal jew jirrekluta lil tifel/tifla biex jipparteċipaw f’wirjiet pornografiċi, jew li jagħmel qligħ minn jew li jisfrutta
b’xi mod ieħor lil tifel/tifla għal dawn il-finijiet, jekk it-tifel/tifla ikunu għadhom ma laħqux l-età tal-kunsens sesswali,
kif previst fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2011/93/UE; id-distribuzzjoni, it-tixrid jew it-trażmissjoni ta’ pedopornografija
kif previst fl-Artikolu 5(4) ta’ dik id-Direttiva; l-offerta, il-forniment jew l-imġiba li tagħmel disponibbli l-pedoporno
grafija, kif previst fl-Artikolu 5(5) ta’ dik id-Direttiva; il-produzzjoni ta’ pedopornografija, kif previst fl-Artikolu 5(6) ta’
dik id-Direttiva;

(d) interferenza illegali f’sistema u interferenza illegali fid-data, kif previst fl-Artikoli 4 u 5 rispettivament tad-Direttiva
2013/40/UE, fejn ikunu ġew affettwati għadd sostanzjali ta’ sistemi tal-informazzjoni permezz tal-użu ta’ għodda, kif
previst fl-Artikolu 7 ta’ dik id-Direttiva, imfassla jew adattata primarjament għal dak l-iskop; il-produzzjoni, il-bejgħ, lakkwist għall-użu, l-importazzjoni, id-distribuzzjoni intenzjonati jew li b’xi mod ieħor wieħed jagħmel disponibbli lgħodod bl-intenzjoni li jintużaw biex isir reat, għall-inqas għal każijiet li mhumiex minuri, kif previst fl-Artikolu 7 ta’
dik id-Direttiva;

(e) reat kriminali li huwa punibbli, f’konformità mal-istrument rilevanti fl-Artikolu 3 jew, f’każ li l-istrument inkwistjoni
ma jkunx fih limitu tal-piena, f’konformità mal-liġi nazzjonali rilevanti, b’sentenza ta’ kustodja ta’ massimu tal-inqas
ta’ erba’ snin.

Artikolu 6
Konfiska fir-rigward ta’ parti terza
1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu jistgħu jikkonfiskaw ir-rikavat, jew proprjetà oħra li
l-valur tagħha jkun ekwivalenti għar-rikavat, li, direttament jew indirettament, tkun ġiet ittrasferita minn persuna suspet
tata jew akkużata lil partijiet terzi, jew li tkun ġiet akkwistata minn partijiet terzi mingħand il-persuna suspettata jew
akkużata, tal-inqas jekk dawk il-partijiet terzi kienu jafu jew suppost li kienu jafu li l-għan tat-trasferiment jew tal-akkwist
kien biex tiġi evitata l-konfiska, abbażi ta’ fatti u ċirkostanzi konkreti, inkluż li t-trasferiment jew l-akkwist sar mingħajr
ħlas jew għal ammont ferm aktar baxx mill-valur fis-suq.

2.

Il-paragrafu 1 ma għandux jippreġudika d-drittijiet ta’ persuni terzi in bona fide.

Artikolu 7
Iffriżar
1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu jistgħu jiffriżaw proprjetà fid-dawl tal-possibbiltà li
tiġi kkonfiskata sussegwentement. Dawk il-miżuri, li għandhom jiġu ordnati minn awtorità kompetenti, għandhom
jinkludu azzjoni urġenti li għandha tittieħed fejn meħtieġ biex tiġi preservata l-proprjetà.

2.
Il-proprjetà fil-pussess ta’ parti terza, kif imsemmi taħt l-Artikolu 6, tista’ tkun soġġetta għal miżuri ta’ ffriżar għallfini tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement.
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Artikolu 8
Salvagwardji
1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni affettwati mill-miżuri previsti skont
din id-Direttiva jkollhom id-dritt għal rimedju effettiv u proċess ġust sabiex jitħarsu d-drittijiet tagħhom.

2.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ordni ta’ ffriżar tiġi kkomunikata lill-persuna
affettwata mill-iktar fis possibbli wara li tiġi eżegwita. Tali komunikazzjoni għandha tindika, għall-inqas fil-qosor, ir-raġuni
jew raġunijiet li għalihom ittieħdet l-ordni kkonċernata. Meta jkun jeħtieġ li jiġi evitat li tiġi pperikolata l-investigazzjoni
kriminali, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu l-komunikazzjoni tal-ordni ta’ ffriżar lill-persuna affettwata.

3.
L-ordni ta’ ffriżar għandha tibqa’ fis-seħħ biss sakemm ikun meħtieġ li l-proprjetà tiġi ppreservata fid-dawl talpossibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement.

4.
L-Istati Membri għandhom jipprevedu l-possibbiltà effettiva li l-persuna li l-proprjetà tagħha tkun ġiet affettwata
tikkontesta l-ordni ta’ ffriżar quddiem qorti, f’konformità mal-proċeduri stipulati fil-liġi nazzjonali. Tali proċeduri jistgħu
jipprevedu li meta l-ordni ta’ ffriżar inizjali tkun ittieħdet minn awtorità kompetenti li ma tkunx awtorità ġudizzjarja, tali
ordni l-ewwel għandha tintbagħat għall-validazzjoni jew ir-rieżami lill-awtorità ġudizzjarja qabel ma tkun tista’ tiġi
kkontestata quddiem qorti.

5.
Il-proprjetà ffriżata li ma tiġix sussegwentement ikkonfiskata għandha tintradd lura immedjatament. Il-kundizz
jonijiet jew regoli ta’ proċedura li skonthom tali proprjetà tintradd lura għandhom jiġu stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

6.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li kwalunkwe ordni ta’ konfiska tkun debitament
motivata u li l-ordni tiġi kkomunikata lill-persuna affettwata. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għall-possibbiltà
effettiva li persuna li fil-konfront tagħha tkun inħarġet ordni ta’ konfiska tkun tista’ tikkontesta dik l-ordni quddiem qorti.

7.
Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2012/13/UE d-Direttiva 2013/48/UE, il-persuni li l-proprjetà tagħhom tkun
ġiet affettwata mill-ordni ta’ konfiska għandu jkollhom id-dritt ta’ aċċess għal avukat matul il-proċedimenti ta’ konfiska
relatati mal-istabbiliment tar-rikavat u l-mezzi strumentali sabiex iħarsu d-drittijiet tagħhom. Il-persuni kkonċernati
għandhom jiġu infurmati b’dak id-dritt.

8.
Fil-proċedimenti msemmija fl-Artikolu 5, il-persuna affettwata għandu jkollha l-possibbiltà effettiva li tikkontesta ċċirkostanzi tal-każ, inklużi fatti speċifiċi u l-evidenza disponibbli li abbażi tagħhom il-proprjetà kkonċernata titqies bħala
proprjetà li tkun rikavata minn imġiba kriminali.

9.
Il-partijiet terzi għandhom ikunu intitolati li jitolbu t-titolu tas-sjieda jew drittijiet ta’ proprjetà oħrajn, inkluż filkażijiet imsemmija fl-Artikolu 6.

10.
Meta, b’konsegwenza ta’ reat kriminali, il-vittmi jagħmlu talbiet kontra l-persuna li tkun soġġetta għal miżura ta’
konfiska prevista skont din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-miżura ta’
konfiska ma żżommx lil dawk il-vittmi milli jitolbu kumpens għat-talbiet tagħhom.
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Artikolu 9
Konfiska u eżekuzzjoni effettivi
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu jistgħu jiskopru u jintraċċaw il-proprjetà li għandha tiġi
ffriżata u kkonfiskata anke wara kundanna definittiva għal reat kriminali jew wara proċedimenti biex jiġi applikat lArtikolu 4(2) u biex jiżguraw l-eżekuzzjoni effettiva ta’ ordni ta’ konfiska, jekk tali ordni tkun inħarġet diġà.

Artikolu 10
Ġestjoni tal-proprjetà ffriżata u kkonfiskata
1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, pereżempju permezz tal-istabbiliment ta’ uffiċċji ċentralizzati,
grupp ta’ uffiċċji speċjalizzati jew mekkaniżmi ekwivalenti, biex jiżguraw il-ġestjoni adegwata tal-proprjetà ffriżata fid-dawl
tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement.

2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jinkludu l-possibbiltà ta’ bejgħ jew
trasferiment ta’ proprjetà, fejn meħtieġ.

3.
L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jieħdu miżuri li jippermettu li l-proprjetà konfiskata tintuża għal finijiet
ta’ interess pubbliku u għal finijiet soċjali.

Artikolu 11
Statistika
1.
L-Istati Membri għandhom jiġbru u jżommu b’mod regolari statistika komprensiva mill-awtoritajiet rilevanti. Listatistika miġbura għandha tintbagħat lill-Kummissjoni kull sena u għandha tinkludi:

(a) l-għadd ta’ ordnijiet ta’ ffriżar eżegwiti;

(b) l-għadd ta’ ordnijiet ta’ konfiska eżegwiti;

(c) il-valur stmat tal-proprjetà ffriżata fil-mument tal-iffriżar, tal-inqas tal-proprjetà ffriżata fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi
sussegwentement ikkonfiskata;

(d) il-valur stmat tal-proprjetà rkuprata fil-mument tal-konfiska.

2.
Kull sena l-Istati Membri għandhom ukoll jibagħtu l-istatistika li ġejja lill-Kummissjoni, jekk din tkun disponibbli
f’livell ċentrali fl-Istat Membru kkonċernat:

(a) l-għadd ta’ talbiet għal mandati ta’ ffriżar li għandhom jiġu eżegwiti fi Stat Membru ieħor;

(b) l-għadd ta’ talbiet għal mandati ta’ konfiska li għandhom jiġu eżegwiti fi Stat Membru ieħor;

(c) il- valur jew il-valur stmat tal-proprjetà rkuprata wara l-eżekuzzjoni fi Stat Membru ieħor.

3.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jiġbru d-data msemmija fil-paragrafu 2 f’livell ċentrali.
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Artikolu 12
Traspożizzjoni
1.
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-4 ta’ Ottubru 2015. Huma għandhom jibagħtu immedjatament it-test li jkun
fih dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
2.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva
jew ikunu akkkumpanjati minn referenza ta’ dan it-tip meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi biex isiru tali referenzi
għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.
3.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test li jkun fih id-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi
nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.
Artikolu 13
Rappurtar
Il-Kummissjoni għandha, sal-4 ta’ Ottubru 2018 tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn tivvaluta limpatt tal-liġi nazzjonali eżistenti dwar il-konfiska u l-irkupru tal-assi, akkumpanjat, jekk ikun meħtieġ, minn proposti
adegwati.
F’dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tanalizza jekk ikunx jeħtieġ li tiġi rriveduta l-lista ta’ reati fl-Artikolu 5(2).
Artikolu 14
Is-sostituzzjoni tal-Azzjoni Konġunta 98/699/ĠAI u ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet
Kwadru 2001/500/ĠAI u 2005/212/ĠAI
1.
L-Azzjoni Konġunta 98/699/ĠAI, il-punt (a) tal-Artikolu 1 u l-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni Kwadru 2001/500/ĠAI,
u l-ewwel erba’ inċiżi tal-Artikolu 1 u l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Kwadru 2005/212/ĠAI, huma sostitwiti b’din idDirettiva għall-Istati Membri marbuta minn din id-Direttiva, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ dawk l-Istati Membri
relatati mal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni ta’ dawk id-Deċiżjonijiet Kwadru fil-liġi nazzjonali.
2.
Għall-Istati Membri marbuta b’din id-Direttiva, ir-referenzi għall-Azzjoni Konġunta 98/699/ĠAI u għad-dispożizz
jonijiet tad-Deċiżjonijiet Kwadru 2001/500/ĠAI u 2005/212/ĠAI imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinftiehmu bħala
referenzi għal din id-Direttiva.
Artikolu 15
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Artikolu 16
Destinatarji
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri f’konformità mat-Trattati.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Għall-Kunsill

Il-President

Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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DIRETTIVA 2014/45/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tat-3 ta’ April 2014
dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar
id-Direttiva 2009/40/KE
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),
Wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

Fil-White Paper tagħha tat-28 ta’ Marzu 2011 intitolata “Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport –
Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti”, l-Kummissjoni stipulat għan ta’ “viżjoni
żero” li fih l-Unjoni għandha tersaq qrib lejn żero fatalitajiet fit-trasport stradali sal-2050. Bil-ħsieb li jintlaħaq dan
il-għan, it-teknoloġija tal-vetturi hija mistennija tikkontribwixxi ħafna lejn it-titjib tar-rekord ta’ sikurezza tattrasport tat-triq.

(2)

Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni intitolata “Lejn Żona Ewropea ta’ sikurezza tat-triq: orjentazzjonijiet ta’ politika
dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020”, il-Kummissjoni proponiet li tnaqqas l-għadd ġenerali tal-fatalitajiet stradali
fl-Unjoni bin-nofs sal-2020 mill-2010. Bil-ħsieb li tilħaq dan l-iskop, il-Kummissjoni ddefiniet seba’ għanijiet
strateġiċi u identifikat azzjonijiet għal vetturi aktar sikuri, strateġija biex jitnaqqas l-għadd ta’ nies feruti u miżuri
biex titjieb is-sikurezza tal-utenti vulnerabli stradali, b’mod partikolari l-motoċiklisti.

(3)

L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa parti minn reġim usa’ mfassal biex jiżgura li l-vetturi jinżammu f’kondizzjoni
sikura u aċċettabli ambjentalment matul l-użu tagħhom. Dik is-sistema għandha tkopri l-ittestjar perjodiku talaffidabilità stradali għall-vetturi kollha u l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għall-vetturi użati għal attivitajiet
kummerċjali tat-trasport bit-triq kif ukoll tipprovdi dispożizzjonijiet dwar proċedura għar-reġistrazzjoni tal-vetturi
biex tkun tista’ tintuża s-sospensjoni ta’ awtorizzazzjoni ta’ vettura milli tintuża fit-traffiku stradali fejn il-vettura
tikkostitwixxi riskju immedjat għas-sikurezza stradali. L-ittestjar perjodiku għandu jkun l-għodda ewlenija biex tiġi
żgurata l-affibabilità stradali. L-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-vetturi kummerċjali għandhom ikunu kumpli
mentari biss għat-testijiet perjodiċi.

(4)

L-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati jistabbilixxu standards ogħla ta’ ttestjar minn dawk mitluba minn din
id-Direttiva.

(5)

L-infurzar tal-miżuri ta’ affidabilità stradali jistgħu jinkludu kampanji ta’ sensibilizzazzjoni li jiffokaw fuq is-sidien
tal-vetturi u bil-għan li jiġu żviluppati prattiki u drawwiet li jirriżultaw mill-kontrolli bażiċi fuq il-vetturi tagħhom.

(6)

Il-vetturi b’sistemi tekniċi li ma jaħdmux tajjeb għandhom impatt fuq is-sikurezza stradali, u jistgħu jikkontrib
wixxu għal inċidenti fit-toroq li jinvolvu korrimenti u mwiet. Dak l-impatt jista’ jitnaqqas jekk jitwettaq titjib
adegwat fis-sistema tal-ittestjar tal-affidabilità stradali. L-iżvelar kmieni ta’ nuqqas fl-affidabilità stradali ta’ vettura
għandu jgħin biex dak in-nuqqas jiġi rimedjat u b’hekk jiġu evitati l-inċidenti.

(1) ĠU C 44, 15.2.2013, p. 128.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal24 ta’ Marzu 2014.
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(7)

Il-vetturi b’sistemi tal-kontroll tal-emissjoni li ma jaħdmux sew għandhom impatt ambjentali ikbar mill-vetturi
b’manutenzjoni adegwata. Għalhekk, sistema perjodika tal-ittestjar tal-affidabilità stradali għandha tikkontribwixxi
għal titjib fl-ambjent permezz ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet medji tal-vetturi.

(8)

L-Istati Membri għandhom iqisu miżuri xierqa biex jevitaw il-manipulazzjoni ħażina jew it-tbagħbis ta’ partijiet u
komponenti li jista’ jkollhom effett negattiv fuq il-karatteristiċi ta’ sikurezza u dawk ambjentali tal-vettura, b’mod
partikolari permezz ta’ ttestjar perjodiku tal-affidabilità stradali, inklużi peanlitajiet effettivi, proporzjonati, diss
ważivi u mhux diskriminatorji.

(9)

Matul l-aħħar għoxrin sena, ir-rekwiżiti fir-rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi għall-approvazzjoni tat-tip issaħħu
kontinwament. Madankollu, il-kwalità tal-arja ma tjebitx daqs kemm kien previst bħala riżultat tal-issikkar talistandards tal-emissjonijiet għall-vetturi, speċjalment fir-rigward tal-ossidu tan-nitroġenu (NOx) u partikoli fini. Ilpossibilitajiet li jitjiebu ċ-ċikli tal-ittestjar biex dawn jaqblu mal-kondizzjonijiet fit-toroq għandhom jiġu eżaminati
mill-qrib sabiex jiġu żviluppati soluzzjonijiet futuri, inkluż l-istabbiliment ta’ metodi ta’ ttestjar għat-tkejjil tal-livelli
tal-NOx u l-valuri ta’ limitu għall-emissjonijiet tal-NOx.

(10)

Għall-vetturi li josservaw il-klassijiet ta’ emissjonijiet Euro 6 u Euro VI fuq is-sistemi dijanjostiċi abbord (OBD) qed
isiru iktar effettivi biex jivvalutaw l-emissjonijiet filwaqt li jiġġustifikaw l-użu tagħhom bħala ekwivalenti għallittestjar standard għall-emissjonijiet għall-iskopijiet ta’ ttestjar tal-affidabilità stradali. Sabiex l-użu tal-OBD jkun
previst għall-ittestjar għall-affidabilità stradali għall-vetturi sal-klassijiet ta’ emissjonijiet Euro 5 u Euro V, l-Istati
Membri għandhom ikunu jistgħu jippermettu dan il-metodu ta’ ttestjar skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-mani
fattur u rekwiżiti oħra għal tali vetturi meta l-ekwivalenza, b’kunsiderazzjoni tal-leġislazzjoni relevanti dwar lapprovazzjoni tat-tip, meta jkun xieraq, tkun ġiet verifikata indipendentement.

(11)

Fl-Unjoni ġew adottati għadd ta’ standards u rekwiżiti tekniċi fir-rigward tas-sikurezza tal-vetturi. Huwa meħtieġ li
jkun żgurat, permezz ta’ sistema ta’ testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali, li l-vetturi jkomplu jissodisfaw listandards ta’ sikurezza. Dik is-sistema għandha tapplika għal ċerti kategoriji ta’ vetturi kif definit fid-Direttivi
2002/24/KE (1), 2003/37/KE (2) u 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(12)

It-tratturi bir-roti b’veloċità massima skont id-disinn ogħla minn 40 km/siegħa qed jintużaw dejjem aktar minflok
it-trakkijiet f’attivitajiet tat-trasport lokali u għal skopijiet kummerċjali ta’ trasport tal-merkanzija bit-triq. Il-poten
zjal ta’ riskju tagħhom huwa komparabbli ma’ dak tat-trakkijiet u għalhekk il-vetturi f’dik il-kategorija, li jintużaw
prinċipalment fit-toroq pubbliċi, għandhom għalhekk ikunu soġġetti għall-ittestjar tal-affidabilità stradali.

(13)

Suppost li l-vetturi ta’ interess storiku jikkonservaw il-wirt tal-epoka li nbnew fiha u huma meqjusa bħala li ftit li
xejn jintużaw fit-toroq pubbliċi. Għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri biex jiddeterminaw il-perjodiċità tal-ittestjar
tal-affidabilità stradali għal vetturi bħal dawn. Għandu jitħalla wkoll f’idejn l-Istati Membri biex jirregolaw l-ittestjar
tal-affidabilità stradali għal tipi oħra ta’ vetturi speċjalizzati.

(14)

Il-vetturi użati esklużivament f’territorji remoti tal-Istati Membri, partikolarment fuq gżejjer żgħar b’inqas minn
5 000 abitant jew f’żoni b’popolazzjoni mifruxa b’densità ta’ popolazzjoni ta’ inqas minn ħames persuni kull
kilometru kwadru, jiġu użati taħt kondizzjonijiet li jistgħu jirrikjedu reġim ta’ testijiet tal-affidabbiltà stradali
speċifiku. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jingħataw is-setgħa li jeżentaw tali vetturi mill-applikazzjoni
ta’ din id-Direttiva.

(15)

L-ittestjar tal-affidabilità stradali hija attività sovrana u għalhekk, għandha ssir mill-Istati Membri jew minn korpi
pubbliċi jew privati fdati bit-twettiq ta’ tali ttestjar taħt is-superviżjoni tagħhom. L-Istati Membri għandhom jibqgħu
invarjabbli responsabbli għall-ittestjar tal-affidabilità stradali fil-każijiet kollha anke meta s-sistema nazzjonali
tippermetti l-awtorizzazzjoni ta’ korpi privati, inklużi dawk li jtwettqu wkoll it-tiswija tal-vetturi.

(1) Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Marzu 2002 li għandha x’taqsam mal-approvazzjoni tat-tip ta’
vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE (ĠU L 124, 9.5.2002, p. 1).
(2) Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 2003/37/KE tas-26 ta’ Mejju, 2003, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għallagrikoltura jew għall-foresti, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti
u unitajiet tekniċi separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE (ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1).
(3) Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’
vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi(ĠU L 263,
9.10.2007, p. 1).
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(16)

L-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jawtorizzaw ċentri tal-ittestjar li jinsabu barra mit-territorju tagħhom
biex iwettqu testijiet tal-affidabilità stradali għal vetturi rreġistrati fit-territorju tagħhom, jekk dawk iċ-ċentri talittestjar ikunu diġà ġew awtorizzati mill-Istat Membri li fih huma jinsabu li jwettqu testijiet fuq vetturi.

(17)

Għall-ispezzjoni tal-vetturi u speċjalment għall-komponenti ta’ sikurezza elettroniċi tagħhom huwa kruċjali li jkun
hemm aċċess għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta’ kull vettura individwali. Konsegwentement, il-manifatturi talvetturi għandhom jipprovdu d-dejta meħtieġa għall-verifika tal-funzjonalità tal-komponenti relatati mas-sikurezza
u mal-ambjent. Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni
għandhom jiġu applikati b’mod simili għal dak il-fini, u jippermettu li ċ-ċentri ta’ spezzjoni jkollhom aċċess għal
dawk l-elementi ta’ informazzjoni meħtieġa għall-ittestjar tal-affidabilità stradali. Id-dejta għandha tinkludi d-dettalji
li jippermettu li l-funzjonalità tas-sistemi ta’ sikurezza tal-vettura tkun ikkontrollata b’mod li tali sistemi jistgħu jiġu
ttestjati f’ambjent ta’ spezzjoni teknika perjodika. Dan huwa ta’ importanza kruċjali fil-qasam ta’ sistemi kkon
trollati elettronikament u għandu jkopri l-elementi kollha li ġew installati mill-manifattur.

(18)

Il-vetturi użati fit-toroq pubbliċi jridu jkunu affidabbli stradalment meta jintużaw. Id-detentur taċ-ċertifikat ta’
reġistrazzjoni u, meta applikabbli, l-operatur tal-vettura għandhom ikunu responsabbli li jżommu l-vettura f’kon
dizzjoni ta’ affidabbiltà stradali.

(19)

Hu importanti għas-sikurezza stradali u għall-impatt fuq is-soċjetà li l-vetturi li jintużaw fit-toroq jkunu f’kondizz
joni teknika tajba. Għalhekk, l-Istati Membri m’għandhomx ma jitħallewx jawtorizzaw, fuq bażi volontarja, testijiet
addizzjonali tal-affidabilità stradali.

(20)

Sabiex ikun permess grad ta’ flessibbiltà għad-detenturi ta’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni u l-operaturi, l-Istati Membri
għandhom ikunu jistgħu jispeċifikaw perjodu ta’ diversi ġimgħat li fih jrid jitwettaq it-test perjodiku tal-affidabilità
stradali.

(21)

L-ittestjar tul iċ-ċiklu ta’ ħajja tal-vettura għandu jkun relattivament sempliċi, ta’ malajr u mhux għali, u fl-istess ħin
effettiv biex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-Direttiva.

(22)

It-testijiet tal-affidabilità stradali għandhom ikopru l-elementi kollha rilevanti għad-diżinn, il-kostruzzjoni u ttagħmir speċifiku tal-vettura ttestjata. Il-kompatibilità bejn il-partijiet u l-komponenti, bħal bejn ir-roti u l-buttuni
tar-roti, għandha tiġi trattata bħala punt kritiku ta’ sikurezza u għandha tiġi ċċekkjata fit-testijiet tal-affidabilità
stradali. Fil-kuntest ta’ dawk l-elementi, u b’qies tal-istat attwali tat-teknoloġija tal-vetturi, is-sistemi elettroniċi
moderni għandhom jiġu inklużi fil-lista tal-elementi ttestjati. Bil-ħsieb li tinkiseb armonizzazzjoni fl-ittestjar talaffidabilità stradali, għandhom jiġu stabbiliti metodi ta’ ttestjar rakkomandati għal kull wieħed mill-elementi tat-test.
Dawk l-elementi għandhom jiġu aġġornati biex iqisu r-riċerka li qed tevolvi u l-progress tekniku fil-qasam tassikurezza tal-vetturi.

(23)

Sabiex tkun iffaċilitata l-armonizzazzjoni u biex tkun żgurata l-konsistenza tal-istandards, għandha tiġi pprovduta
lista eżawrenti tar-raġunijiet prinċipali fir-rigward tal-elementi ttestjati li ma jgħaddux mit-test. Sabiex jintlaħaq
livell ta’ konsistenza fil-ġudizzju tal-kondizzjoni tal-vettura ttestjata, in-nuqqasijiet skoperti għandhom jiġu vvalutati
ma’ standard komuni.

(24)

Bil-għan li jiġi applikat aħjar il-prinċipju tal-moviment liberu fl-Unjoni, għall-iskopijiet ta’ reġistrazzjoni mill-ġidd
ta’ vettura, Istati Membri għandhom jirrikonoxxu ċ-ċertifikati ta’ affidabilità stradali li jinħarġu minn Stati Membri
oħra. Dan ma għandux jaffettwa id-dritt ta’ Stat Membru li jivverifika ċ-ċertifikat ta’ affidabilità stradali u lidentifikazzjoni tal-vettura waqt ir-reġistrazzjoni mill-ġdid u li jintalab test ġdid ta’ affidabilità stradalili għandu
jitwettaq b’ċerti kondizzjonijiet stipulati f’din id-Direttiva.

(25)

Il-frodi tal-odometru għandu jitqies bħala reat li jista’ jiġi pernalizzat għax il-manipulazzjoni ta’ odometru tista’
twassal għal evalwazzjoni mhux korretta tal-kondizzjoni tal-affidabilità stradali ta’ vettura. Ir-reġistrazzjoni talkilometraġġ fiċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali u aċċess għall-ispetturi għal dik l-informazzjoni għandhom jiffaċi
litaw l-iskoperta tat-tbagħbis jew tal-manipulazzjoni tal-odometru. L-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-qari talodometru bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandu jiġi eżaminat mill-Kummissjoni.
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(26)

Għandu jinħareġ ċertifikat tal-affidabilità stradali wara kull test. Dan għandu jinkludi, fost l-oħrajn, informazzjoni li
tikkonċerna l-identità tal-vettura u informazzjoni dwar ir-riżultati tat-test. Ir-riżultati tat-test tal-affidabilità stradali
għandu jkun disponibbli eletronikament. Bil-ħsieb li jkun żgurat segwitu xieraq tat-testijiet tal-affidabilità stradali, lIstati Membri għandhom jiġbru u jżommu informazzjoni bħal din f’bażi tad-dejta, b’mod partikolari, għall-iskopjiet
ta’ analiżi tar-riżultati tat-testijiet perjodiċi ta’ affidabilità stradali.

(27)

Id-detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni u, meta jkun applikabbli, l-operatur ta’ vettura suġġetta għal test talaffidabilità stradali li matulu jiġu skoperti n-nuqqasijiet, b’mod partikolari dawk li jirrappreżentaw riskju għassikurezza stradali, għandhom jirranġaw dawn in-nuqqasijiet mingħajr dewmien. Fil-każ ta’ nuqqasijiet perikolużi,
jista’ jkun neċessarju li l-użu tal-vettura jiġi ristress sakemm jitranġaw dawk in-nuqqasijiet kollha.

(28)

Meta vettura ttestjata tappartjeni għal kategorija ta’ vetturi li mhijiex soġġetta għar-reġistrazzjoni fl-Istat Membru
fejn bdiet tintuża, dak l-Istat Membru għandu jkun jista’ jirrikjedi li l-prova tat-test tintwera b’mod viżibbli fuq ilvettura.

(29)

Biex jintlaħaq livell għoli ta’ kwalità fl-ittestjar mal-Unjoni kollha, it-tagħmir għall-ittestjar użat waqt l-ittestjar, kif
ukoll il-manutenzjoni u l-kalibrazzjoni tiegħu għandhom jiġu verifikati b’referenza għall-ispeċifikazzjonijet provduti
mill-Istati Membri jew mill-manifatturi..

(30)

Għandu jkun possibbli li jintuża tagħmir alternattiv li jirrifletti l-progress u l-innovazzjoni teknoloġiċi sakemm jiġi
żgurat livell ta’ kwalità għolja ekwivalenti tal-ittestjar.

(31)

Meta jawtorizzaw iċ-ċentri tal-ittestjar fuq it-territorju tagħhom, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont tal-fatt li dDirettiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) teskludi mill-kamp ta’ applikazzjoni tagħha, isservizzi ta’ interess ġenerali fil-qasam tat-trasport.

(32)

Iċ-ċentri tal-ittestjar għandhom jiżguraw l-oġġettività u l-kwalità għolja tal-ittestjar tal-vetturi sabiex jintlaħqu rrekwiżiti minimi fir-rigward tal-ġestjoni tal-kwalità, iċ-ċentri tal-ittestjar għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti
imposti mill-Istat Membru li jawtorizza.

(33)

Standards għoljin tal-ittestjar tal-affidabilità stradali jeħtieġu li l-persunal tal-ittestjar ikollu livell għoli ta’ ħiliet u
kompetenzi. Għandha tiġi introdotta sistema tat-taħriġ inkluż taħriġ inizjali u korsijiet ta’ taħriġ ta’ aġġornament
perjodiku jew eżami xieraq. Għandu jkun dispożizzjoni għal perjodu tranżitorju biex jippermetti t-traniżizzjoni bla
tfixkil tal-persunal tal-ittestjar eżistenti f’sistema ta’ taħriġ jew eżami perjodiku. Sabiex jiġu żgurati standards għolja
ta’ taħriġ, kompetenzi u ttestjar, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti ta’ kompetenza u
taħriġ korrispondenti addizzjonali.

(34)

Meta jkunu qed iwettqu t-testijiet tal-affidabilità stradali, l-ispetturi għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u lġudizzju tagħhom m’għandhomx ikunu affettwati minn kunflitti ta’ interess, inklużi dawk ta’ natura ekonomika u
personali. Għalhekk ma għandux ikun hemm korrelazzjoni diretta bejn il-gwadann tal-ispetturi u r-riżultati tattestijiet tal-affidabilità stradali. Għandu jkun possibbli wkoll li l-Istat Membri jippreskrivu rekwiżiti fir-rigward tasseparazzjoni tal-attività jew jawtorizzaw korp privat biex iwettaq kemm it-testjiet tal-affidabilità stradali kif ukoll ittiswijiet tal-vetturi, anke fuq l-istess vettura f’każijiet meta l-korp superviżorju jkun sodisfatt li nlaħaq livell għoli ta’
oġġettività.

(35)

Ir-riżultati ta’ test tal-affidabilità stradali ma għandhomx jiġu mibdula għal finijiet kummerċjali. Il-korp superviżorju
għandu jkun jista’ jimmodifika r-riżultati ta’ dak it-test tal-affidabilità stradali biss jekk ikun ċar li s-sejbiet tat-test
tal-affidabilità stradali mwettaq minn spettur ma jkunux korretti.

(36)

Bil-ħsieb li jkun żgurat li jinżamm l-ogħla livell ta’ kwalità tal-ittestjar maż-żmien, l-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu sistemi li jiżguraw il-kwalità li jkopru l-proċessi ta’ awtorizzazzjoni, is-superviżjoni u l-irtirar, issospensjoni jew il-kanċellazzjoni tal-awtorizzazzjoni għat-twettiq ta’ testijiet tal-affidabilità stradali.

(1) Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376,
27.12.2006, p. 36).
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(37)

L-akkreditazzjoni taċ-ċentri tal-ittestjar, skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (1) m’għandhiex tikkostitwixxi obbligu għall-Istati Membri.

(38)

F’diversi Stati Membri għadd għoli ta’ ċentri tal-ittestjar privati awtorizzatti jwettqu testijiet tal-affidabilità stradali.
Sabiex ikun żgurat li l-iskambju tal-informazzjoni fost l-Istati Membri f’dan ir-rigward ikun effiċjenti, għandhom
jiġu nnominati punti ta’ kuntatt nazzjonali.

(39)

Ittestjar tal-affidabilità stradali jagħmel parti minn skema regolatorja usa’, li tirregola l-vetturi matul il-ħajja
tagħhom mill-approvazzjoni permezz tar-reġistrazzjonijiet u l-ispezzjonijiet sal-iskreppjar. Il-kondiviżjoni tal-infor
mazzjoni li tinsab fil-bażijiet tad-dejta elettroniċi nazzjonali dwar il-vetturi u tal-manifatturi għandhom, fil-prin
ċipju, tgħin sabiex titjieb l-effiċjenza tal-katina kollha amminstrattiva tal-vetturi u jitnaqqsu l-ispejjeż u għandha
tgħin biex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji
tal-istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika tal-informazzjoni dwar il-vetturi billi tibbenefika mis-soluzzjonijiet talIT eżistenti u li huma diġà implimentati fir-rigward tal-iskambju internazzjonali tad-dejta sabiex jitnaqqsu kemm
jista’ jkun l-ispejjeż u biex jiġu evitati id-duplikazzjonijiet. Hi u twettaq l-eżami ta’ dan, il-Kummisjoni għandha tqis
l-aktar mod adatt biex isir kollegament bejn is-sistemi nazzjonali eżistenti bil-ħsieb li tiġi skambjata informazzjoni
dwar dejta relatata mal-ittestjar tal-affidabbiltà stradali u l-qari tal-odometru bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi, iċ-ċentri tal-ittestjar, il-manifatturi
tat-tagħmir tal-ittestjar u l-manifatturi tal-vetturi. Il-Kummissjoni għandha teżamina wkoll il-fattibilità, l-ispejjeż u lbenefiċċji tal-ġbir u l-ħżin tal-informazzjoni disponibbli rigward il-komponenti prinċipali tal-vetturi relatati massikurezza li jkunu ġew involuti f’inċidenti serji kif ukoll il-possibilità li tagħmel l-informazzjoni dwar l-istorja talinċidenti u l-qari tal-odometri disponibbli, f’sura anonimizzata, għall-ispetturi tal-vettura, id-detenturi taċ-ċertifikati
tar-reġistrazzjoni u r-riċerkaturi tal-inċidenti.

(40)

Biex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tiġi
kkonferita setgħat ta’ implimentazzjoni. Is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regola
ment (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(41)

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni relatati mal-informazzjoni li għandha ssir aċċessibbli millmanifatturi tal-vetturi għall-ittestjar tal-affidabilità stradali m’għandhomx jiġu adottati mill-Kummissjoni meta lkumitat stabbilit skont din id-Direttiva ma jagħti ebda opinjoni dwar l-abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni preżentat
mill-Kummissjoni.

(42)

Sabiex tiġi aġġornata l-għażla tal-kategorija ta’ vetturi fl-Artikolu 2(1) u l-Artikolu 5(1) u (2), jiġi aġġornat il-punt 3
tal-Anness I fir-rigward tal-metodi; u biex jiġi adattat il-punt 3 tal-Anness I, fir-rigward tal-lista tal-elementi, ilmetodi u l-valutazzjoni is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji
u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lillParlament Ewropew u lill-Kunsill.

(43)

L-affidabilità stradali għandha impatt dirett fuq is-sikurezza fit-toroq u, għalhekk, għandha tiġi reveduta perjodi
kament. Il-Kummissjoni għandha tirraporta dwar l-effettività tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, inklużi dawk
relatati mal-kamp ta’ applikazzjoni, il-frekwenza tal-ittestjar, iktar titjib tas-sistema affidabilità stradali permezz taliskambju elettroniku ta’ informazzjoni, u r-rikonoxximent reċiproku potenzjali futur taċ-ċertifikati tal-affidabbiltà
stradali.

(44)

Il-faċilitajiet u t-tagħmir tal-ittestjar użati fiċ-ċentri tal-ittestjar għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati għattwettiq tat-testijiet tal-affidabilità stradali. Peress li jeħtieġ li jkun hemm investiment sostanzjali u adattamenti li
jista’ ma jkunx possibbli li jitwettqu immedjatament, għandu jingħata perjodu ta’ ħames snin sabiex ikun hemm ilkonformità ma’ dawk ir-rekwiżiti. Għandu jingħata perjodu ta’ ħames snin lill-korpi superviżorji li jagħtihom ċans
jissodisfaw il-kriterji u r-rekwiżiti kollha fir-rigward tal-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni taċ-ċentri tal-ittestjar.

(1) Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkredita
ment u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU
L 218, 13.8.2008, p. 30).
(2) 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).
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(45)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li titjieb is-sikurezza stradali billi jiġu stipulati rekwiżiti komuni minimi u
regoli armonizzati li jikkonċernaw testijiet tal-affidabilità stradali tal-vetturi fl-Unjoni, iżda li jista’ jinkiseb b’mod
suffiċjenti mill-Istati Membri iżda iktarx jista’, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, lUnjoni tista’ tadotta miżuri, b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar lUnjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dan l-Artikolu, din id-Direttiva
ma tmurx lil hinn minn dak meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.

(46)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti partikolarment mill-Karta tadDrittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif imsemmi fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(47)

Din id-Direttiva tintegra u taġġorna r-regoli li jinsabu fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/378/UE (1) bilħsieb li jirregolaw aħjar ir-riżultati tal-ittestjar tal-affidabilità stradali.

(48)

Din id-Direttiva taġġorna r-rekwiżiti tekniċi stipulati fid-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill (2) u tkabbar il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha biex jinkludi, b’mod partikolari, dispożizzjonijiet li jikkon
ċernaw l-istabbiliment ta’ ċentri tal-ittestjar u tal-korpi superviżorji tagħhom kif ukoll il-ħatra ta’ spetturi li jkunu
fdati bl-inkarigu li jwettqu t-testijiet tal-affidabilità stradali. Għalhekk, dik id-Direttiva għandha titħassar.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:
KAPITOLU I
SUĠĠETT, DEFINIZZJONIJIET U KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1
Suġġett
Din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti minimi għal sistema ta’ testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi użati
f’toroq pubbliċi.
Artikolu 2
Kamp ta’ Applikazzjoni
1.
Din id-Direttiva għandha tapplika għal vetturi b’veloċità skont id-disinn li taqbeż il-25 km/siegħa tal-kategoriji li
ġejjin, kif imsemmi fid-Direttiva 2002/24/KE, id-Direttiva 2003/37/KE u d-Direttiva 2007/46/KE:
— vetturi bil-mutur iddisinjati u mibnija primarjament għall-ġarr ta’ persuni u l-bagalji tagħhom, li jkunu magħmula
minn mhux aktar minn tmien pożizzjonijiet bil-qiegħda minbarra minbarra l-pożizzjoni bil-qiegħda tax-xufier –
kategorija tal-vetturi M1;
— vetturi bil-magna ddisinjati u mibnija primarjament għall-ġarr tal-persuni u l-bagalji tagħhom li jkunu magħmula
minn mhux aktar minn tmien pożizzjonijiet bil-qiegħda, minbarra l-pożizzjoni bil-qiegħda tax-xufier – kategoriji talvetturi M2 u M3;
— vetturi bil-mutur imfassla u mibnija prinċipalment għall-ġarr ta’ oġġetti li għandhom massa massima li ma taqbiżx it3,5 tunnellati – kategorija tal-vetturi N1;
— vetturi bil-mutur iddisinjati u mibnija prinċipalment għall-ġarr ta’ oġġetti b’massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati –
kategoriji tal-vetturi N2 u N3;
— trejlers iddisinjati u mibnijin primarjament għall-ġarr ta’ merkanzija jew ta’ persuni, kif ukoll għall-akkomodazzjoni ta’
persuni, b’massa massima li taqbeż it-3,5 tunellati – kategorija tal-vetturi O3 u O4;
— mill-1 ta’ Jannar 2022, vetturi b’żewġ jew tliet roti – kategoriji tal-vetturi L3e, L4e, L5e u L7e, bi spostar tal-magna ta’
iktar minn 125 cm3;
— tratturi bir-roti tal-kategorija T5, li l-użu tagħhom hu l-aktar f’toroq pubbliċi b’veloċità massima skont id-disinn li ma
taqbiżx il-40 km/h.
(1) Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/378/UE tal-5 ta’ Lulju 2010 dwar il-valutazzjoni tad-difetti waqt it-testjar skont id-Direttiva
2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet tal-kondizzjoni ta’ vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq (ĠU L 173,
8.7.2010, p. 74).
(2) Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar testijiet tal-kondizzjoni ta’ vetturi u tal-karrijiet
tagħhom għat-triq (ĠU L 141, 6.6.2009, p. 12).
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2.
L-Istati Membri jistgħu jeskludu il-vetturi li ġejjin reġistrati fit-territorju tagħhom mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din
id-Direttiva:
— vetturi operati jew użati f’kondizzjonijiet eċċezzjonali jew vetturi li ma jintużaw qatt, jew ftit li xejn, fit-toroq pubbliċi,
bħal vetturi ta’ interess storiku jew vetturi ta’ kompetizzjoni,
— vetturi koperti b’immunità diplomatika,
— vetturi użati mill-forzi armati, forzi responsabbli mid-dritt u l-ordni, servizzi tat-tifi tan-nar, is-servizz tal-protezzjoni
ċivili, servizzi tal-emerġenzi jew ta’ salvataġġ,
— vetturi użati għall-agrikoltura, l-ortikoltura, il-forestija, il-biedja jew tas-sajd bi skopijiet biss fit-territorju tal-Istat
Membru kkonċernat u prinċipalment fit-territorju fejn titwettaq tali attività, inklużi t-toroq agrikoli, it-toroq talforestija jew l-għelieqi agrikoli,
— vetturi użati esklużivament fi gżejjer żgħar jew f’żoni b’popolazzjoni mifruxa,
— vetturi speċjalizzati li jittrasportaw tagħmir għaċ-ċirku u għall-fieri tad-divertiment b’veloċità massima skont id-disinn
li ma taqbiżx l-40 km/h u li joperaw biss fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat,
— kategoriji tal-vetturi L3e, L4e, L5e u L7e, bi spostar tal-magna ta’ iktar minn 125 cm3, meta l-Istat Membru jkun
implimenta miżuri alternattivi effettivi għas-sikurezza stradali għall-vetturi b’żewġ jew tliet roti, b’kunsiderazzjoni
b’mod partikolari tal-istatistika relevanti dwar is-sikurezza stradali li tkopri l-aħħar ħames snin. L-Istati Membri
għandhom jinnotifikaw dawn ir-regoli lill-Kummissjoni.
3.
L-Istati Membri jistgħu jintroduċu rekwiżiti nazzjonali dwar it-testijiet tal-affidabbiltà stradali għal vetturi rreġistrati
fit-territorju tagħhom li mhumiex koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew għal vetturi elenkati filparagrafu 2.
Artikolu 3
Definizzjonijiet
Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw biss għall-fini ta’ din id-Direttiva:
(1) “vettura” tfisser kull vettura bil-mutur li ma timxix fuq il-linji ferrovjarji jew it-trejler tagħha;
(2) “vettura bil-mutur” tfisser kull vettura bil-mutur bir-roti li tiċċaqlaq bis-saħħa tal-mezzi tagħha stess b’veloċità
massima skont id-disinn li taqbeż il-25 km/h;
(3) “trejler” tfisser kwalunkwe vettura bir-roti li m’għandhiex propulsjoni tagħha stess iddisinjat u mibnija biex tiġi
rmunkata minn vettura bil-mutur;
(4) “semitrejler” tfisser kwalunkwe trejler iddisinjat biex jingħaqad ma’ vettura bil-mutur b’mod li parti minnu jistrieħ fuq
il-vettura bil-mutur u li parti sostanzjali tal-massa tiegħu u tal-massa tat-tagħbija tiegħu tinġarr mill-vettura bilmutur;
(5) “vetturi b’żewġ jew tliet roti” tfisser kull vettura bil-mutur fuq żewġ roti b’sidecar jew mingħajrha, u kwalunkwe
triċikli jew kwadriċikli;
(6) “vettura rreġistrata fi Stat Membru” tfisser vettura li hija rreġistrata jew li daħlet fis-servizz fi Stat Membru;
(7) “vettura ta’ interess storiku” tfisser kwalunkwe vettura li titqies bħala storika mill-Istat Membru ta’ reġistrazzjoni jew
minn wieħed mill-korpi ta’ awtorizzazzjoni maħturin tiegħu u li tissodisfa l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:
— kienet ġiet manifatturata jew irreġistrata għall-ewwel darba tal-inqas 30 sena ilu;
— it-tip speċifiku tagħha, kif definit fil-liġi rilevanti tal-Unjoni jew nazzjonali, m’għadux jiġi prodott;
— qed tiġi preservata jew tinżamm fl-istat oriġinali tagħha u ma ġarrbet ebda tibdil sostanzjali fil-karatteristiċi
tekniċi tal-komponenti prinċipali tagħha;

L 127/58

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

29.4.2014

(8) “detentur ta’ ċertifikat tar-reġistrazzjoni” tfisser il-persuna ġuridika jew fiżika li l-vettura hija rreġistrata f’isimha;
(9) “test tal-affidabilità stradali” tfisser spezzjoni, skont l-Anness I mfassal biex jiġi żgurat li vettura ma tkunx perikoluża
biex tintuża fit-toroq pubbliċi u li tikkonforma mal-karatteristiċi ambjentali u ta’ sigurtà li huma meħtieġa u
mandatorji;
(10) “approvazzjoni” tfisser proċedura li permezz tagħha Stat Membru jiċċertifika li vettura tissodisfa d-dispożizzjonijiet
amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti msemmijin fid-Direttiva 2002/24/KE, id-Direttiva 2003/37/KE u dDirettiva 2007/46/KE;
(11) “nuqqasijiet” tfisser difetti tekniċi u istanzi oħra ta’ nuqqas ta’ konformità li jinstabu matul test tal-affidabbiltà
stradali;
(12) “ċertifikat tal-affidabbiltà stradali” tfisser rapport dwar l-affidabbiltà stradali maħruġ mill-awtorità kompetenti jew
minn ċentru tal-ittestjar li fih ir-riżultat tat-test tal-affidabbiltà stradali;
(13) “spettur” tfisser persuna awtorizzata minn Stat Membru jew mill-awtorità kompetenti tiegħu biex twettaq testijiet talaffidabbiltà stradali f’ċentru tal-ittestjar jew, meta jkun xieraq, f’isem awtorità kompetenti;
(14) “awtorità kompetenti” tfisser awtorità jew korp pubbliku inkarigat minn Stat Membru u responsabbli għall-ġestjoni
tas-sistema tal-ittestjar tal-affidabbiltà stradali, inkluż, fejn xieraq, it-twettiq tat-testijiet tal-affidabbiltà stradali;
(15) “ċentru tal-ittestjar” tfisser korpi jew stabbilimenti pubbliċi jew privati awtorizzati minn Stat Membru biex iwettqu
testijiet tal-affidabilità stradali;
(16) “korp superviżorju” tfisser korp jew korpi stabbiliti minn Stat Membru, responsabbli għas-superviżjoni taċ-ċentri talittestjar. Korp superviżorju jista’ jkun parti mill-awtorità kompetenti jew l-awtoritajiet kompetenti;
(17) “gżira żgħira” tfisser gżira b’inqas minn 5 000 abitant u li mhijiex konnessa ma’ partijiet oħra tat-territorju b’pontijiet
ta’ toroq jew b’mini;
(18) “żona b’popolazzjoni mifruxa” tfisser żona predefinita b’densità ta’ popolazzjoni ta’ inqas minn ħames persuni kull
kilometru kwadru;
(19) “triq pubblika” tfisser triq li hi ta’ utilità pubblika ġenerali bħal toroq lokali, reġjonali jew nazzjonali, awtostradi,
expressways jew motorways.
KAPITOLU II
OBBLIGI ĠENERALI

Artikolu 4
Responsabilitajiet
1.
Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-vetturi rreġistrati fit-territorju tiegħu jiġu ttestjati perjodikament skont din idDirettiva miċ-ċentri tal-ittestjar awtorizzati mill-Istat Membru fejn dawk il-vetturi huma rreġistrati.
2.
It-testijiet tal-affidabbiltà stradali għandhom jitwettqu mill-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tal-vettura jew minn korp
pubbliku fdat bil-kompitu minn dak l-Istat jew minn korpi jew stabbilimenti nominati u sorveljati minn dak l-Istat
Membru, inkluż korpi privati awtorizzati.
3.
F’konformità mal-prinċipji stipulati fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) u rRegolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), u qabel l-20 ta’ Mejju 2018, tadotta:
(1) Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi
bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal
informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).
(2) Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi
bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u lmanutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi
80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1).
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(a) sett ta’ informazzjoni teknika dwar it-tagħmir tal-brejkijiet, l-istering, il-viżibilità, il-bozoz, ir-rifletturi, it-tagħmir
elettriku, il-fusijiet, ir-roti, it-tajers, is-suspenxin, ix-xażi, l-aċċessorji tax-xażi, tagħmir ieħor u partijiet neċessarji
għall-ittestjar tal-affidabilità stradali tal-elementi li għandhom jiġu ttestjati u l-użu tal-metodi rakkomandati tal-ittestjar,
f’konformità mal-Anness I, il-Punt 3; u
(b) ir-regoli dettaljati dwar il-format tad-dejta u l-proċeduri dwar l-aċċess għall-informazzjoni teknika relevanti.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 19(2).
L-informazzjoni teknika msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun disponibbli bla ħlas jew bi prezz
raġonevoli mill-manifatturi liċ-ċentri tal-ittestjar u l-awtoritajiet kompetenti relevnati, b’mod mhux diskriminatorju.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha teżamina l-fattibilità tal-istabbiliment ta’ punt uniku ta’ aċċess għal din l-informazzjoni
teknika.
4.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-responsabilitajiet biex il-vettura tinżamm f’kondizzjoni affidabbli stradal
ment jiġu definiti fil-leġislazzjoni nazzjonali.
KAPITOLU III
REKWIŻITI MINIMI LI JIKKONĊERNAW IT-TESTIJIET TAL-AFFIDABILITÀ STRADALI

Artikolu 5
Data u frekwenza tal-ittestjar
1.
Il-vetturi għandhom ikunu suġġetti għal test tal-affidabilità stradali tal-inqas fl-intervalli li ġejjin, mingħajr preġu
dizzju għall-perjodu ta’ flessibilità applikat fl-Istati Membri skont il-paragrafu 3:
(a) il-vetturi tal-kategorija M1 u N1: erba’ snin wara d-data li fiha l-vettura kienet ġiet irreġistrata għall-ewwel darba u
minn dakinhar, kull sentejn;
(b) il-vetturi tal-kategorija M1 użati bħala taksis jew ambulanzi, vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2, N3, O3 u O4: sena wara
d-data li fiha l-vettura kienet ġiet irreġistrata għall-ewwel darba, u minn dakinhar, kull sena;
(c) vetturi tal-kategorija T5, li l-użu tagħhom prinċipalment isir f’toroq pubbliċi għal skopijiet kummerċjali ta’ trasport talmerkanzija bit-triq: erba’ snin wara d-data li fiha l-vettura kienet ġiet irreġistrata għall-ewwel darba u minn dakinhar,
kull sentejn.
2.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu intervalli xierqa li fihom il-vetturi tal-kategoriji L3e, L4e, L5e u L7e, bi
spostar tal-magna ta’ iktar minn 125 cm3, għandhom ikunu suġġetti għall-ittesjtar tal-affidabilità stradali.
3.
L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistabbilixxu perijodu raġonevoli li matulu t-test tal-affidabbiltà
stradali għandu jitwettaq mingħajr ma jinqabżu l-intervalli stipulati fil-paragrafu 1.
4.
Irrispettivament mid-data tal-aħħar test tal-affidabbiltà stradali, l-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti konċernati
jistgħu jeħtieġu li vettura tkun suġġetta għal test tal-affidabbiltà stradali qabel id-dati msemmija fil-paragrafi 1 u 2, filkażijiet li ġejjin:
— wara inċident li jaffettwa l-komponenti prinċipali relatati mas-sikurezza tal-vettura bħar-roti, is-suspenxin, iż-żoni ta’
deformazzjoni, is-sistemi ta’ airbags, l-istering jew il-brejkijiet;
— meta jkunu nbidlu jew ġew modifikati s-sistemi u l-komponenti ta’ sikurezza u dawk ambjentali;
— meta jkun inbidel id-detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ vettura;
— meta l-vettura tkun laħqet kilometraġġ ta’ 160 000 km;
— f’każijiet fejn is-sikurezza stradali tkun affettwata serjament.
Artikolu 6
Kontenut u metodi tal-ittestjar
1.
Għall-kategorija tal-vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, bl-eċċezzjoni tal-kategoriji L3e,
L4e, L5e u L7e bi spostar tal-magna ta’ iktar minn 125 cm3, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-test tal-affidabilità
stradali jkopri l-oqsma msemmija fil-punt 2 tal-Anness I.
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2.
Għal kull qasam imsemmi fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jew iċ-ċentru tal-ittestjar
għandhom iwettqu test tal-affidabbiltà stradali li jkopri tal-inqas l-elementi msemmijin fil-punt 3 tal-Anness I billi
jintużaw metodu rakkomandat jew wieħed ekwivalenti li jkun approvat mill-awtorita kompetenti applikabbli għall-ittestjar
ta’ dawk l-elementi, kif stipulat fil-punt 3 tal-Anness I. It-test jista’ jinkludi wkoll verifika jekk il-partijiet u l-komponenti
rispettivi ta’ dik il-vettura jikkorrispondux għall-karatteristiċi rikjesti ta’ sikurezza u ambjentali li kienu fis-seħħ fil-mument
tal-approvazzjoni jew, jekk applikabbli, fil-mument tar-retrofitting.
It-testijiet għandhom jitwettqu bl-użu ta’ tekniki u tagħmir attwalment disponibbli mingħajr l-użu ta’ għodod biex
tiżżarma jew titneħħa kwalunkwe parti tal-vettura.
3.
Għall-kategorija tal-vetturi L3e, L4e, L5e u L7 bi spostar tal-magna ta’ iktar minn 125 cm3, l-Istati Membri għan
dhom jiddeterminaw iż-żoni, l-elementi u l-metodi xierqa għall-ittestjar.
Artikolu 7
Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
1.

Għal kull element ittestjat, l-Anness I jipprovdi lista minima ta’ nuqqasijiet possibbli u l-livell ta’ severità tagħhom.

2.
Nuqqasijiet li jinstabu matul l-ittestjar perjodiku tal-vetturi għandhom jiġu kkategorizzati f’wieħed mill-gruppi li
ġejjin:
(a) nuqqasijiet minuri li ma għandhom ebda effett sinifikanti fuq is-sikurezza tal-vettura jew ikollhom impatt fuq lambjent u nuqqasijiet minuri ta’ konformità oħrajn.
(b) nuqqasijiet kbar li jistgħu jippreġudikaw is-sikurezza tal-vettura jew ikollhom impatt fuq l-ambjent jew iqiegħdu filperiklu lil utenti oħra tat-triq jew nuqqasijiet ta’ konformità sinifikanti oħrajn,
(c) nuqqasijiet perikolużi li jikkostitwixxu riskju dirett u immedjat għas-sikurezza stradali jew li jkollhom impatt fuq lambjent, li jiġġustifikaw li Stat Membru jew l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jistgħu jipprojbixxu l-użu tal-vettura fuq
toroq pubbliċi.
3.
Vettura li jkollha nuqqasijiet li jappartjenu f’aktar minn grupp ta’ nuqqasijiet wieħed imsemmija fil-paragrafu 2
għandhom jiġu kklassifikati fil-grupp li jikkorispondi għan-nuqqas l-aktar serju. Vettura li turi diversi nuqqasijiet fl-istess
qasam ta’ spezzjoni kif identifikat fl-ambitu tat-test imsemmi fil-punt 2 tal-Anness I, tista’ tiġi kklassifikata fil-grupp li
jkun imiss ta’ nuqqasijiet serji jekk jista’ jintwera li l-effett kombinat ta’ dawk in-nuqqasijiet jirriżulta f’riskju ogħla għassikurezza tat-traffiku stradali.
Artikolu 8
Ċertifikat tal-affidabilità stradali
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċentru tal-ittestjar jew, jekk ikun rilevanti, l-awtorità kompetenti, li jkunu
wettqu test tal-affidabilità stradali għandhom joħorġu ċertifikat tal-affidabilità stradali għal dik il-vettura li fih, tal-inqas, lelementi standardizzati tal-kodiċijiet armonizzati korrispondenti tal-Unjoni stipulati fl-Anness II.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċentri tal-ittestjar jew, meta jkun rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti, għan
dhom jagħmlu disponibbli lill-persuna li tkun qed tippreżenta l-vettura għat-test, ċertifikat tal-affidabbiltà stradali jew, filkaż ta’ ċertifikat tal-affidabbiltà stradali stabbilit elettronikament, karta stampata ċċertifikata ta’ dan iċ-ċertifikat.
3.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, f’każ ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ vettura li hi diġà reġistrata fi Stat Membru
ieħor, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-ċertifikat tal-affidabbiltà stradali maħruġ minn dak l-Istat Membru l-ieħor,
daqslikieku kien ħareġ dak iċ-ċertifikat hu stess, dment li ċ-ċertifikat tal-affidabbiltà stradali jkun għadu validu skont ilfrekwenza tal-intervalli stabbiliti għal testijiet ta’ affidabbiltà stradali perjodiċi mill-Istat Membru fejn tkun qed issir irreġistrazzjoni mill-ġdid. F’każijiet ta’ dubju, l-Istat Membru fejn tkun qed issir ir-reġistrazzjoni mill-ġdid jista’ jivverifika lvalidità taċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali qabel ma jirrikonoxxuh. L-Istat Membru għandu jikkomunika lill-Kummissjoni
deskrizzjoni taċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali qabel l-20 ta’ Mejju 2018. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat
imsemmi fl-Artikolu 19. Dan il-paragrafu m’għandux japplika għall-kategoriji ta’ vetturi L3e, L4e, L5e u L7e.
4.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5(4) u l-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu,
bħala kwistjoni ta’ prinċipju, il-validità taċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali fil-każ li tinbidel is-sjieda ta’ vettura, li jkollha
prova valida tat-test perjodiku tal-affidabilità stradali.
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5.
Mill-20 ta’ Mejju 2018 u mhux iktar tard mill-20 ta’ Mejju 2021, iċ-ċentri tal-ittestjar għandhom jikkomunikaw
b’mod elettroniku, mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru konċernat, l-informazzjoni msemmija fiċ-ċertifikati talaffidabbiltà stradali li joħorġu. Tali komunikazzjoni għandha sseħħ fi żmien raġonevoli wara l-ħruġ ta’ kull ċertifikat
tal-affidabilità stradali. Sad-data l-aħħar imsemmija iċ-ċentri tal-ittestjar jistgħu jikkomunikaw l-informazzjoni rilevanti lillawtorità kompetenti bi kwalukwe mezz ieħor. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-perjodu li matuli l-awtorità
kompetenti għandha żżomm dik l-informazzjoni. Dak il-perjodu m’għandux ikun inqas minn 36 xahar, mingħajr
preġudizzju għas-sistemi fiskali nazzjonali tal-Istati Membri.
6.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, għall-finijiet tal-iċċekkjar tal-qari tal-odometru, meta ikun imwaħħal b’mod
normali, l-informazzjoni rigward it-test tal-affidabbiltà stradali preċedenti għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-ispet
turi hekk kif tkun disponibbli elettronikament. F’każijiet ta’ manipulazzjoni ta’ odometru biex jitnaqqas jew biex jiġi
rappreżentat ħażin ir-rekord tad-distanza ta’ vettura, tali manipulazzjoni tista’ tiġi kkastigata b’penali effettivi, propor
zjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji.
7.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżultati tat-test tal-affidabilità jiġu nnotifikati jew isiru disponibbli elett
ronikament malajr kemm jista’ jkun għall-awtorità responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-vettura. Din in-notifika għandu
jkun fiha l-informazzjoni msemmija fiċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali.
Artikolu 9
Segwitu tan-nuqqasijiet
1.
Fil-każ ta’ qbid ta’ nuqqasijiet żgħar biss, it-test għandu jitqies li jkun ġie ssuperat, in-nuqqasijiet għandhom jiġu
rrettifikati, u l-vettura ma għandhiex tiġi ttestjata mill-ġdid.
2.
Fil-każ ta’ qbid ta’ nuqqasijiet kbar, it-test għandu jitqies li jkun falla. L-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti
għandha tiddeċiedi dwar il-perijodu ta’ żmien li matulu l-vettura in kwistjoni tista’ tintuża qabel ma terġa’ tgħaddi minn
test ieħor tal-affidabbiltà stradali. It-test sussegwenti li jissemma l-aħħar għandu jsir matul il-perijodu definit mill-Istati
Membri jew l-awtorità kompetenti iżda mhux aktar tard minn xahrejn wara t-test inizjali.
3.
Fil-każ ta’ qbid ta’ nuqqasijiet perikolużi, it-test għandu jitqies li jkun falla. L-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti
jistgħu jiddeċiedu li l-vettura in kwistjoni ma għandhiex tintuża fuq toroq pubbliċi u li l-awtorizzazzjoni sabiex tintuża fittraffiku stradali tiġi sospiża għal perijodu limitat ta’ żmien, mingħajr ma jkun meħtieġ proċess ġdid ta’ reġistrazzjoni,
sakemm in-nuqqasijiet jiġu rettifikati u jinħareġ ċertifikat ġdid tal-affidabbiltà stradali li juri li l-vettura tinsab f’kundizzjoni
ta’ affidabbiltà stradali.
Artikolu 10
Prova tat-test
1.
Iċ-ċentru tal-ittestjar jew, jekk ikun rilevanti, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li tkun wettqet it-test talaffidabbiltà stradali fuq vettura rreġistrata fit-territorju tagħha, għandha tipprovdi prova, bħalma hi indikazzjoni fiddokument ta’ reġistrazzjoni tal-vettura, adeżiv, ċertifikat jew kwalunkwe informazzjoni oħra li tkun aċċessibbli faċilment,
lil kull vettura li tkun għaddiet test bħal dan. Il-prova għandha tindika d-data sa meta għandu jsir it-test tal-affidabbiltà
stradali li jmiss.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni deskrizzjoni ta’ dik il-prova qabel l-20 ta’ Mejju 2018. IlKummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 19.
2.
Meta l-vettura ttestjata tappartjeni għal kategorija ta’ vetturi li mhijiex soġġetta għar-reġistrazzjoni fl-Istat Membru
fejn bdiet tintuża, dak l-Istat Membru jista’ jirrikjedi li l-prova tat-test għandha tintwera b’mod viżibbli fuq dik il-vettura.
3.
Għall-fini ta’ ċirkolazzjoni libera, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-prova mogħtija minn ċentru ta’ testjar jew
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor skont il-paragrafu 1.
KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

Artikolu 11
Faċilitajiet u tagħmir tal-ittestjar
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-faċilitajiet u t-tagħmir tal-ittestjar użati għat-twettiq ta’ testijiet tal-affidabilità
stradali għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tekniċi minimi stipulati fl-Anness III.
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2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċentri tal-ittestjar jew, jekk ikun rilevanti, l-awtorità kompetenti iżommu lfaċilitajiet u t-tagħmir tal-ittestjar f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet ipprovduti mill-manifatturħhom.
3.
It-tagħmir użat għall-kejl għandu jiġi kkalibrat perjodikament skont l-Anness III u vverifikat f’konformità malispeċifikazzjonijiet mogħtija mill-Istat Membru konċernat jew mill-manifattur tat-tagħmir.
Artikolu 12
Ċentri tal-ittestjar
1.
Iċ-ċentri tal-ittestjar, li fihom l-ispetturi jwettqu testijiet tal-affidabilità stradali, għandhom jiġu awtorizzati minn Stat
Membru jew mill-awtorità kompetenti tiegħu.
2.
Sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi fir-rigward tal-ġestjoni tal-kwalità, iċ-ċentri tal-ittestjar għandhom jikkon
formaw mar-rekwiżiti stipulati mill-Istat Membru li jawtorizza. Iċ-ċentri tal-ittestjar għandhom jiżguraw l-oġġettività u
l-kwalità għolja tal-ittestjar tal-affidabilità stradali.
Artikolu 13
Spetturi
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-testijiet tal-affidabilità stradali jitwettqu minn spetturi li jissodisfaw irrekwiżiti minimi ta’ kompetenza u taħriġ stipulati fl-Anness IV. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali
ta’ kompetenza fir-rigward tal-kompetenza u t-taħriġ korrispondenti addizzjonali.
2.
L-awtoritajiet kompetenti jew, fejn applikabbli, ċentri ta’ taħriġ approvati għandhom jipprovdu ċertifikat lill-ispetturi
li jilħqu l-kompetenza minima u r-rekwiżiti tat-taħriġ. Dak iċ-ċertifikat għandu jinkludi tal-inqas l-informazzjoni msem
mija fl-Anness IV, il-punt 3.
3.
L-ispetturi impjegati jew awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jew minn ċentru tal-ittestjar fl20 ta’ Mejju 2018 għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżiti stipulati fil-punt 1 tal-Anness IV.
4.
Meta jkun qed iwettaq test tal-affidabilità stradali, l-ispettur għandu jkun ħieles minn kwalunkwe kunflitt ta’ interess
sabiex jiżgura, għas-sodisfazzjon tal-Istat Membru jew tal-awtorità kompetenti konċernati li jkun qed jinżamm livell għoli
ta’ imparzjalità u oġġettività.
5.
Il-persuna li tkun qegħda tippreżenta l-vettura għat-test għandha tiġi informata bi kwalunkwe nuqqast identifikat fuq
il-vettura u li teħtieġ tiġi retifikata.
6.
Ir-riżultati ta’ test tal-affidabilità stradali jistgħu jiġu modifikati biss, fejn adatt, mill-korp superviżorju jew skont ilproċedura stabbilita mill-awtorità kompetenti, jekk is-sejbiet tat-test tal-affidabilità stradali jkunu manifestament inkorretti.
Artikolu 14
Superviżjoni taċ-ċentri tal-ittestjar
1.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċentri tal-ittestjar ikunu soġġetti għal superviżjoni.

2.
Korp superviżorju għandu jwettaq tal-inqas il-kompiti previsti fil-punt 1 tal-Anness V u jissodisfa r-rekwiżiti stipulati
fil-punti 2 u 3 ta’ dak l-Anness.
L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli b’mod pubbliku r-regoli u l-proċeduri li jkopru l-organizzazzjoni, ilkompiti u r-rekwiżiti, inklużi r-rekwiżiti ta’ indipendenza, applikabbli għall-persunal ta’ korp superviżorju.
3.
Iċ-ċentri tal-ittestjar li huma mħaddma b’mod dirett minn awtorità kompetenti għandhom ikunu eżentati mirrekwiżiti fir-rigward l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni fejn il-korp superviżorju huwa parti mill-awtorità kompetenti.
4.
Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu jistgħu jitqiesu li ġew rispettati mill-Istati Membri li
jeħtieġu li ċ-ċentri tal-ittestjar jiġu akkreditati skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008.
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KAPITOLU V
KOOPERAZZJONI U SKAMBJU TAL-INFORMAZZJONI

Artikolu 15
Amministrazzjoni kooperattiva bejn l-Istati Membri
1.
L-Istati Membri għandhom jinnominaw punt ta’ kuntatt nazzjonali responsabbli għall-iskambju ta’ informazzjoni
mal-Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
2.
stati Membri għandhom jagħtu l-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-punt ta’ kuntatt nazzjonali tagħhom lill-Kummiss
joni sa mhux aktar tard mill-20 ta’ Mejju 2015 u jinfurmawha bla dewmien meta jkun hemm xi tibdil għaliha. IlKummissjoni għandha tfassal lista tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali kollha, u tibgħatha lill-Istati Membri.
Artikolu 16
Pjattaforma elettronika tal-informazzjoni dwar il-vetturi
Il-Kummissjoni għandha teżamina l-fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-istabbiliment ta’ pjattaforma elettronika talinformazzjoni dwar il-vetturi billi tibbenefika mis-soluzzjonijiet tal-IT eżistenti u li huma diġà implimentati fir-rigward
tal-iskambju internazzjonali tad-data sabiex jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-ispejjeż u biex jiġu evitati duplikazzjonijiet. Hi u
teżamina l-kwistjoni, il-Kummissjoni għanda tqis l-aktar mod adatt biex isir kollegament bejn is-sistemi nazzjonali
eżistenti bil-ħsieb li tifaċilita l-iskambji ta’ informazzjoni dwar dejta relatata mal-ittestjar tal-affidabbiltà stradali u l-qari
tal-odometru bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri responsabbli għall-ittestjar, ir-reġistrazzjoni u l-approvazz
joni tal-vetturi, iċ-ċentri tal-ittestjar, il-manifatturi tat-tagħmir tal-ittestjar u l-manifatturi tal-vetturi.
Il-Kummissjoni għandha teżamina wkoll il-fattibilità, l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-ġbir u l-ħżin tal-informazzjoni disponibbli
rigward il-komponenti prinċipali tal-vetturi relatati mas-sikurezza li jkunu ġew involuti f’inċidenti serji kif ukoll ilpossibilità li l-informazzjoni dwar l-istorja tal-inċidenti u l-qari tal-odometri ssir disponibbli, f’sura anonimizzata, għallispetturi, id-detenturi taċ-ċertifikati tar-reġistrazzjoni u r-riċerkaturi tal-inċidenti.
KAPITOLU VI
ATTI DDELEGATI U TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 17
Atti delegati
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 18 bil-ħsieb li:
— taġġorna biss in-nominazzjonijiet tal-kategorija ta’ vetturi msemmija fl-Artikolu 2(1) u l-Artikolu 5(1) u (2) kif xieraq
f’każ ta’ bidliet fil-kategoriji ta’ vetturi li jirriżultaw minn emendi għal-leġislazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip imsemmija
fl-Artikolu 2(1), mingħajr ma jiġu affettwati l-kamp ta’ applikazzjoni u l-frekwenzi tat-testijiet,
— taġġorna l-punt 3 tal-Anness I fir-rigward tal-metodi fil-każ li jsiru disponibbli metodi ta’ ttestjar aktar effiċjenti u
effettivi mingħajr ma tiġi estiża l-lista’ tal-elementi li jridu jiġu ttestjati,
— tadatta l-punt 3 tal-Anness I, wara l-valutazzjoni pożittiva tal-ispejjeż u l-benefiċċji, fir-rigward tal-lista tal-elementi li
jridu jiġu eżaminati, il-metodi, ir-raġunijiet tal-falliment u l-valutazzjoni tad-defiċjenzi fil-każ ta’ modifika tar-rekwiżiti
mandatarji rilevanti għall-approvazzjoni tat-tip fil-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-sikurezza jew dwar l-ambjent;
Artikolu 18
Eżerċizzju ta’ delega
1.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan lArtikolu.
2.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 17 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ 5
snin mid-19 ta’ Mejju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard
minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal
perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.
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3.
Id-delega ta’ setgħat msemmija fl-Artikolu 17 tista’ tiġi irrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir
effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata
fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.
Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.
5.
Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 17 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni millParlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lillKummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament
Ewropew jew tal-Kunsill.
Artikolu 19
Proċedura tal-Kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat (il-“Kumitat tal-Affidabbiltà Stradali”). Dak il-kumitat għandu
jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Meta lkumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz tal-att implimentattiv u t-tielet subpa
ragrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 għandu japplika.
KAPITOLU VII
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 20
Rappurtar
1.
Sad-30 ta’ April 2020 il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar limplimentazzjoni u l-effetti ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward tal-livell ta’ armonizzazzjoni ta’ testijiet ta’
affidabbiltà stradali perjodiċi, tal-effikaċja tad-dispożizzjonijiet dwar il-kamp ta’ applikazzjoni, il-frekwenza tal-ittestjar, irrikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-affidabbiltà stradali f’każijiet ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ vetturi li joriġinaw
minn Stat Membru ieħor u r-riżultati tal-eżami rigward il-fattibbiltà tal-introduzzjoni ta’ pjattaforma elettronika talinformazzjoni dwar il-vetturi kif imsemmi fl-Artikolu 16. Ir-rapport għandu janalizza wkoll jekk hemmx ħtieġa li jiġu
aġġornati l-Annessi, partikolarment fid-dawl tal-progress tekniku u l-prattiki. Ir-rapport għandu jiġi ppreżentat wara lkonsultazzjoni tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 19 u għandu jkun akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposti leġislattivi.
2.
Sa mhux aktar tard mill-30 ta’ April 2019 il-Kummissjoni għandha tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kummiss
joni rapport abbażi ta’ studji indipendenti dwar l-effikaċja tal-inklużjoni tat-trejlers ħfief u l-vetturi b’żewġ roti jew bi tliet
roti fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-rapport għandu jivvaluta l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni tas-sikurezza
tat-toroq fl-Unjoni u, għal kull sottokategorija tal-vetturi L, iqabbel ir-riżultati tal-miżuri nazzjonali tas-sigurtà tat-toroq
filwaqt li jqis id-distanza medja li jkunu vvjaġġaw dawk il-vetturi. B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tivvaluta
jekk l-istandards u l-ispejjeż tal-ittestjar perjodiku tal-affidabilità stradali ta’ kull kategorija ta’ vettura humiex proporzjonati
għall-objettivi stabbiliti tas-sikurezza tat-toroq. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn studju dettaljat tal-impatt li
janalizza l-ispejjeż u l-benefiċċji fl-Unjoni kollha, inklużi l-ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri. Ir-rapport għandu jkun dispo
nibbli tal-inqas sitt xhur qabel is-sottomissjoni ta’ kwalunkwe proposta leġislattiva, jekk xieraq, biex jinkludi kategoriji
ġodda fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
Artikolu 21
Pieni
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Diret
tiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom ikunu
effettivi, proporzjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji.
Artikolu 22
Dispożizzjonijiet transizzjonali
1.
L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, għal perjodu ta’ mhux iktar minn ħames snin wara l-20 ta’ Mejju 2018 millittestjar tal-faċilitajiet u t-tagħmir tal-ittestjar imsemmijin fl-Aritkolu 11 li ma jikkonformax mar-rekwiżiti minimi stipulati
fl-Anness III għat-twettiq ta’ testijiet tal-affidabilità stradali.
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L-Istati Membri għandhom japplikaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness V mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2023.
Artikolu 23
Traspożizzjoni

1.
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-20 ta’ Mejju 2017, il-liġijiet, irregolamenti u l-miżuri amministrattivi neċessarji biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jinfurmaw
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni b’dan.
Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-20 ta’ Mejju 2018.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mittali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex issir tali referenza għandha tiġi stipulata
mill-Istati Membri.
2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma
jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.
Artikolu 24
Revoka
Id-Direttiva 2009/40/KE hija revokata b’effett mill-20 ta’ Mejju 2018.
Artikolu 25
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Artikolu 26
Destinatarji
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Għall-Kunsill

Il-President

Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANNESS I
REKWIŻITI MINIMI LI JIKKONĊERNAW IL-KONTENUTI U L-METODI TAL-ITTESTJAR RAKKOMANDATI
1. ĠENERALI

Dan l-Anness jidentifika s-sistemi u l-komponenti tal-vettura li għandhom jiġu ttestjati; jiddeskrivi l-metodi rakkoman
dati ta’ kif għandhom jiġu ttestjati u l-kriterji li għandhom jintużaw meta jiġi stabbilit jekk il-kundizzjoni tal-vettura
hijiex aċċettabbli.
It-test irid ikopri tal-inqas l-elementi elenkati fil-punt 3 hawn taħt, sakemm dawn ikunu relatati mat-verifika dwar jekk
il-partijiet u l-komponenti relevanti ta’ dik il-vettura jikkorrispondux għall-karatteristiċi rikjesti ta’ sikurezza u ambjen
tali li kienu fis-seħħ fil-mument tal-approvazzjoni jew, jekk applikabbli, fil-mument tar-retrofitting.
Fejn id-disinn tal-vettura ma jippermettix l-applikazzjoni tal-metodi tal-ittestjar stipulati f’dan l-Anness, it-test għandu
jitmexxa skont il-metodi tal-ittestjar rakkomandati aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti. L-awtorità kompetenti
għandha tkun issodisfata li l-istandards tas-sikurezza u ambjentali se jinżammu.
L-ittestjar tal-elementi kollha elenkati għandhom jitqiesu bħala obbligatorji fil-kuntest tat-test perjodiku tal-affidabbiltà
stradali, għajr dawk immarkati bl-indikazzjoni “X”, li huma relatati mal-kundizzjoni tal-vettura u l-adegwatezza tagħha
għall-użu fit-triq iżda li mhumiex ikkunsidrati bħala essenzjali fil-kuntest tat-test tal-affidabilità stradali.
Ir-“Raġunijiet għala ma jgħaddux” ma japplikawx f’każijiet meta jirreferu għal rekwiżiti li ma kinux preskritti filleġislazzjoni rilevanti għall-approvazzjoni tal-vettura fil-mument tal-ewwel reġistrazzjoni jew fl-ewwel dħul fis-servizz
jew fir-rekwiżiti tar-retrofitting.
Meta jiġi indikat metodu ta’ testjar bħala viżwali, dan ifisser illi minbarra milli jħares lejn l-elementi konċernati, lispettur għandu wkoll, jekk xieraq, jimmaniġġhom, jevalwa l-istorbju tagħhom jew juża kwalunkwe mezz ta’ spezzjoni
ieħor xieraq mingħajr l-involviment tal-użu ta’ tagħmir.
2. AMBITU TAT-TEST

It-test għandu jkopri mill-inqas l-oqsma li ġejjin:
(0) Identifikazzjoni tal-vettura;
(1) Tagħmir tal-brejkijiet;
(2) Stering;
(3) Viżibbiltà;
(4) Tagħmir tat-tidwil u l-partijiet tas-sistema elettrika;
(5) Fusijiet, roti, tajers, sospensjoni;
(6) Xażi u aċċessorji tax-xażi;
(7) Tagħmir ieħor;
(8) Fastidju;
(9) Testijiet supplimentari għall-vetturi li jġorru l-passiġġieri tal-kategoriji M2 u M3
3. KONTENUT U METODI TAL-ITTESTJAR, VALUTAZZJONI TAN-NUQQASIJIET TAL-VETTURI

It-test għandu jkopri mill-inqas l-elementi u juża l-istandards minimi u l-metodi rakkomandati elenkati fit-tabella li
ġejja.
Għal kull sistema u komponent tal-vettura soġġetti għall-ittestjar, il-valutazzjoni tan-nuqqasijiet għandha titwettaq
skont il-kriterji stabbiliti f’dik it-tabella, fuq bażi ta’ każ b’każ.
In-nuqqasijiet li mhumiex elenkati f’dan l-Anness għandhom jiġu vvalutati skont ir-riskji li jpoġġu lis-sikurezza stradali
fiha.

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

0.

IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

0.2.
Numru ta’
identifikazzjoni/xażi/serje talvettura

Spezzjoni viżwali

Spezzjoni viżwali

(a) Il-pjanċa/i bin-numru hija/huma neqsin jew tant
mhumiex sikuri/imwaħħlin b’tali mod li hemm probab
biltà li jaqgħu.

X

(b) Skrizzjoni nieqsa jew ma tinqarax.

X

(c) Mhumiex skont id-dokumenti jew ir-rekords tal-vettura.

X

(a) Nieqes jew ma jistax jinstab.

X

(b) Nieqes, ma jinqarax, jidher ċar li ffalsifikat, jew ma
jaqbilx mad-dokumenti tal-vettura.

X

1.1.

X

TAGĦMIR TAL-IBBREJKAR
Kundizzjoni mekkanika u tħaddim

1.1.1.
Pern tal-pedala/liver
bl-id tal-brejk ta’ servizz

Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li (a) Pern issikat iżżejjed.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
kjar.
(b) Ittieklu jew laxki wisq.

X
X
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(c) Dokumenti tal-vettura ma jinqarawx jew impreċiżjoni
jiet klerikali.

Perikolużi

MT

0.1.
Pjanċi bin-numru tarreġistrazzjoni (jekk meħtieġ
mir-rekwiżiti1)

1.

Maġġuri

29.4.2014

Element

Nota: Vetturi b’sistemi tal- brejkijiet assis
titi għandhom jiġu spezzjonati bil-magna
mitfija.

1.1.2.
Kundizzjoni u kors
tal-pedala/liver bl-id talapparat li jħaddem lbrejkijiet

Spezzjoni viżwali tal-komponenti waqt li (a) Kors ta’ riżerva żejjed jew insuffiċjenti.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
kjar.
(b) Kontroll tal-brejkijiet li ma jirrilaxxax kif suppost

X
X
X
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Jekk il-funzjonalità tiegħu affettwata
Nota: Vetturi b’sistemi tal- brejkijiet assis
titi għandhom jiġu spezzjonati bil-magna
(c) L-element kontra ż-żliq ta’ fuq il-pedala tal-brejkijiet
mitfija.
nieqes, laxk jew ittiekel bl-użu

X

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Spezzjoni viżwali tal-komponenti fi press (a) Il-pressjoni/vakwu huma insuffiċjenti biex jassistu milljoni operattiva normali. Verifka tal-ħin
inqas, erba’ applikazzjonijiet tal-brejkijiet wara li jkun
meħtieġ sakemm il-vakwu jew il-pressjoni
ħadem l-apparat ta’ twissija (jew il-gejġ juri qari ta’
tal-arja jilħqu livell sikur ta’ tħaddim u lnuqqas ta’ sikurezza).
funzjonament tal-apparat ta’ twissija, talf’mill-inqas żewġ applikazzjonijiet ta’ brejkijiet wara li
valv ta’ protezzjoni multiċirkwità u taljkun ħadem l-apparat ta’ twissija (jew il-gejġ juri qari ta’
valv għar-rilaxx tal-pressjoni.
nuqqas ta’ sikurezza).;

X

(b) Il-ħin meħtieġ biex il-pressjoni tal-arja/vakwu jilħqu llivell sikur ta’ tħaddim huwa twil wisq skont ir-rekwi
żiti1.

X

(c) Il-valv ta’ protezzjoni multiċirkwita jew il-valv għarrilaxx tal-pressjoni ma jaħdmux

X

(d) Tnixxija tal-arja li tikkawża waqgħa notevoli fil-press
joni jew tnixxijiet tal-arja li jinstemgħu.

X

(e) Probabbiltà li ħsara esterna taffettwa l-funzjonament
tas-sistema tal-ibbrejkjar.

X

X

1.1.5.
Kontroll talbrejkijiet imħaddem
manwalment

Gejġ jew indikatur difettuż jew jaħdem ħażin.
Pressjoni baxxa mhux identifikabbli.

Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) Il-kontroll imxaqqaq, bil-ħsara jew mittiekel iżżejjed.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
kjar.
(b) Il-kontroll mhux imwaħħal sew mal-valv jew il-valv
mhux imwaħħal sew.
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X

Prestazzjoni ta’ bbrejkjar sekondarju mhux issodisfata.
1.1.4.
Gejġ jew indikatur li Kontroll tal-funzjonament.
juri twissija ta’ pressjoni
baxxa

Perikolużi

MT

1.1.3.
Pompa tal-vakwu
jew kompressur u
kompartimenti

Maġġuri
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Element

X
X
X
X

X

(d) Tħaddim mhux sodisfaċenti.

X

29.4.2014

(c) Konnessjonijiet laxki fis-sistema jew tnixxijiet
fis-sistema.

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

X
X

Użu eċċessiv.

X

(c) Ċaqliq eċċessiv tal-liver li jindika aġġustament inkorrett.

X

(d) L-attivatur nieqes, bil-ħsara jew ma jaħdimx.

X

(e) Funzjonament ħażin, l-indikatur ta’ twissija ma jaħdimx
sew.

X

X

Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) Valv bil-ħsara jew tnixxija eċċessiva tal-arja.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
Jekk il-funzjonalità tiegħu affettwata
kjar.
(b) Skariku eċċessiv ta’ żejt mill-kompressur.

X
X

(c) Valv jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

X

(d) Skariku jew tnixxija ta’ fluwidu idrawliku.

X

Jekk il-funzjonalità tiegħu affettwata
1.1.8.
Agganċi għallbrejkijiet tat-trejlers (talelettriku u pnewmatiċi)

Skonnettja u kkonnettja mill-ġdid l- (a) Difett fit-tapp jew fil-valv awtosiġillanti.
agganċi tas- sistema tal-ibbrejkjar bejn ilJekk il-funzjonalità tiegħu affettwata
vettura li tirmonka u t- trejler.
(b) Vit jew valv jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.
Jekk il-funzjonalità tiegħu affettwata

Jekk il-funzjonalità tiegħu affettwata

X
X
X
X
X
X
X
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(c) Tnixxijiet eċċessivi.
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1.1.7.
Valvijiet talbrejkijiet (valvijiet irregolati
bis-sieq, unloaders, u
regolaturi)

Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) Il-krikk mhux jorbot sew.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
kjar.
(b) Użu tal-pern tal-liver jew tal-mekkaniżmu tal-krikk.

Perikolużi

MT

1.1.6.
Attivatur tal-brejk
tal-ipparkjar, kontroll talliver, il-krikk tal-brejk talipparkjar, il-brejk talipparkjar elettroniku

Maġġuri

29.4.2014

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

Perikolużi
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Element

X

(d) Ma jaħdmux sew.

X

Tħaddim tal-brejk affettwat

MT

1.1.9.
Akkumulatur jew
tank tal-pressjoni

Spezzjoni viżwali.

(a) It-tank kemxejn bil-ħsara jew kemxejn imsaddad.

X

It-tank għandu ħafna ħsara. Imsaddad jew inixxi.
(b) Tħaddim tal-apparat ta’ skular affettwat.

X
X

Apparat ta’ skular ma jaħdimx.

X

1.1.10.
Unitajiet servo talbrejk, iċ-ċilindru ewlieni
(sistemi idrawliċi)

X
X

Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) L-unità servo difettuża jew mhux effettiva.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
jekk ma jaħdimx.
kjar, jekk possibbli.

X

(b) Iċ-ċilindru ewlieni difettuż, iżda l-brejk għadu jaħdem.

X

Iċ-ċilindru ewlieni difettuż jew inixxi.

X

(c) Iċ-ċilindru ewlieni mhux sikur, iżda l-brejk għadu
jaħdem.

X
X

Iċ-ċilindru ewlieni mhux imwaħħal sew.
(d) Fluwidu tal-brejk mhux suffiċjenti taħt il-marka MIN
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(c) It-tank jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

X
X

Fluwidu tal-brejk ħafna taħt il-marka MIN
L-ebda fluwidu tal-brejk viżibbli

X
X

(f) Id-dawl ta’ twissija tal-fluwidu tal-brejk mixgħula jew
difettuża

X

(g) L-apparat li jwissi li l-livell tal-fluwidu tal-brejk ma
jaħdimx sew.

X

29.4.2014

(e) It-tapp tat-tank taċ-ċilindru ewlieni nieqes.

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.1.11.
Pajpijiet riġidi talbrejkijiet

Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
kjar, jekk possibbli.
(b) Il-pajpijiet jew il-konnessjonijiet inixxu (sistemi ta’ brej
kijiet bl-arja)

Maġġuri

X

X

(c) Il-pajpijiet bil-ħsara jew imsadda żżejjed.

X

Jaffettwaw il-funzjonament tal-brejkijiet b’imblukkar
jew riskju imminenti ta’ tnixxija

X

Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
kjar, jekk possibbli.
(b) Pajipijiet flessibbli bil-ħsara, mittiekla, mibrumin jew
qosra wisq.
Pajpijiet flessibbli bil-ħsara jew mittiekla.
(c) Il-pajpijiet jew il-konnessjonijiet inixxu (sistemi ta’ brej
kijiet bl-arja)

X
X
X
X
X

Il-pajpijiet jew il-konnessjonijiet inixxu (sistemi ta’ brej
kijiet idrawliċi).
(d) Pajpijiet flessibbli minfuħin bil-pressjoni.

X
X
X

Kejbil imdgħajjef.

1.1.13.
Firrodu u peddijiet
tal-brejkijiet

Spezzjoni viżwali.

(e) Pajpijiet flessibbli porużi.

X

(a) Il-firrodu jew il-pedd mittiekla wisq. (marka minima
milħuqa)

X

X
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Il-firrodu jew il-pedd mittiekla wisq. (marka minima
mhux viżibbli)
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X

Riskju ta’ ħsara.
1.1.12.
Pajipijiet flessibbli
tal-brejkijiet

MT

X

Il-pajpijiet jew il-konnessjoni jnixxu (sistemi ta’ brejki
jiet idrawliċi)

(d) Il-pajpijiet mhux f’posthom.

Perikolużi

29.4.2014

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(b) Firrodu u peddijiet ikkontaminati (żejt, griż, eċċ.).

Maġġuri

Perikolużi
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Element

X
X

Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.

MT

X

(c) Firrodu u peddijiet neqsin jew imwaħħlin ħażin.
1.1.14.
Tanbur talbrejkijiet, diski tal- brejkijiet

Spezzjoni viżwali.

(a) Tanbur jew diska mittiekla

X

It-tanbur jew id-diska mittiekla żżejjed, mibruxin iżżej
jed, imxaqqin, mhux imwaħħlin sew jew maqsumin.
X

X

Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.

X

(c) It-tanbur jew id-diska neqsin.
(d) Il-pjanċa mhix imwaħħla sew.
1.1.15.
Kejbils, vireg, livers Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) Kejbil bil-ħsara jew mgħaqqad.
u konnessjonijiet tal-brejkijiet tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.
kjar, jekk possibbli.
(b) Komponent mittiekel wisq jew imsaddad.

X
X
X
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(b) It-tanbur jew id-diska ikkontaminati (żejt, griż, eċċ.).

X

X
X

Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.
X

(d) Il-gwida tal-kejbil difettuża.

X

(e) Restrizzjoni għaċ-ċaqliq ħieles tas-sistema tal-ibbrejkjar.

X

(f) Ċaqliq mhux normali tal-livers/konnessjoni li jindika
twaħħil ħażin jew li ttieklu żżejjed.

X

29.4.2014

(c) Kejbil, virga jew ġonta mhux imwaħħlin sew.

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

X

Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) L-attwatur maqsum jew bil-ħsara.
1.1.16.
Attwatur talbrejkijiet (inkluż brejkijiet bil- tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.
kjar, jekk possibbli.
molla jew ċilindri idrawliċi)

X

X

Il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.
X

(c) L-attwatur jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.

X

Probabbiltà li jixxaqqaq.
X

(e) Kors eċċessiv jew insuffiċjenti tal-pistun operattiv jew
tal-mekkaniżmu tad-dijaframma.
Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata (nuqqas ta’ riżerva
għaċ-ċaqliq)

X
X

L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab nieqes jew għandu wisq
ħsara.

X

Spezzjoni viżwali tal- komponenti waqt li (a) Konnessjoni difettuża.
tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrej
kjar, jekk possibbli.
(b) Konnessjoni aġġustata ħażin.

X
X
X

(c) Valv iġġammjat jew ma jaħdimx. (funzjonament ABS)

X

Valv iġġammjat jew ma jaħdimx.

X

(d) Valv nieqes. (jekk meħtieġ)
X
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(e) Pjanċa tad-dejta nieqsa.
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X

(d) L-attwatur imsaddad wisq.

1.1.17.
Valv ta’ detezzjoni
tat-tagħbija

MT

X

(b) L-attwatur inixxi.

(f) L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab għandu l-ħsara.

Perikolużi

29.4.2014

Element

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(f) Id-dejta ma tinqarax jew mhix skont ir-rekwiżiti1.

Spezzjoni viżwali.

X

(a) Il-mezz għall-aġġustament bil-ħsara, iġġammjat jew
jiċċaqlaq b’mod anormali, ittiekel iżżejjed jew aġġustat
ħażin.

X

(b) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza difettuż.

X

(c) Installati jew mibdula ħażin.

X

(a) Konnetturi jew muntaturi (immuntar) mhux imwaħħlin
sew.

X
X

Jekk il-funzjonalità tiegħu affettwata
(b) Is-sistema għandha difetti ċari jew nieqsa.

1.1.20.
Funzjonament
awtomatiku tal-brejkijiet tattrejler

Skonnettja l-agganċ tal- brejkijiet bejn il- Il-brejk tat-trejler ma jidħolx awtomatikament meta jiġi
skonnettjat l-agganċ.
vettura tal- irmunkar u t-trejler

1.1.21.
Sistema talibbrejkjar kompleta

Spezzjoni viżwali

X
X

X

(a) Apparati oħra tas-sistema (eż., il-pompa tal-antifriża, iddiżidratur tal-arja, eċċ) bi ħsara esterna jew imsaddin
iżżejjed tant li jaffettwaw ħażin lis-sistema tal- ibbrej
kjar.

X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.
(b) Tnixxija ta’ arja jew tal-antifriża.
Funzjonalità tas-sistema affettwata.

X
X
X

(d) Modifika mhux sikura ta’ kwalunkwe komponent3

X
X
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(c) Kwalunkwe komponent li mhux sikur jew imwaħħal
ħażin.

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.
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1.1.19.
Sistema ta’
bbrejkjar ta’ reżistenza (meta
mgħammra jew meħtieġa)

Spezzjoni viżwali.

Perikolużi

MT

1.1.18.
Indikaturi u mezzi
għall-aġġustament tallaxkezza

Maġġuri
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Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Spezzjoni viżwali

(a) Neqsin.

(b) Bil-ħsara
Ma jistgħux jintużaw jew inixxu

1.1.23.

1.2.1.

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Effiċjenza insuffiċjenti

X

X
X

X

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk ta’ servizz

Prestazzjoni

Waqt test tal- brejkijiet jew, jekk ma jkunx (a) Sforz ta’ bbrejkjar inadegwat fuq rota waħda jew aktar.
possibbli waqt test fit-triq applika l-brejki
L-ebda sforz ta’ bbrejkjar fuq rota waħda jew iżjed
jiet b’mod gradwali sakemm tapplika logħla sforz possibbli.

X

(b) L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota jkun anqas
minn 70 % tal-ogħla sforz ta’ bbrejkjar irreġistrat mirrota l-oħra fuq l-istess fus. Jew fil-każ tal-ittestjar fittriq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.

X

X

L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota huwa anqas
minn 50 % tal-ogħla sforz ta’ bbrejkjar irreġistrat mirrota l-oħra fuq l-istess fus fil-każ ta’ fusijiet ikkwartjati.

X

X

(d) Dewmien anormali fit-tħaddim tal-brejk ta’ kwalunkwe
rota.

X

(e) L-isforz tal-brejkijiet ivarja wisq fil-perjodu li fih ir-rota
ddur dawra sħiħa.

X
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(c) L-ebda varjazzjoni gradwali tal-isforz ta’ bbrejkjar
(qbid).
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1.2

Brejk maqbuż

Perikolużi

MT

1.1.22.
Konnessjonijiet li
jintużaw għall-ittestjar (meta
mgħammra jew meħtieġa)

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.2.2.

Effiċjenza

X

— Kategoriji O2, O3 u O4:
— għas-semitrejlers: 45 % (2)
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Il-vetturi jew trejler b’massa massima
permissibbli ogħla minn 3,5 tunnellati
iridu jiġu spezzjonati skont l- istandards
mogħtija mill- ISO 21069 jew metodi
ekwivalenti.

Perikolużi

MT

Ittestjar permezz ta’ tester tal- brejkijiet Ma tirriżultax, mill-inqas, iċ-ċifra minima kif ġej (1):
jew, jekk ma tistax tintuża waħda għal
raġunijiet tekniċi, permezz ta’ test fit-triq 1. Vetturi rreġistrati għall-ewwel darba wara l-1/1/2012:
bl-użu ta’ deċelerometru li jirrekordja biex
— Kategorija M1: 58 %
jiġi stabbilit il- proporzjon ta’ bbrejkjar li
— Kategoriji M2 u M3: 50 %
huwa relatat mal-massa awtorizzata
massima, jew fil-każ tas-semitrejlers, mas— Kategorija N1: 50 %
somma tat-tagħbijiet awtorizzati tal-fusi
— Kategoriji N2 u N3: 50 %
jiet.

Maġġuri

L 127/76

Element

— għat-trejlers draw-bar: 50 %

It-testijiet fit-triq iridu jsiru f’kundizzjoni
jiet xotti fuq triq ċatta u dritta.
2. Vetturi rreġistrati għall-ewwel darba qabel l-1/1/2012:
— Kategoriji M1, M2 u M3: 50 % (3)

X

— Kategorija N1: 45 %
— Kategoriji N2 u N3: 43 % (4)
— Kategoriji O2,O3 u O4: 40 % (5)

3. Kategoriji oħrajn

X

Kategoriji L (iż-żewġ brejkijiet flimkien):
— Kategorija L1e: 42 %
— Kategoriji L2e, L6e: 40 %
— Kategorija L3e: 50 %
— Kategorija L4e: 46 %
— Kategoriji L5e, L7e: 44 %
Kategorija L (brejk tar-rota ta’ wara):
Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ hawn fuq milħuqa

X

29.4.2014

il-kategoriji kollha: 25 % tal-massa totali tal-vettura

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.3.

Il-prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejkijiet sekondarji (ta’ emerġenza) (jekk issodisfati minn sistema separata)

Il-Prestazzjoni

Jekk is-sistemasekondarja tal-brejkijiet hija (a) Sforz ta’ bbrejkjar inadegwat fuq rota waħda jew aktar.
separata mis-sistema ta’ brejk ta’ servizz,
L-ebda sforz ta’ bbrejkjar fuq rota waħda jew iżjed
uża l-metodu speċifikat fl-1.2.1.

X

(b) L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota huwa anqas
minn 70 % tal-ogħla sforz ta’bbrejkjar irreġistrat minn
rota oħra li tkun fuq l-istess fus speċifikat. Jew fil-każ
tal-ittestjar fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja
dritta.

X

X

L-Effiċjenza

X

(c) L-ebda varjazzjoni gradwali tal-isforz ta’ bbrejkjar
(qbid).

X

Jekk is-sistema sekondarja tal-brejkijiet L-isforz ta’ bbrejkar huwa inqas minn 50 % (6) tal-prestazz
tkun separata mis- sistema tal-ibbrejkjar joni tal-brejk ta’ servizz iddefinita fit-taqsima 1.2.2. firta’ servizz, uża l-metodu speċifikat fl-1.2.2. rigward tal-massa massima awtorizzata.

X

Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ sforz ta’ bbrejkjar t’hawn fuq
milħuqa.

1.4.

1.4.1.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota huwa inqas
minn 50 % tal-ogħla sforz ta’ bbrejkjar irreġistrat mirrota l-oħra fuq l-istess fus fil-każ ta’ fusijiet ikkwartjati.

1.3.2.

Perikolużi

MT

1.3.1.

Maġġuri

29.4.2014

Element

X

Il-Prestazzjoni u l-effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar

Il-Prestazzjoni

Applika l-brejk waqt it-test fuq tester tal- Il-brejk ma jaħdimx fuq naħa waħda jew fil-każ ta’ ttestjar
fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.
brejkijiet.

X

L 127/77

Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ sforz ta’ bbrejkjar kif
imsemmi fil-punt 1.4.2. milħuqa fir-rigward tal-massa talvettura waqt l-ittestjar

X

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.4.2.

L-Effiċjenza

Għall-kategoriji kollha ta’ vetturi, ma jirriżultax mill-inqas
proporzjon tal-brejkijiet ta’ 16 % fir-rigward tal-massa
massima awtorizzata, jew, għal vetturi bil-mutur, ta’ 12 %
fir-rigward tal-massa massima awtorizzata tal-kombinazz
joni tal-vettura, skont liema tkun l-ikbar

Spezzjoni viżwali u spezzjoni tal-apparat (a) L-apparat ta’ twissija ma jaħdimx sewwa.
ta’ twissija u/jew bl-użu tal- interface elett
ronika tal- vettura.

X

X

X

X

X

(c) Is-sensers tal-ispid tar-roti neqsin jew bil-ħsara.

X

(d) Ħsara fil-wajering.

X

(e) Komponenti oħra neqsin jew bil-ħsara.

X

(f) Is-sistema tindika falliment permezz tal-interface elett
ronika tal-vettura

X

29.4.2014

(b) L-apparat ta’ twissija juri funzjonament ħażin
fis-sistema.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(b) Is-sistema ma taħdimx.

1.6.
Sistema ta’ brejkijiet
antilokk (ABS)

X

Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ sforz ta’ bbrejkjar t’hawn fuq
milħuqa.

Spezzjoni viżwali u, fejn ikun possibbli, (a) L-effiċjenza ma tvarjax b’mod gradwali (mhux
ittestja jekk is-sistema taħdimx.
applikabbli għal sistemi tal-ibbrejkjar bl-egżost).

Perikolużi

MT

1.5.
Prestazzjoni tassistema ta’ bbrejkjar ta’
reżistenza (Endurance
Braking System)

Ittestjar b’tester tal- brejkijiet. Jekk mhux
possibbli, imbagħad b’test fit-triq bl-użu
ta’ strument ta’ rekordjar indikattiv jew
tad-dikjarazzjonijiet deċelometru li jindika
jew jirrekordja jew bil-vettura f’niżla ta’
gradjent magħruf.

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.7.
Sistema ta’ brejkijiet
elettroniċi (EBS)

Fluwidu tal-brejk

Spezzjoni viżwali u spezzjoni tal-apparat (a) L-apparat ta’ twissija ma jaħdimx sewwa.
ta’ twissija u/jew bl-użu tal- interface elett
ronika tal- vettura.
(b) L-apparat ta’ twissija juri funzjonament ħażin fis-siste
ma.

X

(c) Is-sistema tindika falliment permezz tal-interface elett
ronika tal-vettura

X

Fluwidu tal-brejk kontaminat jew sedimentat

X

Spezzjoni viżwali

X

2.1.

X

STERING
Kundizzjoni mekkanika

2.1.1.
Kundizzjoni tal- ger
tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bir- (a) Guffaġni fil-funzjonament tal-ger.
roti tat-triq maqtugħin mill-art jew fuq
uċuh jduru, dawwar ir-rota tal-istering
minn massimu ta’ naħa sal-massimu tan- (b) Ix-xaft tas-settur mgħawweġ jew biċ-ċwievet mikula.
naħa l-oħra. Spezzjoni viżwali tal-ħidma
Funzjonalità affettwata
tal-ger tal-istering.

X
X
X
X

(c) Ix-xaft tas-settur ittiekel wisq.

X

Funzjonalità affettwata
X

(d) Ċaqliq eċċessiv tax-xaft tas-settur.

X

Funzjonalità affettwata

Formazzjoni ta’ qtar

X
X
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(e) Tnixxi.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Riskju imminenti ta’ falliment
2.

Perikolużi

MT

1.8.

Maġġuri

29.4.2014

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

2.1.2.
Tqabbid tal- kaxxa
tal-gerboks tal- istering

(c) Boltijiet tat-tqabbid neqsin jew miksura.

X
X

X
X
X
X

Aċċessorji affettwati serjament
X

X

Stabbilità jew twaħħil tal-kaxxa affettwati
2.1.3.
Kundizzjoni talkonnessjoni tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bir- (a) Ċaqliq relattiv bejn komponenti li għandhom ikunu
fissi.
rota tat- triq fuq l-art, dawwar ir- rota talistering favur l- arloġġ u kontra l-arloġġ
Ċaqliq eċċessiv jew probabbiltà ta’ skonnessjoni
jew billi tuża detettur adattat apposta
għal- laxkezza tar-rota. Spezzjoni viżwali
tal- komponenti tal-istering għal użu
(b) Il-ġonot ittieklu żżejjed.
eċċessiv, ksur u sikurezza.
Periklu serju ħafna ta’ skonnessjoni
(c) Ksur jew deformazzjoni ta’ xi komponent.

X
X
X
X
X
X

Funzjonalità affettwata
X

(e) Allinjament ħażin tal-komponenti (eż. il-virga ta’
agganċ jew il-virga ta’ direzzjoni).

X

(f) Modifika mhux sikura3.

X
X

29.4.2014

(d) Nuqqas ta’ apparati li jimblukkaw.

Funzjonalità li taffettwa

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(d) Il-kaxxa tal-istering imxaqqaq.

Perikolużi

MT

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u l-piż (a) Il-kaxxa tal-istering mhux imqabbad sew.
tar-roti tat-triq tal-vettura fuq l-art,
Aċċessorji perikolożament laxki jew ċaqliq relattiv
dawwar ir-rota/it-tmun tal- istering favur
għax-xażi/karrozzerija viżibbli
l-arloġġ u kontra l-arloġġ jew billi tuża
detettur adattat apposta għal-laxkezza tarrota. Spezzjoni viżwali tat- tqabbid tal(b) Toqob ta’ tqabbid fix-xażi mtawlin.
kaxxa tal- gerboks max-xażi.
Aċċessorji affettwati serjament

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(g) L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab bil-ħsara jew iddeter
jora

X

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bir- (a) Ċaqliq tal-konnessjoni tal-istering jaħbat ma’ xi parti
rota tat- triq fuq l-art, dawwar ir- rota talfissa tax-xażi.
istering favur l- arloġġ u kontra l-arloġġ
jew billi tuża detettur adattat apposta
għal- laxkezza tar-rota. Spezzjoni viżwali (b) Waqfiet tal-istering li ma jaħdmux jew li huma nieqsa.
tal- komponenti tal-istering għal użu
eċċessiv, ksur u sikurezza.

Iċċekkja s-sistema tal-istering għal tnixxi (a) Tnixxija ta’ fluwidu jew funzjonalità affettwata
jiet u l-livell tal-fluwidu idrawliku (jekk
jidher). Bir-roti tat-triq mal-art u bilmagna taħdem, iċċekkja li s- sistema tal- (b) Fluwidu mhux suffiċjenti (taħt il-marka MIN)
power stering qiegħda taħdem.
Kompartiment insuffiċjenti
(c) Il-mekkaniżmu ma jaħdimx.

X

X

X
X
X
X
X

Stering affettwat
(d) Il-mekkaniżmu miksur jew mhux marbut sewwa.

X
X

Stering affettwat
(e) Komponenti allinjati ħażin jew jaħbtu ma’ xulxin.

X
X

Stering affettwat

b’Stering affettwat

X
X
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(f) Modifika mhux sikura3.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Power stering

MT

2.1.5.

Perikolużi

X

L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab nieqes jew iddeterjora
ħafna.
2.1.4.
Tħaddim talkonnessjoni tal-istering

Maġġuri

29.4.2014

Element

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(g) Kejbils/pajpijiet bil-ħsara, imsadda żżejjed.

Maġġuri

X
MT

X

Stering affettwat

2.2.

Perikolużi
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Metodu

Element

Stering, kolonna u tmun tal-istering

2.2.1.
Kundizzjoni tarrota/tat-tmun tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bil- (a) Ċaqliq relattiv bejn l-istering u l-kolonna li jindika
piż tal- vettura mal-art, imbotta u iġbed llaxkezza.
istering f’linja mal- kolonna, imbotta rPeriklu serju ħafna ta’ skonnessjoni
rotta/it- tmun tal-istering f’diversi direzz
jonijiet f’angoli retti mal-kolonna/frieket.
Spezzjoni viżwali tal- laxkezza, u talkundizzjoni tal-agganċi flessibli jew tal- (b) Nuqqas ta’ apparat li jżomm fuq il-buttun tal-istering.
ġonot universali.
Periklu serju ħafna ta’ skonnessjoni

X

(c) Ksur jew laxkezza fil-buttun tal-istering, ir-rimm jew limgħażel.

X

X

X

X

Periklu serju ħafna ta’ skonnessjoni

2.2.2.
.Kolonna/yokes u
frieket tal-istering u
mewwieta tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bil- (a) Ċaqliq eċċessiv taċ-ċentru tal-istering ‘il fuq u ‘l isfel.
piż tal- vettura mal-art, imbotta u iġbed listering f’linja mal- kolonna, imbotta rrotta/it- tmun tal-istering f’diversi direzz (b) Ċaqliq eċċessiv tal-parti ta’ fuq tal-kolonna b’mod
jonijiet f’angoli retti mal-kolonna/frieket.
radjali mill-assi tal-kolonna.
Spezzjoni viżwali tal- laxkezza, u talkundizzjoni tal-agganċi flessibli jew talġonot universali.
(c) Agganċ flessibbli deterjorat.

(d) Twaħħil difettuż.
Periklu serju ħafna ta’ skonnessjoni

X

X

X
X

X

29.4.2014

(e) Modifika mhux sikura3.

X

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

X

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

2.3.

Allinjament tar-roti

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank, il-piż
tal- vettura fuq ir-roti tat-triq, il-magna,
jekk possibbli, taħdem għal vetturi
b’power stering u bir-roti tat-triq filpożizzjoni dritta, dawwar bil-mod l-iste
ring favur l-arloġġ u kontra l- arloġġ
kemm jista’ jkun mingħajr ma ċċaqlaq irroti tat-triq. Spezzjoni viżwali taċ-ċaqliq
ħieles.

X

Laxkezza eċċessiva fl-istering (pereżempju ċaqliq ta’ punt
fuq ir-rimm li huwa aktar minn għoxrin fil-mija tad-dija
metru tal-istering jew mhux skont ir-rekwiżiti1

X

Sikurezza tal-istering affettwata

Sewqan dritt affettwat; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa

2.5.
Wiċċ tond idur tal-fus Spezzjoni viżwali jew billi tuża detettur (a) Komponent kemxjen bil-ħsara.
adattat apposta għal-laxkezza tar-roti.
ikkwartjat tat-trejler
Komponent b’ħafna ħsara jew imxaqqaq ħafna.

(b) Laxkezza eċċessiva.

X
X

X
X

X
X

Sewqan dritt affettwat; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa

(c) It-twaħħil difettuż.

X
X

Aċċessorji affettwati serjament

2.6.
Power Stering
Elettroniku (EPS)

Stering affettwat

X

X
X
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Spezzjoni viżwali u kontroll tal-konsis (a) Id-dawl li jindika funzjonament ħażin (MIL) tal-EPS
tenza bejn l-angolu tal-istering u l-angolu
jindika xi tip ta’ falliment tas-sistema.
tar-roti meta tinxtegħel/tintefa’ l-magna
u/jew bl-użu tal-interface elettronika talvettura.
(b) Inkonsistenza bejn l-angolu tal-istering u l-angolu tarroti.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Iċċekkja b’tagħmir xieraq l-allinjament tar- L-allinjament mhuwiex skont id-dejta pprovduta mill-mani
roti kkwartjati.
fattur tal-vettura jew ir-rekwiżiti1.

Perikolużi

MT

2.4.
(X)2.

Laxkezza tal-istering

Maġġuri

29.4.2014

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

3.1.

(c) L-assistenza tal-magna ma taħdimx.

X

(d) Is-sistema tindika falliment permezz tal-interface elett
ronika tal-vettura

X

VIŻIBBILTÀ
Kamp viżiv

Spezzjoni viżwali mis-sit tas-sewwieq.

Ostruzzjoni fil-kamp viżiv tas-sewwieq li taffettwa mater
jalment il-veduta tiegħu fuq quddiem u fil-ġnub. (barra
mill-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin)

X

X

Kundizzjoni tal-ħġieġ

Spezzjoni viżwali.

(a) Ħġieġ jew panil trasparenti (jekk permess) imxaqqaq
jew li tilef il-lewn. (barra mill-erja ta’ tindif mill-wajpers
tal-windskrin)

X

X

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata jew
il-mirja ta’ barra mhux viżibbli
(b) Ħġieġ jew panil trasparenti (fosthom tertuqa li tirrifletti
jew imlewna) li ma jikkonformax mal-ispeċifikazzjoni
jiet fir-rekwiżiti1 (barra mill-erja ta’ tindif mill-wajpers
tal-windskrin)

X

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata jew
il-mirja ta’ barra mhux viżibbli

X

(c) Ħġieġ jew panil trasparenti f’kundizzjoni mhux aċċet
tabbli.

X
X

Viżibbiltà mill-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin
affettwata ħafna
3.3.
Mirja jew apparati li
juru wara

Spezzjoni viżwali.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata jew ilmirja ta’ barra mhux viżibbli
3.2.

Perikolużi

MT

3.

Maġġuri
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Element

X

Inqas minn żewġ strumenti disponibbli għall-viżjoni ta’
wara

X

29.4.2014

(a) Il-mera jew l-apparat huwa nieqes jew mhux imwaħħal
skont ir-rekwiżiti1. (tal-inqas żewġ strumenti dispo
nibbli għall-viżjoni ta’ wara)

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(b) Il-mera jew l-apparat kemxjen bil-ħsara jew laxki.

X
MT

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(c) Il-kamp viżiv meħtieġ mhux kopert

X

(a) Wajpers ma jaħdmux jew neqsin jew mhux skont irrekwiżiti 1.

X

(b) Il-blejd tal-wajper difettuż.

X

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Tagħmir ta’ ħasil ma jaħdimx sew (nuqqas ta’ fluwidu talħasil iżda l-pompa qed taħdem jew il-ġet tal-ilma mhux
allinjat tajjeb

X

Tagħmir tal-ħasil ma jaħdimx sew
3.6.
Sistema ta’ tneħħija
tat-titpin (X)2
4.
4.1.

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

X

Is-sistema ma taħdimx jew hija ċara li difettuża.

X

(a) Dawl/sors tad-dawl difettuż jew nieqes (dwal/sorsi taddawl multipli; Dawl uniku/sorsi tad-dawl uniku fil-każ
tal-LED sa 1/3 ma jiffunzjonawx

X

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

X

Il-blejd tal-wajper huwa nieqes jew ċar li difettuż.
3.5.
Tagħmir ta’ ħasil talwindskrin

Perikolużi

X

Il-mera jew l-apparat ma jaħdmux, b’ ħafna ħsara, laxk
ijew mhux imwaħħlin sew.

3.4.
Wajpers talwindskrin

Maġġuri

29.4.2014

Element

FANALI, RIFLETTURI U TAGĦMIR ELETTRIKU
Fanali ta’ quddiem

4.1.1.
Kundizzjoni u
tħaddim

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Dawl/Sors ta’ dawl uniku; fil-każ ta’ viżibbiltà affettwata
serjament mil-LED
(b) Sistema ta’ projezzjoni kemxejn difettuża jew nieqsa
(riflettur jew lenti).

X

X

L 127/85

Sistema ta’ projezzjoni difettuża ħafna jew nieqsa (rif
lettur jew lenti).

X

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(c) Il-mezz ta’ tidwil mhux imqabbad sew.

4.1.3.

Allinjament

Attivazzjoni

4.1.5.
Strument ta’ livellar
(fejn obbligatorju)

X

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

X

X

X

(b) Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.

X

(c) Is-sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
ronika tal-vettura

X

(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew
l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1

X

(b) Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jidher ċar
li jnaqqsu l-luminożità tad-dawl jew ibiddlu l-kulur
emess

X

(c) Is-sors tad-dawl u l-fanal mhumiex kompatibbli.

X

Spezzjoni viżwali u jekk possibbli, billi (a) L-apparat ma jaħdimx.
tħaddimhom, jew tuża l-interface elett
ronika tal-vettura.
(b) L-apparat manwali ma jistax jitħaddem mis-sit taxxufier.

X

(c) Is-sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
ronika tal-vettura

X
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Tinqabeż il-luminożità massima permessa ta’ dawl ‘il
quddiem

4.1.4.
konformità marrekwiżiti 1

X

Stabbilixxi l-mira orizzontali ta’ kull fanal (a) Il-mira ta’ fanal ta’ quddiem mhix fil-limiti stipulati firta’ quddiem fuq dawl baxx billi tuża stru
rekwiżiti1
ment jew skrin biex timmira l-fanal ta’
quddiem jew tuża l-interface elettronika
(b) Is-sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
tal-vettura.
ronika tal-vettura
Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom jew (a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti1 (Għadd ta’
tuża l-interface elettronika tal-vettura.
fanali jixgħelu fl-istess ħin)

Perikolużi

MT

4.1.2.

Maġġuri

L 127/86

Element

X
29.4.2014

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.2.

Spezzjoni viżwali u jekk possibbli, billi L-apparat ma jaħdimx.
tħaddimhom.
Fil-każ ta’ fanali bi skariku ta’ gass

X
X

Dwal ta’ pożizzjoni ta’ quddiem u ta’ wara, dwal laterali u dwal li jimmarkaw il-linja ta’ barra u lampi li jaħdmu binhar

4.2.1.
Kundizzjoni u
tħaddim

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

X

(b) Il-lenti difettuża.

X

X

Periklu serju ħafna li jaqa’

Attivazzjoni

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

X

(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti1

X

Id-dwal ta’ pożizzjoni ta’ wara u d-dwal laterali jistgħu
jintfew meta huma mixgħula l-fanali ta’ quddiem

X

(b) Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.

4.2.3.
Konformità marrekwiżiti1

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew
l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti1

X

X

Il-dawl aħmar ‘il quddiem jew id-dawl abjad lura; lumi
nożità tad-dawl imnaqqsa ħafna

(b) Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jnaqqsu lintensità tad-dawl jew ibiddlu l-kulur emess.

X

X

X
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Il-dawl aħmar ‘il quddiem jew id-dawl abjad lura; lumi
nożità tad-dawl imnaqqsa ħafna
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(a) Is-sors tad-dawl difettuż.

(c) Il-mezz ta’ tidwil mhux imqabbad sew.

4.2.2.

Perikolużi

MT

4.1.6.
Apparat li jnaddaf
il-fanali ta’ quddiem (fejn
obbligatorju)

Maġġuri

29.4.2014

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.3.

Maġġuri

Perikolużi

Fanali ta’ waqfien
Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Sors tad-dawl difettuż (sors ta’ daw multiplu fil-każ talLED aktar minn 1/3 jiffunzjona)

MT

4.3.1.
Kundizzjoni u
tħaddim

X

Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED sa 2/3 ma jiffun
zjonawx

X
X

Is-sorsi kollha tad-dawl ma jaħdmux
X
X

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).
(c) Il-mezz ta’ tidwil mhux imqabbad sew.

X
X

Periklu serju ħafna li jaqa’
Attivazzjoni

Spezzjoni viżwali u billi Tħaddimhom, jew (a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti1
tuża l-interface elettronika tal-vettura.
Tħaddim imdewwem

X
X

L-ebda tħaddim

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

X

(c) Is-sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
ronika tal-vettura

X

(d) Il-funzjonijiet tad-dawl tal-brejkijiet ta’ emerġenza ma
jaħdmux jew ma jaħdmux sew.

X

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew limmarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti1
Id-dawl abjad lura; luminożità tad-dawl imnaqqsa ħafna

X
X

29.4.2014

4.3.3.
Konformità marrekwiżiti1

(b) Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.

X
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(b) Lenti kemxejn difettuża (l-ebda influwenza fuq id-dawl
emess).

4.3.2.

L 127/88

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.4.

Maġġuri

Perikolużi

29.4.2014

Element

Indikatur tad-direzzjoni u dawll ta’ twissija ta’ periklu
Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Is-sors tad-dawl difettuż (is-sors ta’ dawl multiplu filkaż tal-LED; sa 1/3 ma jiffunzjonax)

X

Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED aktar minn 2/3
jiffunzjonaw
(b) Lenti kemxjen difettuża. (l-ebda influwenza fuq id-dawl
emmess)

MT

4.4.1.
Kundizzjoni u
tħaddim

X

X
X

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).
X
X

Periklu serju ħafna li jaqa’
4.4.2.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti1

X

L-ebda tħaddim

X
X

4.4.3.
konformità marrekwiżiti1

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew limmarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti1

4.4.4.
teptip

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Ir-rata tat-teptip mhijiex skont ir-rekwiżiti1 (frekwenza li
tiddevja aktar minn 25 %)

X

(a) Is-sors tad-dawl difettuż. (is-sors ta’ dawl multiplu filkaż tal-LED; sa 1/3 ma jiffunzjonax)

X

4.5.

Frekwenza tat-
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(c) Il-mezz ta’ tidwil mhuwiex imqabbad sew.

Fanali kontra ċ-ċpar ta’ quddiem u ta’ wara

4.5.1.
Kundizzjoni u
tħaddim

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED aktar minn 2/3
jiffunzjonaw

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).

X
X
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(b) Lenti kemxjen difettuża. (l-ebda influwenza fuq id-dawl
emmess)

X

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(c) Il-mezz ta’ tidwil mhux imqabbad sew.

X

Billi tħaddimhom u billi tuża apparat Il-fanal kontra ċ-ċpar ta’ quddiem jinsab barra l-allinjament
orizzontali meta fid-disinn tad-dawl ikun hemm linja ta’
għall-immirar tal-fanali ta’ quddiem
qtugħ. (linja ta’ qtugħ baxxa wisq)

MT

Allinjament (X)2

X

Il-linja tal-qtugħ ogħla minn dik għall-fanali ta’ quddiem
fuq dawl baxx
Attivazzjoni

4.5.4.
konformità marrekwiżiti1

4.6.

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti1

X
X

Ma jaħdimx

X

(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew
l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti1

X

(b) Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti1

X

Fanali tar-riversjar

4.6.1.
Kundizzjoni u
tħaddim

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Is-sors tad-dawl difettuż.

X

(b) Il-lenti difettuża.

X

(c) Il-fanal mhux imqabbad sew.

X

Periklu serju ħafna li jaqa’
Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

X

(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-luminożita jew l-immarkar
mhumiex skont ir-rekwiżiti1

X

(b) Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti1

X

29.4.2014

4.6.2.
Konformità marrekwiżiti1

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

4.5.3.

Perikolużi

X

Riskju serju ħafna li jaqa’ jew jgħammex it-traffiku li ġej
kontra l-vettura
4.5.2.

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.6.3.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti1

MT

X
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Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Il-mezz ta’ tidwil jixħet dawl dirett jew dawl abjad lura.

X

(b) Sors tad-dawl difettuż, sors tad-dawl multiplu

X

Sors tad-dawl difettuż, sors tad-dawl uniku
(c) Il-mezz ta’ tidwil mhux imqabbad sew.

X

Periklu serju ħafna li jaqa’
4.7.2.
Konformità marrekwiżiti1

4.8.1.

X

Dawl tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara

4.7.1.
Kundizzjoni u
tħaddim

4.8.

Perikolużi

X

Il-fanal tar-riversjar jista’ jinxtegħel bil-ger mhux fil-pożizz
joni ta’ rivers

4.7.

Maġġuri

29.4.2014

Element

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti1.

X
X

Retrorifletturi, immarkar tal-konspikwità (retroriflessjoni) u pjanċi li jimmarkaw wara
Kundizzjoni

Spezzjoni viżwali.

(a) It-tagħmir li jirrifletti huwa difettuż jew bil-ħsara.

X

Riflessjoni affettwata
(b) Ir-riflettur mhux imqabbad sew.

X
X
X

Probabbiltà li jaqa’
4.8.2.
Konformità marrekwiżiti1

Spezzjoni viżwali.

L-apparat, il-kulur rifless jew il-pożizzjoni mhumiex skont
ir-rekwiżiti1.

X

L 127/91

Nuqqas jew riflessjoni ta’ kulur aħmar ‘il quddiem jew abjad
fuq il-ġenb

X

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.9.

Maġġuri

Indikaturi obbligatorji għat-tagħmir tad-dawl
Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Ma jaħdmux.

X

Ma jaħdmux għar-raġġ għas-sewqan tal-fanal ta’ quddiem
jew il-fanal kontra ċ-ċpar ta’ wara
Mhux skont ir-rekwiżiti1.

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

4.10.
Konnessjonijiet
elettriċi bejn il-vettura talirmonk u t-trejler jew issemitrejler

Spezzjoni viżwali: jekk possibbli, eżamina (a) Il-komponenti fissi mhumiex imqabbda sew.
l- kontinwità elettrika tal- konnessjoni.
Sokit laxk
(b) Insulazzjoni bil-ħsara jew iddeterjorata.

X

X
X
X
X

Probabbiltà li tikkaġuna xort.

X

(c) Il-konnessjonijiet elettriċi tal-karru jew tal-vettura talirmonk ma jaħdmux sew.

X
X

Dwal ta’ bbrejkjar tal-karru ma jaħdmux.
Wajering elettriku

Spezzjoni viżwali tal-vettura fuq fossa jew (a) Il-wajering mhux sikur jew mhux marbut sew.
fuq parank, inkluż ġewwa l-kompartiment
Fittings laxki, imissu ma’ truf li jaqtgħu, konnetturi
tal-magna (jekk ikun applikabbli).
x’aktarx skonnessi

X
X
X

Il-wajering x’aktar imiss partijiet sħan, partijiet iduru
jew l-art, konnetturi skonnessi (partijiet rilevanti għallibrejkjar, l-istering)
(b) Il-wajering kemxejn iddeterjora.
Wajering estremament iddeterjora (partijiet rilevanti
għall-ibbrejkjar, l-istering)

X
X
X

29.4.2014

Il-wajering iddeterjora ħafna
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4.9.2.
Konformità marrekwiżiti1

MT

4.9.1.
Kundizzjoni u
tħaddim

4.11.

Perikolużi

L 127/92

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(c) Insulazzjoni bil-ħsara jew iddeterjorata.

Maġġuri

X
X

Probabbiltà li tikkaġuna xort.

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Fanal/retroriflettur mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti1

X

X

Jemetti dawl aħmar ‘il quddiem jew dawl abjad lura
X

X

L-għadd ta’ fanali ta’ quddiem li jaħdmu simultanjament
jissuperaw il-luminożità tad-dawl permessa; Jemettu
dawl aħmar ‘il quddiem jew dawl abjad lura

(c) Il-fanal/retroriflettur mhux imwaħħal sew.

X

X

Periklu serju ħafna li jaqa’

Batterija/i

Spezzjoni viżwali.

(a) Mhux sikuri.

X

X
X

Mhux imwaħħla sew; Probabbiltà li tikkaġuna xort.

(b) Tnixxi.
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(b) Tħaddim tal-fanal mhux skont ir-rekwiżiti1

4.13.

MT

Riskju imminenti ta’ nar, formazzjoni ta’ sparks

4.12.
Fanali u
retrorifletturi mhux
obbligatorji (X)(2)

Perikolużi

29.4.2014

Element

X
X

(c) Swiċċ difettuż (jekk meħtieġ).

X

(d) Fjusijiet difettużi (jekk meħtieġa).

X

(e) ventilazzjoni inadegwata (jekk meħtieġa).

X

L 127/93

Telf ta’ sustanzi perikolużi

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

5.

5.1.1.

FUSIJIET, ROTI, TAJERS U SOSPENSJONI
Fusijiet
Fusijiet

Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq fossa jew (a) Fus imxaqqaq jew sfurmat.
fuq parank. Jistgħu jintużaw detetturi tallaxkezza tar-roti u huma rrakkomandati
għal vetturi b’piż massimu li jaqbeż 3,5 (b) Mhux imwaħħal sew mal-vettura.
tunnellati.
Stabbiltà mdgħajfa, funzjonalità affettwata; Ċaqliq
estensiv relattiv għall-partijiet tiegħu

Fus stub

X
X
X

X

Stabbiltà mdgħajfa, funzjonalità affettwata, spazju insuf
fiċjenti fir-rigward ta’ partijiet oħra tal-vettura jew l-art

X

Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq fossa jew (a) Fus stub imxaqqaq.
fuq parank. Jistgħu jintużaw detetturi tallaxkezza tar- roti u huma rakkomandati
għal vetturi b’piż li jaqbeż 3,5 tunnellati. (b) Il-pern u/jew il-buxxis ittieklu żżejjed.
Applika forza vertikali jew laterali għal
Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa
kull rota u nnota l-ammont ta’ ċaqliq
bejn it-travu tal-fus u l-fus stub.
(c) Ċaqliq eċċessiv bejn il-fus stub u t-travu tal-fus.

X
X
X
X

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa
(d) Il-pin tal-fus stub laxk fil-fus.

X
X
X

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa
5.1.3.

Berings tar-rota

X
X
X
X

29.4.2014

Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq fossa jew (a) Laxkezza eċċessiva f’bering tar-rota.
fuq parank. Jistgħu jintużaw detetturi talStabbiltà direzzjonali mdgħajfa; periklu ta’ distruzzjoni
laxkezza tar- roti u huma rakkomandati
għal vetturi b’piż li jaqbeż 3,5 tunnellati.
Heżheż ir-rota jew applika forza laterali (b) Il-bering tar-rota ssikkat iżżejjed, iġġammjat.
għal kull rota u nnota l-ammont ta’ ċaqliq
Perkli ta’ tisħin żejjed; periklu ta’ distruzzjoni
‘il fuq tar-rota meta mqabbel mal-fus stub.
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(c) Modifika mhux sikura3

5.1.2.

Perikolużi

MT

5.1.

Maġġuri

L 127/94

Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

5.2.

Roti u tajers
Buttun tar-roti tat-

Spezzjoni viżwali.

(a) Kwalunkwe skorfina jew pern tar-rota nieqsa jew laxki.

X
X

Twaħħil nieqes jew mhux sikur tant li jaffettwa b’mod
serju ħafna s-sikurezza fit-triq.
(b) Il-buttun mittiekel jew bil-ħsara.

X

Il-buttun mittiekel jew bil-ħsara b’tali mod li huwa
affettwat l-iffittjar sikur tar-roti
Roti

X

Spezzjoni viżwali taż-żewġ naħat ta’ kull (a) Kwalunkwe ksur jew difett fil-weldjar.
rota bil- vettura fuq fossa jew fuq parank.
(b) Iċ-ċrieki li jżommu t-tajers mhux imwaħħla sew.

X
X
X

Probabbiltà li jinqalgħu
(c) Ir-rota mgħawġa ħafna jew mittiekla.

X
X

Affettwat l-iffittjar sikur mal-buttun; affettwat l-iffittjar
sikur tat-tajer

5.2.3.

Tajers

(d) Id-daqs, id-disinn tekniku, il-kompatibbiltà jew it-tip
tar-rota mhumiex skont ir-rekwiżiti1 u jaffettwaw issikurezza fit-triq.

X

Spezzjoni viżwali tat-tajer sħiħ jew billi (a) Id-daqs tat-tajers, il-kapaċità ta’ tagħbija, il-marka talddawwar ir- rota tat-triq biha maqtugħa
approvazzjoni jew il-kategorija tal-ispid mhumiex
mill-art u l-vettura fuq fossa jew fuq
skont ir-rekwiżiti1 u jaffettwaw is-sikurezza fit-triq.
parank, jew billi tmexxi l-vettura lura u ‘l
Kapaċità ta’ tagħbija jew kategorija tal-ispid insuffiċjenti
quddiem fuq fossa.
għall-użu attwali, it-tajer imiss ma’ partijiet fissi oħra
tal-vettura u b’hekk jiġi mdgħajjef is-sewqan sikur

X

(b) It-tajers fuq l-istess fus jew fuq roti doppji ta’ daqsijiet
differenti.

X
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5.2.2.

Perikolużi

MT

5.2.1.
triq

Maġġuri

29.4.2014

Element

X
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Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

X

(d) Kwalunkwe ħsara jew qtugħ serju fit-tajer.

X

MT

(c) It-tajers fuq l-istess fus huma ta’ kostruzzjoni differenti
(radjali/djagonali).

Perikolużi
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Element

X

Kejbil viżibbli jew bil-ħsara
X

(e) L-indikatur tal-użu eċċessiv għall-ħxuna tat-tajer isir
espost

X

Il-ħxuna tat-tajer mhix skont ir-rekwiżiti1.
X

It-tajer iħokk ma’ komponenti oħra (is-sewqan sikur
mhux imdgħajjef)

X

(g) Tajers rikundizzjonati mhux skont ir-rekwiżiti1.

X
X

Affettwat is-saff ta’ protezzjoni tal-kejbil
(h) Funzjonament ħażin tas-sistema ta’ monitoraġġ talpressjoni tat-tajer jew jidher ċar li t-tajer mhux minfuħ
biżżejjed
Jidher ċar li ma jaħdimx.
5.3.

X
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(f) It-tajer iħokk ma’ komponenti oħra (apparati flessibbli
kontra t-titjir).

X

Sistema tas-sospensjoni

5.3.1.
Il-molol u listabbilizzatur

Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq fossa jew (a) Il-molol mhumiex imqabbdin sew max-xażi jew malfuq parank. Jistgħu jintużaw detetturi talfus.
laxkezza tar- roti u huma rakkomandati
Ċaqliq relattiv viżibbli;fittings laxki b’mod serju ħafna
għal vetturi b’piż li jaqbeż 3,5 tunnellati.

Affettwati l-molla ewlenija (-folja), jew il-folji addizz
jonali affettwati b’mod serju ħafna

X
X
X

29.4.2014

(b) Komponent tal-molol bil-ħsara jew imxaqqaq.

X

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

X

(c) molla nieqsa.

X
MT

Affettwati l-molla ewlenija (-folja), jew il-folji addizz
jonali affettwati b’mod serju ħafna
(d) Modifika mhux sikura 3.
Spazju insuffiċjenti fir-rigward
sistema tal-molol ma taħdimx
Assorbituri tal-

X
tal-parijiet

Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq fossa jew (a) L-assorbituri tal-iskossi mhumiex imqabbdin sew maxfuq parank jew billi tuża tagħmir speċjali,
xażi jew mal-fus.
jekk ikun disponibbli.
L-assorbitur tal-iskossi laxk
(b) Assorbitur tal-iskossi bil-ħsara li juri sinjali ta’ tnixxija
jew funzjonament ħażin.

5.3.2.1.
testjar taleffiċjenza jew ammortizzar
(X)(2)

Uża tagħmir speċjali u qabbel id-differenzi (a) differenza sinifikanti bejn ix-xellug u l-lemin.
bejn ix-xellug u l-lemin

X
X
X

X
X

(b) il-valuri minimi mogħtija ma ntlaħqux.

5.3.3.
Tubi torque, vireg
ta’ radju, frieket tassospensjoni u brazzi tassospensjoni

X

l-oħra;

Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq fossa jew (a) Komponent mhux imqabbad sew max-xażi jew mal-fus.
fuq parank. Jistgħu jintużaw detetturi talProbabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa
laxkezza tar- roti u huma rakkomandati
għal vetturi b’piż li jaqbeż 3,5 tunnellati.

X
X
X

(b) Komponent bil-ħsara jew imsaddad ħafna.

X

Stabbiltà ta’ komponent affettwat jew komponent
maqsum
(c) Modifika mhux sikura3.
fir-rigward

X
tal-parijiet

l-oħra;

X
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Spazju insuffiċjenti
sistema ma taħdimx
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5.3.2.
iskossi

Perikolużi

29.4.2014

Element

Spezzjoni viżwali bil-vettura fuq fossa jew (a) Il-pern u/jew il-buxxis jew il-ġonot tas-sospensjoni
fuq parank. Jistgħu jintużaw detetturi talittieklu wisq.
laxkezza tar- roti u huma rakkomandati
Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa
għal vetturi b’piż li jaqbeż 3,5 tunnellati.
(b) Għatu ta’ protezzjoni mit-trab iddeterjora ħafna.
Għatu ta’ protezzjoni kontra t-trab nieqes jew imxaqqaq

5.3.5.

Sospensjoni tal- arja Spezzjoni viżwali

Maġġuri

X

X
X

(a) Is-sistema ma tistax titħaddem.

X
X
X

Affettwat serjament il-funzjonament tas-sistema
(c) tnixxija fis-sistema li tinstema’.
6.
6.1.
6.1.1.

X

XAŻI U AĊĊESSORJI TAX-XAŻI
Xażi jew qafas u aċċessorji
Kundizzjoni ġenerali Spezzjoni viżwali bil- vettura fuq fossa jew (a) Ksur jew deformazzjoni ħfief ta’ xi naħa jew talfuq parank.
membru trasversali.

X

Ksur jew deformazzjoni serji ta’ xi naħa jew talmembru trasversali.
(b) Il-pjanċi jew l-issikkar ta’ tisħiħ mhumiex sikuri.

X

X
X

Il-maġġoranza tal-issikkar huwa laxk; saħħa insuffiċjenti
tal-partijiet

Saħħa insuffiċjenti tal-partijiet

X
X

29.4.2014

(c) Sadid eċċessiv li jaffettwa r-riġidità tal-assemblaġġ.
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(b) Xi komponent bil-ħsara, modifikat jew deterjorat b’mod
li jaffettwa ħażin il-funzjonament tas-sistema.

X

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

5.3.4.
Ġonot tassospensjoni

Perikolużi

MT

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test
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Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.1.2.
Pajpijiet tal- egżost
u s-sajlensers

Spezzjoni viżwali bil- vettura fuq fossa jew (a) Sistema tal-egżost mhux sikura jew li tnixxi.
fuq parank.

Maġġuri

X

X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord

X

Spezzjoni viżwali bil- vettura fuq fossa jew (a) Tank jew pajpijiet mhux sikuri li joħolqu riskju parti
fuq parank, uża apparati li jindividwaw itkolari ta’ nar
tnixxijiet fil- każ ta’ sistemi LPG/CNG/LNG
X

(b) Fjuwil inixxi jew tapp tal-filler nieqes jew mhux effettiv.

Pajpijiet bil-ħsara
(d) Il-vit tal-fjuwil (jekk meħtieġ) ma jaħdimx sew.

X
X
X
X

(e) Riskju ta’ ħruq minħabba:
— tnixxija ta’ fjuwil;
— tank tal-fjuwil jew l-egżost mhux protetti sew ilkundizzjoni;
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X

Riskju ta’ nar; telf estensiv ta’ materjal ta’ periklu
(c) Pajpijiet mittiekla

MT

X

(b) Dħaħen li jidħlu fil-kabina jew fil-kompartiment talpassiġġieri.

6.1.3.
Tank tal-fjuwil u lpajpijiet (inkluż it-tank talfjuwil u l-pajpijiet tat- tisħin)

Perikolużi

29.4.2014

Element

— kundizzjoni tal-kompartiment tal-magna.

(f) Is-sistema tal-LPG/CNG/LNG jew tal-idroġenu mhix
skont ir-rekwiżiti, xi parti tas-sistema hija difettuża 1
6.1.4.
Bampers, apparati
ta’ protezzjoni laterali u talqiegħ fuq wara

Spezzjoni viżwali.

(a) Probabbiltà li l-laxkezza jew il-ħsara tikkaġuna korri
ment meta xi ħaġa jew xi ħadd iħokk magħha jew
imissha.

X

X

Probabbiltà li l-partijiet jaqgħu; funzjonalità affettwata
ħafna
X
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(b) Jidher ċar li l-apparat mhux skont ir-rekwiżiti1.

X

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.1.5.
Sostenn tal- istepni
(jekk imwaħħal)

Spezzjoni viżwali.

(a) is-sostenn mhux f’kundizzjoni tajba.

Maġġuri

X
X

(c) Stepni mhux imwaħħal sew fis-sostenn

X

MT

(b) Is-sostenn imxaqqaq jew mhux sikur.

Periklu serju ħafna li jaqa’.
6.1.6.
Agganċ mekkaniku
u tagħmir tal- irmunkar

Perikolużi

X
X

X
X

(b) Komponent mittiekel iżżejjed.
Taħt il-limitu tal-użu

X

(c) Twaħħil difettuż.

X

Kwalunkwe twaħħil huwa difettuż b’periklu serju ħafna
li jaqa’

X

(d) Kwalunkwe apparat tas-sikurezza nieqes jew mhux
jaħdem sew.

X

(e) Kwalunkwe indikatur tal-agganċ li mhux jaħdem.

X

Il-pjanċa tar-reġistrazzjoni ma tinqarax (meta ma tkunx
qed tintuża)
(g) Modifika mhux sikura3 (partijiet sekondarji)

X

X
X

Modifika mhux sikura (partijiet primarji)

X
X

29.4.2014

3

(h) Agganċ dgħajjef ħafna
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Spezzjoni viżwali għall-użu u t-tħaddim (a) Komponent bil-ħsara, difettuż jew imxaqqaq (jekk
korrett
b’attenzjoni
speċjali
għal
mhux qed jintuża).
kwlaunkwe apparat tas-sikurezza li jkun
Komponent bil-ħsara, difettuż jew imxaqqaq (jekk qed
imwaħħal u/jew l-użu ta’ gejġ tal-kejl.
jintuża).

(f) Ostruzzjoni
għall-pjanċa
tar-reġistrazzjoni
jew
kwalunkwe dawl (meta ma jkunux qed jintużaw).
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Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.1.7.

Trażmissjoni

Spezzjoni viżwali.

(a) Il-boltijiet li torbot bihom huma laxki jew neqsin.

Maġġuri

X
X
MT

Il-boltijiet li torbot bihom huma laxki jew neqsin tant li
s-sikurezza fit-triq hija pperikolata b’mod serju ħafna
X

(b) Il-berings tax-xaft tat-trażmissjoni ttieklu żżejjed.
Periklu serju ħafna li jillaxkaw jew jixxaqqu

X
X

(c) Il-ġonot universali jew il-ktajjen/iċ-ċinturini tat-traż
missjoni ttieklu żżejjed.

X

(d) Agganċ flessibbli ddeterjorat.

X

Periklu serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq
(e) Xaft bil-ħsara jew mgħawweġ.

X

(f) Il-qafas tal-berings imxaqqaq jew mhux sikur.

X
X

Periklu serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq

Għatu ta’ protezzjoni kontra t-trab nieqes jew imxaqqaq
(h) Modifika illegali tal-power-train.
6.1.8.
magna

Immuntar tal-

X
X
X

Spezzjoni viżwali mhux neċessarjament Immuntar iddeterjorati, bi ħsara evidenti u severa.
fuq fossa jew fuq parank.
Immuntar laxk jew imxaqqaq.

X

Spezzjoni viżwali u/jew bl-użu ta’ interface (a) L-unità ta’ kontroll modifikata taffettwa s-sikurezza
u/jew l-ambjent
elettronika

X

X
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6.1.9.
Prestazzjoni talmagna (X)2
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X

Periklu serju ħafna li jillaxkaw jew jixxaqqu

(g) Għatu ta’ protezzjoni mit-trab iddeterjora ħafna.

Perikolużi

29.4.2014

Element

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

X

(b) Modifika fil-magna taffettwa s-sikurezza u/jew lambjent

6.2.1.

MT

6.2.

Kabina u karrozzerija
Kundizzjoni

Spezzjoni viżwali

(a) Probabbiltà li panil jew parti laxk(a) jew bil-ħsara jikka
ġunaw korriment

X
X

Probabbiltà li jaqgħu
(b) Il-pilastru tal-bodi mhux sikur.

X

(c) Tippermetti d-dħul ta’ dħaħen tal-magna jew tal-egżost.

X
X
X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord
(d) Modifika mhux sikura3.

X
X

Spazju insuffiċjenti fir-rigward tal-partijiet iduru jew
jiċaqalqu u t-triq
Immuntar

Spezzjoni viżwali fuq fossa jew fuq (a) Il-bodi jew il-kabina mhumiex sikuri.
parank.
Stabbiltà affettwata

X
X

(b) Jidher ċar li l-bodi/kabina mhux pożizzjonati b’mod
kwadrat fuq ix-xażi.

X

(c) Twaħħil mhux sikur jew nieqes tal-bodi/kabina maxxażi jew il-membri trasversali u jekk simmetriku

X

Twaħħil mhux sikur jew nieqes tal-bodi/kabina maxxażi jew il-membri trasversali tant li s-sikurezza fittriq hija pperikolata b’mod serju ħafna

Stabbiltà mdgħajfa

X

X
X

29.4.2014

(d) Sadid eċċessiv f’punti ta’ twaħħil fuq korpi integrali.
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Stabbiltà mdgħajfa

6.2.2.

Perikolużi
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Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.2.3.
bibien

Bibien u molol tal-

Spezzjoni viżwali.

Maġġuri

X

(b) Probabbiltà li bieba tinfetaħ għal għarrieda jew li ma
tibqax magħluqa (bibien jislajdjaw).

X

Probabbiltà li bieba tinfetaħ għal għarrieda jew li ma
tibqax magħluqa (bibien li jduru).
(c) Bibien, ċappetti, molol jew pillastru ddeterjorati.

X

X

Il-bieba, iċ-ċappetti, il-molol jew il-pilastru neqsin jew
laxki.

6.2.5.

Art

Sit tax-xufier

X

Spezzjoni viżwali fuq fossa jew fuq L-art mhux sikura jew ddeterjorata b’mod eċċessiv.
parank.
Stabbiltà insuffiċjenti

X

Spezzjoni viżwali.

X

X

(a) Sit bi struttura difettuża
Sit laxk

X
X

(b) Il-mekkaniżmu ta’ aġġustament ma jaħdimx sewwa.

X

Sit jiċċaqlaq jew id-dahar ma jistax jitwaħħal
6.2.6.

Sits oħrajn

Spezzjoni viżwali.

(a) Is-sits f’kundizzjoni difettuża jew mhux sikuri (partijiet
sekondarji)

X

Is-sits f’kundizzjoni difettuża jew mhux sikuri (partijiet
ewlenin)
(b) Is-sits mhux imwaħħla skont ir-rekwiżiti1.

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

X

X

Għadd permess ta’ sits issuperat; il-pożizzjonament
mhux f’konformità mal-approvazzjoni

X

Kwalunkwe kontroll neċessarju għat-tħaddim sikur talvettura li ma jkunx qed jaħdem kif suppost.

X

Tħaddim sikur affettwat

X
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6.2.7.
Kontrolli tassewqan
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6.2.4.

MT

(a) Bieba ma tinfetaħx jew ma tingħalaqx sew.

Perikolużi

29.4.2014

Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.2.8.

Turġien tal- kabina

Spezzjoni viżwali.

(a) It-tarġa jew ċirku tat-tarġa mhux sikuri

Maġġuri

Perikolużi
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Element

X

Stabbiltà insuffiċjenti

X
MT

6.2.9.
Fittings u tagħmir
intern u estern ieħor

Spezzjoni viżwali.

(b) It-tarġa jew iċ-ċirku f’kundizzjoni fejn hemm probab
biltà li jikkaġunaw korriment lil min jużahom.

X

(a) Twaħħil difettuż ta’ fitting jew tagħmir ieħor

X

(b) Fitting jew tagħmir ieħor mhux skont ir-rekwiżiti1

X

(c) Tagħmir idrawliku jnixxi.

X
X
X

Telf estensiv ta’ materjal ta’ periklu
6.2.10.
Madgards (wings),
apparati ta’ trażżin tat-titjir

Spezzjoni viżwali.

(a) Neqsin, laxki jew imsaddin ħafna.

X

Probabbiltà li jikkaġunaw korrimenti; probabbiltà li
jaqgħu.
(b) Spazju insuffiċjenti għat-tajer. (trażżin tat-titjir)

X
X
X

Spazju insuffiċjenti għat-tajer (madgards).
(c) Mhux skont ir-rekwiżiti1.
Kopertura insuffiċjenti tal-faxxa tat-tread
6.2.11.

Stend

Spezzjoni viżwali.

X
X
X

(b) Mhux skont ir-rekwiżiti1

X
X

29.4.2014

(a) Neqsin, laxki jew imsaddin ħafna.

(c) Riskju li timxi meta l-vettura tkun miexja
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Probabbiltà li l-partijiet imwaħħla jikkaġunaw korri
menti; tħaddim sikur affettwat

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.2.12.
Handgrips u
footrests

7.1.

(a) Neqsin, laxki jew imsaddin ħafna.

X

(b) Mhux skont ir-rekwiżiti1

X

(a) Il-punt ta’ ankraġġ iddeterjora ħafna

X

Perikolużi

MT

7.

Spezzjoni viżwali.

Maġġuri

29.4.2014

Element

TAGĦMIR IEĦOR
Ċinturini tas-sikurezza/bokkli u sistemi ta’ rbit

7.1.2.
Sikurezza talimmuntar taċ-ċinturini tassikurezza/tal-bokkli.

Spezzjoni viżwali..

Stabbiltà affettwata

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(b) Ankraġġ laxk.

X

(a) Iċ-ċintorin obbligatorju tas-sikurezza huwa nieqes jew
mhux imwaħħal.

X

(b) Iċ-ċintorin tas-sikurezza huwa bil-ħsara.
Kwalunkwe qtugħ jew sinjal ta’ tiġbid żejjed

7.1.3.
Limitatur tattagħbija taċ-ċintorin tassikurezza

X

X
X
X

(d) Il-bokkla taċ-ċintorin tas-sikurezza hija bil-ħsara jew ma
taħdimx sew.

X

(e) Ir-retrattur taċ-ċintorin tas-sikurezza huwa bil-ħsara jew
ma jaħdimx sewwa.

X

Spezzjoni viżwali u/jew bl-użu ta’ interface (a) Jidher ċar li l-limitatur tat-tagħbija huwa nieqes jew
elettronika
mhux adatt għall-vettura.

X

(b) Sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
ronika tal-vettura

X
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(c) Iċ-ċintorin tas-sikurezza mhux skont ir-rekwiżiti1.
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7.1.1.
Ċinturini tassikurezza/bokkli u sistemi ta’
rbit

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

7.1.4.
Pretensjonaturi taċċintorin tas- sikurezza

Sistemi SRS

7.2.
Apparat tat-tifi tannar (X)(2)

X

(b) Sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
ronika tal-vettura

X

Spezzjoni viżwali u/jew bl-użu ta’ interface (a) Jidher ċar li l-erbeg huwa nieqes jew mhux adatt għallvettura.
elettronika

X

(b) Sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
ronika tal-vettura

X

(c) Jidher ċar li l-erbeg ma jaħdimx

X

Spezzjoni viżwali tal-MIL u/jew bl-użu ta’ (a) L-MIL tal-SRS jindika xi tip ta’ falliment tas-sistema.
interface elettronika

Spezzjoni viżwali.

X

(b) Sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
ronika tal-vettura

X

(a) Nieqes.

X

(b) Mhux skont ir-rekwiżiti1.

X

jekk meħtieġ (pereżempju taksis, xarabanks, kowċijiet,
eċċ)
7.3.
Serraturi u apparat
kontra s-serq

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) L-apparat li jipprevjeni vettura milli tinsaq mhux qed
jaħdem

X
X

X

(b) Difettużi

X

Għeluq jew imblukkar għal għarrieda
Spezzjoni viżwali.

(a) Nieqes jew mhux komplut.

X

(b) Mhux skont ir-rekwiżiti1

X

29.4.2014

7.4.
Trijangolu ta’ twissija
(jekk meħtieġ) (X)2
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7.1.6.

Erbeg

Spezzjoni viżwali u/jew bl-użu ta’ interface (a) Jidher ċar li l-pretensjonaturi huma neqsin jew mhux
elettronika
adatti għall-vettura.

Perikolużi

MT

7.1.5.

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Nieqes, inkomplet jew mhux skont ir-rekwiżiti1.

7.6.
Riffieda tar-roti (ifilsa) Spezzjoni viżwali.
(jekk meħtieġa) (X)(2)

Nieqsa jew mhux f’kundizzjoni tajba, stabbiltà jew dimen
sjoni insuffiċjenti

Perikolużi

X
MT

Spezzjoni viżwali.
7.5.
Kit tal-ewwel
għajnuna. Kit tal-ewwel
għajnuna (jekk meħtieġ) (X)(2)

Maġġuri

29.4.2014

Element

7.7.
Apparat ta’ twissija li
jinstema’

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Ma jaħdimx kif suppost

X

X

Kompletament ma jaħdimx

X
X

(c) Mhux skont ir-rekwiżiti1

X

Ipproduċa ħoss li x’aktar jiġi mfixkel ma’ dak ta’ sireni
uffiċjali
7.8.

Spidometru

Spezzjoni viżwali jew billi jitħaddem waqt (a) Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti1.
test fit-triq jew b’mezzi elettroniċi.
Nieqes jekk meħtieġ
(b) tħaddim imdgħajjef

X
X
X
X
X

Kompletament ma jaħdimx
(c) Ma jistax ikun imdawwal biżżejjed.
Kompletament hux kapabbli li jiġi imdawwal.
7.9.
Takografu (jekk
imwaħħal/meħtieġ)

Spezzjoni viżwali.
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(b) Kontroll mhux sikur.

X
X
X

(b) Ma jaħdimx.

X

(c) Siġilli difettużi jew nieqsa.

X
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(a) Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti1.

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

X

(e) Tbagħbis jew manipulazzjoni evidenti.

X

(f) Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri talikkalibrar.

X

MT

(d) Il-plakka tal-istallazzjoni nieqsa, ma tinqarax jew
skaduta.

Perikolużi
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Element

7.10.
Apparat li jillimita l- Spezzjoni viżwali u billi jitħaddem jekk (a) Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti1
ispid (jekk imwaħħal/meħtieġ) ikun disponibbli t-tagħmir.
(b) Jidher ċar li ma jaħdimx.

X

(c) Spid issettjat ħażin (jekk iċċekkjat).

X

(d) Siġilli difettużi jew nieqsa.

X

(e) Plakka nieqsa jew ma tinqarax.

X

(f) Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri talikkalibrar.

X

Spezzjoni viżwali u/jew bl-użu ta’ interface (a) Jidher ċar li manipulat (frodi) biex jitnaqqas ir-rekord
tad-distanza jew biex jiġi rrappreżentat ħażin ir-rekord
elettronika
tad-distanza ta’ vettura

X

(b) Jidher ċar li ma jaħdimx
7.12.
Kontroll Elettroniku
tal-Istabbiltà (ESC) jekk
imwaħħal/meħtieġ

Spezzjoni viżwali u/jew bl-użu ta’ interface (a) Is-sensers tal-ispid tar-roti neqsin jew bil-ħsara.
elettronika
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7.11.
Odometru jekk
disponibbli (X)(2)

X

X
X
X

(c) Komponenti oħra neqsin jew bil-ħsara.

X

29.4.2014

(b) Ħsara fil-wajering.

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

X

(e) Il-MIL tal-ESC jindika xi tip ta’ falliment tas-sistema.

X

(f) Sistema tindika falliment permezz ta’ interface elett
ronika tal-vettura

X

Evalwazzjoni suġġettiva (sakemm l-ispettur (a) Livelli ta’ storbju li jaqbżu dawk permessi fir-rekwiżiti1.
ma jikkunsidrax li l-livell tal-istorbju jista’
jkun qrib il-limitu, f’liema każ jista’ jsir kejl
tal-ħoss magħmul minn vettura wieqfa bl(b) Kwalunkwe parti tas-sistema tat-trażżin tal-istorbju
użu ta’ meter tal-livell ta’ ħoss).
laxka, bil-ħsara, imwaħħla ħażin, nieqsa jew jidher ċar
li ġiet modifikata b’mod li jaffettwa ħażin il-livelli talistorbju.

X

FASTIDJU

Storbju

8.1.1.
Sistema ta’ trażżin
tal-istorbju

X

X

Periklu serju ħafna li jaqa’

8.2.

8.2.1
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8.1.

(d) Is-swiċċ bil-ħsara jew mhux jaħdem sew.

Perikolużi

MT

8.

Maġġuri

29.4.2014

Metodu

Element

Emissjonijiet tal-egżost

Emissjonijiet minn magni b’positive ignition

8.2.1.1
Tagħmir talkontroll tal-emissjonijiet

Spezzjoni viżwali

X

(b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.

X
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(a) Tagħmir ta’ kontroll tal-emissjonijiet imwaħħal millmanifattur nieqes, immodifikat jew jidher ċar li difettuż.

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Emissjonijiet

— Għall-vetturi sa klassijiet ta’ emmiss (a) Jew, l-emissjonijiet gassużi huma ogħla mil-livelli speċi
fiċi indikati mill-manifattur;
joni Euro 5 u EuroV (7):

X

X

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Kejl bl-użu ta’ analizzatur tal- gass talegżost konformi mar- rekwiżiti1 jew
qari tal-OBD. L-ittestjar tal-pajp talegżost għandu jkun il-metodu awto (b) Jew, f’każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli,
matiku tal-valutazzjoni tal-emissjoni
l-emissjonijiet ta’ CO jkunu ogħla minn:
jiet tal-egżost. Abbażi ta’ valutazzjoni
(i) għal vetturi mhux ikkontrollati minn sistema ta’
ta’ ekwivalenza u b’kunsiderazzjoni
kontroll tal-emissjonijiet avvanzata,
tal-leġislazzjoni
rilevanti
talapprovazzjoni tat-tip, l-Istati Membri
— 4,5 %, jew
jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ OBD
— 3,5 %
skont ir-rakkomandazzjonijiet talmanifattur u rekwiżiti oħra.
skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu
speċifikat fir-rekwiżiti1
— Għall-vetturi sa klassijiet ta’ emmiss
8
joni Euro 6 u EuroVI ( ):
(ii) għal vetturi kkontrollati minn sistema ta’ kontroll
tal-emissjonijiet avvanzata:
Kejl bl-użu ta’ analizzatur tal-gass talegżost konformi mar- rekwiżiti1 jew
— bil-magna mhux ingranata: 0,5 %
qari tal-OBD skont ir-rakkomandazz
— bi spid għoli mingħajr ingranaġġ: 0,3 %
jonijiet tal-manifattur u rekwiżiti oħra1
jew
Kejl mhux applikabbli għal magni
two-stroke.
— bil-magna mhux ingranata: 0,3 % (9)

Perikolużi

MT

8.2.1.2
gassużi

Maġġuri
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Element

— bi spid għoli mingħajr ingranaġġ: 0,2 %
skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu
speċifikat fir-rekwiżiti1.

X

(d) Il-valur moqri mill-OBD jindika funzjonament ħażin
sinifikanti.

X

29.4.2014

(c) Il-koeffiċjent Lambda huwa barra mill-medda ta’
1 ± 0,03 jew mhux skont l-ispeċifikazzjoni tal-manifat
tur.

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

8.2.2.

Perikolużi

Emissjonijiet minn magni diżil

Opaċità

Vetturi rreġistrati jew
imdaħħla fis-servizz qabel l1 ta’ Jannar 1980 huma
eżentati minn dan ir-rekwiżit.

Spezzjoni viżwali

(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet imwaħħal millmanifattur nieqes jew jidher ċar li huwa difettuż.

X

(b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.

X

— (a) - Għall-vetturi sa klassi ta’ emmiss (a) Għal vetturi rreġistrati jew imdaħħla fis-servizz għallewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti1,
joni Euro 5 u Euro V (9):

— Għall-vetturi sa klassijiet ta’ emmiss
joni Euro 6 u Euro V (10) I:

X

l-opaċità tkun aktar mil-livell reġistrat fuq il-pjanċa li lmanifattur iwaħħal mal-vettura.
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L-opaċità tal-gass tal-egżost għandha
tiġi mkejla waqt aċċellerazzjoni ħielsa
(mingħajr tagħbija minn spid mingħajr
ingranaġġ sa dak tal-qtugħ) bil- ger filpożizzjoni newtrali u l- klaċċ magħfus
jew il-qari tal- OBD. L-ittestjar tal-pajp
tal-egżost għandu jkun il-metodu
awtomatiku tal-valutazzjoni tal-emiss
jonijiet tal-egżost. Abbażi ta’ valutazz
joni ta’ ekwivalenza u b’kunsiderazz
joni tal-leġislazzjoni rilevanti talapprovazzjoni tat-tip, l-Istati Membri
jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ OBD
skont ir-rakkomandazzjonijiet talmanifattur u rekwiżiti oħra.

MT

8.2.2.1.
Tagħmir li
jikkontrolla l- emissjonijiet
tal-egżost

8.2.2.2.

Maġġuri

29.4.2014

Metodu

Element

L-opaċità tal-gass tal-egżost għandha
tiġi mkejla waqt aċċellerazzjoni ħielsa
(mingħajr tagħbija minn spid mingħajr
ingranaġġ sa dak tal-qtugħ) bil- ger filpożizzjoni newtrali u l- klaċċ magħfus
jew il-qari tal- OBD skont ir-rakko
mandazzjonijiet
tal-manifattur
u
rekwiżiti oħra 1.
Il-prekondizzjonament tal-vettura:

L 127/111

1. Il-vetturi jistgħu jiġu ttestjati mingħajr
prekondizzjonament għalkemm għal
raġunijiet ta’ sikurezza, għandhom
isiru kontrolli li l-magna tkun sħuna
u f’kundizzjoni mekkanika sodisfaċenti.

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

Perikolużi
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Element

2. Ir-rekwiżiti tal- prekondizzjoni:
MT

(i) Il-magna trid tkun sħuna għal
kollox, pereżempju t- temperatura
taż-żejt tal-magna mkejla b’sonda
mit-tubu tal- ħadid li timmarka llivell taż- żejt għandha tkun millinqas ta’ 80 °C, jew it-temperatura
normali ta’ tħaddim f’każ li din
tkun aktar baxxa, jew it- tempera
tura tal-blokka tal- magna mkejla
permezz tal- livell ta’ radjazzjoni
infraħamra għandha tkun millinqas daqs temperatura ekwivalenti.
Jekk, minħabba l-konfigurazzjoni
tal- vettura, dan il-kejl ma jkunx
prattiku, il-mod kif tiġi stabbilita
t-temperatura normali ta’ tħaddim
tal-magna jista’ jsir b’mezzi oħra,
pereżempju bit- tħaddim tal-fann
tat-tkessiħ tal- magna.
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(ii) Is-sistema tal-egżożt għandha tiġi
mnaddfa b’mill- inqas tliet ċikli ta’
aċċelerazzjoni jew b’metodu ekwi
valenti.

(b) Meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew irrekwiżiti1 ma jippermettux l-użu ta’ valuri ta’ referenza,

X

— għal magni b’respirazzjoni naturali: 2,5 m–1,
— għal magni bit-turbo: 3,0 m–1,
— jew, għal vetturi identifikati fir-rekwiżiti 1 jew irre
ġistrati jew imdaħħla fis-servizz għall-ewwel darba
wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti1
1,5 m–1 (11)
29.4.2014

jew 0,7 m–1 (12)

Metodu

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

Perikolużi

29.4.2014

Element

Il-proċedura tat-test:

3.
Matul kull ċiklu ta’ aċċellerazzjoni
ħielsa, il-magna għandha tilħaq l-ispid
tal-qtugħ jew, għall-vetturi bi trażmissjoni
jiet awtomatiċi, l- ispid speċifikat millmanifattur jew, jekk din l-informazzjoni
ma tkunx disponibbli, allura l- ispid ta’
żewġ terzi tal-ispid tal- qtugħ, qabel ma
jiġi rilaxxat l- aċċelleratur. Dan jista’ jiġi
ċċekkjat, pereżempju, billi jiġi mmonitorjat
l-ispid tal-magna jew billi jitħalla jgħaddi
biżżejjed ħin bejn l-għafis inizjali tal-aċċel
leratur u r- rilaxx tiegħu, li fil-każ talvetturi tal-kategorija M2, M3, N2 u N3,
għandu jkun ta’ mill- anqas żewġ sekondi.
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4.
Il-vetturi għandhom jiġu mwaħħla
fit-testijiet fil-każ biss li l-medji aritmetiċi
ta’ mill- anqas l-aħħar tliet ċikli ta’ aċċel
lerazzjoni ħielsa jaqbżu l- valuri tal-limitu.
Dan jista’ jiġi kkalkulat billi jiġi injorat kull
kejl li ma jaqbilx b’mod sinifikanti malmedja mkejla, jew ir-riżultat ta’
kwalunkwe kalkolu statistiku ieħor li
jikkunsidra t-tifrix tal-kejlijiet. L-Istati
Membri jistgħu jillimitaw l-għadd taċ-ċikli
tat- testijiet.
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2.
Sabiex jinbeda kull ċiklu ta’ aċċelle
razzjoni ħielsa, il-pedala tal-aċċelleratur
trid tingħafas għalkollox, bil-ħeffa u
b’mod kontinwu (f’inqas minn sekonda)
iżda mhux bil-goff, sabiex tinkiseb ilkwantità massima ta’ fjuwil mill-pompa
tal-injezzjoni.

MT

1.
Il-magna u kwalunkwe turboċarġer
imwaħħal, ma għandhomx ikunu ingranati
qabel il-bidu ta’ kull ċiklu ta’ aċċellerazz
joni ħielsa. Għall- vetturi diżil heavy-duty,
dan ifisser stennija ta’ mill-anqas 10
sekondi wara r-rilaxx tal- aċċelleratur.

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

Perikolużi

Trażżin tal-interferenza elettromanjetika

Interferenza mir-radju (X)2
8.4.
8.4.1.

Kwalunkwe rekwiżit mir-rekwiżiti

1

mhux issodisfat.

X

Elementi oħra relatati mal-ambjent
Kwalunkwe tnixxija ta’ fluwidu eċċessiv, għajr l-ilma, li tista’
tagħmel ħsara lill-ambjent jew toħloq riskju tas-sikurezza
għal utenti oħra tat-triq.

Tnixxijiet ta’ fluwidu

X
X

Formazzjoni kostanti ta’ qtar li jikkostitwixxi periklu serju
ħafna
9.
9.1.
9.1.1.

TESTIJIET SUPPLIMENTARI GĦAL VETTURI LI JĠORRU L-PASSIĠĠIERI TAL-KATEGORIJI M2, M3

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

8.3.

MT

5.
Sabiex jevitaw li jsiru testijiet bla
bżonn, l-Istati Membri jistgħu jwaħħlu lvetturi li jkollhom valuri mkejla ferm
ogħla mill-valuri ta’ limitu wara inqas
minn tliet ċikli ta’ aċċellerazzjoni ħielsa
jew wara ċ-ċikli tat-tnaddif. Daqstant
ieħor, sabiex jevitaw li jsiru testijiet bla
bżonn, l-Istati Membri jistgħu jgħaddu lvetturi li jkollhom valuri mkejla ferm aktar
baxxi mil-limiti wara inqas minn tliet ċikli
ta’ aċċellerazzjoni ħielsa jew wara ċikli tattnaddif.
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Metodu

Element

Bibien
Bibien

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Tħaddim difettuż.
(b) Kundizzjoni ddeterjorata.

X
X
X

Probabbiltà li tikkaġuna korrimenti
(c) Il-kontroll tal-emerġenza difettuż.

X

(d) Kontroll mill-bogħod tal-bibien u tal-apparati ta’ twis
sija difettuż.

X

Wisa’ tal-bieb insuffiċjenti

X
X

29.4.2014

(e) Mhux skont ir-rekwiżiti1.

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

9.1.2.

Ħruġ ta’ emerġenza

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom (fejn (a) Funzjonament difettuż.
ikun xieraq).
(b) Is-sinjali tal-ħruġ ta’ emerġenza ma jistgħux jinqraw

Maġġuri

Perikolużi

X
X

MT

Is-sinjali tal-ħruġ ta’ emerġenza neqsin
(c) Il-martell biex tkisser il-ħġieġ nieqes.

X

(d) Mhux skont ir-rekwiżiti1.

X

Wisa’ insuffiċjenti jew aċċess imblukkat
9.2.
Sistema tat-tneħħija
tat-titpin u tas-silġ (X)2

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Mhux taħdem sew.

X
X

X
X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord
(c) Sistema tat-tneħħija tas-silġ difettuża (jekk obbligatorja).
Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

(a) Tħaddim difettuż.

X
X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord

X
X

(b) Emissjoni ta’ gassijiet tossiċi jew tal-egżost fil-kompar
timent tax-xufier jew tal-passiġġieri.

X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord
9.4.
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Taffettwa t-tħaddim sikur tal-vettura
(b) Emissjoni ta’ gassijiet tossiċi jew tal-egżost fil-kompar
timent tax-xufier jew tal-passiġġieri.

9.3.
Sistema ta’
ventilazzjoni u tat-tisħin (X)2

29.4.2014

Metodu

Element

Sits

9.4.1.
Sits tal-passiġġieri
(inklużi s-sits għall- persunal
ta’ akkumpanjament)

Spezzjoni viżwali

9.4.2.
Sit tax-xufier
(rekwiżiti addizzjonali)

Spezzjoni viżwali

Is-sits li jintwew (jekk permessi) mhux jaħdmu b’mod awto
matiku.

X
X

Jimblukkaw ħruġ ta’ emerġenza
(a) Apparat speċjali bħal protezzjoni kontra d-dawl qawwi

X

Kamp viżiv ostakolat

Probabbiltà li jikkaġuna korrimenti;

X
X
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(b) Protezzjoni mhux sikura għax-xufier jew mhux skont
ir-rekwiżiti1

X

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Spezzjoni viżwali u permezz tat-tħaddim Apparat difettuż jew mhux skont ir-rekwiżiti1

9.6.
Passaġġi, spazji fejn
toqgħod bilwieqfa

Spezzjoni viżwali

X

Kompletament ma jaħdimx

X
X

(b) Poġġamani jew imqabad difettużi.

X
X

Wisa’ jew spazju insuffiċjenti
Turġien.

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom (fejn (a) Kundizzjoni ddeterjorata.
ikun xieraq).
Kundizzjoni bil-ħsara

X
X

X

Stabbiltà affettwata

X
X

(b) It-turġien li jingħalqu mhux jaħdmu sew.
(c) Mhux skont ir-rekwiżiti1

X
X

Wisa’ insuffiċjenti jew għoli eċċessiv
9.8.
Sistema ta’
komunikazzjoni għallpassiġġieri (X)2
9.9.

Avviżi (X)2

Spezzjoni viżwali u billi tħaddimhom.

Sistema difettuża

X

Kompletament ma taħdimx
Spezzjoni viżwali.

X

(a) Avviż nieqes, żbaljat jew ma jistax jinqara.

X

(b) Mhux skont ir-rekwiżiti1

X

Informazzjoni falza
9.10.
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9.7.

X

X

Mhux sikuri jew ma jistgħux jintużaw
(c) Mhux skont ir-rekwiżiti1.

Perikolużi

MT

9.5.
Apparati tat-tidwil
interni u tad- destinazzjoni
(X)(2)

Maġġuri
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Metodu

Element

X

Rekwiżiti rigward it-trasport tat-tfal. (X)2
Bibien

Spezzjoni viżwali

Il-protezzjoni tal-bibien mhix skont ir-rekwiżiti1 fir-rigward
ta’ din il-forma ta’ trasport.

9.10.2.
speċjali

Sinjalar u tagħmir

Spezzjoni viżwali

Sinjalar jew tagħmir speċjali nieqes jew mhux skont irrekwiżiti1.

X
X

29.4.2014

9.10.1.

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

9.11.

Rekwiżiti rigward it-trasport ta’ persuni b’mobbiltà mnaqqsa (X)2
(a) Tħaddim difettuż.

Bibien, ir-rampi u

X

Tħaddim sikur affettwat
(b) Kundizzjoni ddeterjorata.

X
X
X

Stabbiltà affettwata; probabbiltà li tikkaġuna korrimenti;
(c) Kontroll(i) difettuż(i).

X
X

Tħaddim sikur affettwat
X

X

Ma jaħdimx kompletament
(e) Mhux skont ir-rekwiżiti1.
9.11.2
Sistema ta’ rbit tas- Spezzjoni viżwali u jekk ikun xieraq billi (a) Tħaddim difettuż.
tħaddimhom.)
siġġijiet tar-roti
Tħaddim sikur affettwat
(b) Kundizzjoni ddeterjorata.

X
X
X
X
X

Stabbiltà affettwata; probabbiltà li tikkaġuna korrimenti;
(c) Kontroll(i) difettuż(i).

9.11.3
speċjali
9.12.

Sinjalar u tagħmir

Spezzjoni viżwali

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(d) Apparat(i) ta’ twissija difettuż(i).

Perikolużi

MT

9.11.1.
l-liftijiet

Maġġuri
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Metodu

Element

X

Tħaddim sikur affettwat

X

(d) Mhux skont ir-rekwiżiti1

X

Sinjalar jew tagħmir speċjali nieqes jew mhux skont irrekwiżiti1

X

(a) L-istallazzjoni mhix skont ir-rekwiżiti1

X

(b) L-istallazzjoni hija bil-ħsara tant li jkun perikoluż li
tużaha.

X

Tagħmir speċjali ieħor (X)2
Spezzjoni viżwali
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9.12.1.
Stallazzjonijiet
għall-preparazzjoni tal- ikel

Raġunijiet għalfejn l-element ma jgħaddix mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

9.12.2.
sanitarja

Stallazzjoni

L-istallazzjoni mhix skont ir-rekwiżiti1

X

Probabbiltà li tikkaġuna korrimenti;
Spezzjoni viżwali

Mhux skont ir-rekwiżiti1
Tħaddim sikur tal-vettura affettwat

Perikolużi

X
MT

9.12.3.
Apparati oħra (eż.
sistemi awdjoviżivi)

Spezzjoni viżwali

Maġġuri

X
X

Il-kategoriji ta’ vetturi barra l-ambitu ta’ din id-Direttiva huma inklużi bħala gwida.
43 % għas-semitrejlers approvati qabel l-1 ta’ Jannar 2012.
48 % għal vetturi mhux mgħammra bl-ABS jew tip approvat qabel l-1 ta’ Ottubru 1991.
45 % għal vetturi rreġistrati wara l-1988 jew mid-data speċifikata fir-rekwiżiti skont liema waħda minnhom tkun l-iktar reċenti.
43 % għal semitrejlers u trejlers draw-bar reġistrati wara l-1988 jew id-data speċifikata fir-rekwiżiti, skont liema waħda hija l-iktar reċenti.
E.ż. 2,2 m/s2 għal vetturi N1, N2 u N3 rreġistrati għall-ewwel darba wara 1.1.2012.
Tip approvat skont id-Direttiva 70/220/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I Tabella 1 (Euro 5), id-Direttiva 88/77/KEE u d-Direttiva 2005/55/KE
Tip approvat skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I Tabella 2 (Euro 6) u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).
Tip approvat skont id-Direttiva 70/220/KEE, l-Anness 1, Tabella 1 (Euro 5) għar-Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I, Tabella 1 (Euro 5), id-Direttiva 88/77/KEE u d-Direttiva 2005/55/KE.
Tip approvat skont l-Anness 1, Tabella 2 (Euro 6) għar-Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I, Tabella 2 (Euro 6) u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).
Tip approvat skont il-limiti fir-ringiela B sezzjoni 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE kif emendata bid-Direttiva 98/69/KE jew wara; ringiela B1, B2 jew C taqsima 6.2.1 tal-Anness I tadDirettiva 88/77/KEE jew irreġistrat jew imdaħħal fis-servizz għall-ewwel darba wara l-1 ta’ Lulju 2008.
(12) Tip approvat skont il-limiti tat-tabella 2 tal-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 (Euro 6). Tip approvat skont ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).

NOTI:
2
3

Ir-“Rekwiżiti” huma stipulati skont l-approvazzjoni tat-tip fid-data tal-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew l-ewwel dħul fis-servizz kif ukoll skont l-obbligi ta’ retrofitting jew mil-leġislazzjoni
nazzjonali fil-pajjiż tar-reġistrazzjoni. Dawn ir-raġunijiet għal falliment japplikaw biss meta tkun ġiet iċċekkjata l-konformità mar-rekwiżiti.
(X) tidentifika elementi relatati mal-kundizzjoni tal-vettura u l-adegwatezza tagħha għall-użu fit-triq iżda li mhumiex ikkunsidrati bħala essenzjali f’test tal-affidabbiltà stradali.
Modifika mhux sikura tfisser modifika li taffettwa ħażin is-sikurezza tal-vettura fit-triq jew li jkollha effett sporzjonat fuq l-ambjent
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(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)

1
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Metodu

Element

29.4.2014

29.4.2014

MT
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ANNESS II
KONTENUTI MINIMI TA’ ĊERTIFIKAT TA’ AFFIDABBILTÀ STRADALI

Iċ-ċertifikat ta’ affidabbiltà stradali maħruġ wara test tal-affidabbiltà stradali għandu jkopri mill-inqas l-element li ġejjin
preċeduti mill-kodiċijiet armonizzati korrispondenti tal-Unjoni:
(1) Numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura (numru VIN jew in-numru tax-xażi)
(2) Numru tal-pjanċa ta’ reġistrazzjoni tal-vettura u simbolu tal-pajjiż tal-Istat ta’ reġistazzjoni
(3) Post u d-data tat-test
(4) Qari tal-odometru fil-ħin tat-test, jekk ikun disponibbli
(5) Kategorija tal-vettura jekk disponibbli
(6) Nuqqasijiet identifikati u l-livell ta’ severità tagħhom
(7) Riżultat tat-test tal-affidabbiltà stradali
(8) Data tat-test tal-affidabbiltà stradali li jmiss jew l-iskadenza taċ-ċertifikat attwali, jekk din l-informazzjoni ma tkunx
ipprovduta b’mezzi oħra
(9) Isem tal-organizzazzjoni jew ċentru li għamel it-test u l-firma jew l-identifikazzjoni tal-ispettur responsabbli għat-test
(10) Informazzjoni oħra

MT
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ANNESS III
REKWIŻITI MINIMi LI JIKKONĊERNAW IL-FAĊILITAJIET TAL-AFFIDABBILTÀ STRADALI U T-TAGĦMIR TA’ TESTJAR

I Faċilitajiet u Tagħmir
It-testijiet tal-affidabbiltà stradali magħmulin f’konformità mal-metodi rakkomandati speċifikati fl-Anness I għandhom
isiru bl-użu tal-faċilitajiet u t-tagħmir adatti. Dan jista’ jinkludi, fejn applikabbli, l-użu tal-unitajiet tat-testjar mobbli. Ittagħmir tat-testjar meħtieġ se jiddependi mill-kategoriji tal-vetturi li għandhom jiġu ttestjati, kif deskritti fit-Tabella 1.
Il-faċilitajiet u t-tagħmir għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi li ġejjin:
(1) Faċilità tat-testjar bi spazju adegwat għall-evalwazzjoni tal-vetturi u li tissodisfa r-rekwiżiti meħtieġa mil-lat tassaħħa u tas-sikurezza;
(2) Korsija ta’ testjar ta’ daqs suffiċjenti għal kull test, fossa jew lift u, għall-vetturi li għandhom piż massimu li jaqbeż
3,5 tunnellati, apparat biex itella’ l-vettura fuq wieħed mill-fwies, mgħammar b’tidwil xieraq u, fejn meħtieġ,
b’apparati ta’ arjazzjoni;
(3) Għat-testjar ta’ kwalunkwe vettura, tester bir-romblu għall-brejkijiet kapaċi li jkejjel, juri u jirreġistra l-forzi talibbrejkjar u l-pressjoni tal-arja f’sistemi tal-ibbrejkjar bl-arja skont l-Anness A tal-istandard ISO 21069-1 dwar irrekwiżiti tekniċi tat-tester bir-romblu għall-brejkijiet jew standards ekwivalenti;
(4) Għat-testjar ta’ vetturi li għandhom piż massimu ta’ mhux aktar minn 3,5 tunnellati, tester bir-romblu għallbrejkijiet skont il-punt 3, li jista’ ma jinkludix ir-reġistrazzjoni tal-forzi tal-ibbrejkjar, il-forza tal-pedala u lpressjoni tal-arja f’sistemi tal-ibbrejkjar bl-arja u li lanqas jurihom;
jew
Tester ta’ pjanċa tal-ibbrejkjar ekwivalenti għal tester bir-romblu għall-brejkijiet skont il-punt 3, li jista’ ma jinkludix irreġistrazzjoni tal-forzi tal-ibbrejkjar, il-forza tal-pedala u l-pressjoni tal-arja f’sistemi tal-ibbrejkjar bl-arja
(5) Strument ta’ reġistrazzjoni tad-deċelerazzjoni, filwaqt li strumenti ta’ kejl mhux kontinwi għandhom jirreġsitraw/
jaħżnu kejl ta’ mill-inqas 10 darbiet kull sekonda;
(6) Faċilitajiet għat-testjar ta’ sistemi tal-ibbrejkjar bl-arja, bħal manometri, konnetturi u pajpijiet;
(7) Apparat għal kejl ta’ tagħbija fuq ir-roti jew il-fusijiet li jiddetermina t-tagħbijiet fuq il-fusijiet (faċilitajiet fakul
tattivi għall-kejl ta’ tagħbijiet fuq żewġ roti, bħal peddijiet għall-kejl tal-piż tar-roti u peddijiet għall-kejl tal-piż talfusijiet);
(8) Apparat għall-ittestjar tas-sospensjoni tal-fus tar-rota (detettur tal-laxkezza tar-rota) mingħajr ma tintrefa’ l-assi, li
għandu jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:
(a) L-apparat għandu jkun mgħammar mill-inqas b’żewġ pjanċi mħaddma li jistgħu jiġu mċaqalqa f’direzzjoni
opposta kemm fid-direzzjonijiet lonġitudinali kif ukoll dawk trasversali;
(b) Iċ-ċaqliq tal-pjanċi għandu jkun kontrollabbli mill-operatur mill-pożizzjoni tal-ittestjar;
(c) Għall-vetturi li għandhom piż massimu li jaqbeż 3,5 tunnellati, il-pjanċi għandhom jikkonformaw marrekwiżiti tekniċi li ġejjin:
— Ċaqliq lonġitudinali u trasversali ta’ mill-inqas 95 mm,
— Spid ta’ ċaqliq lonġitudinali u trasversali minn 5 cm/s sa 15 cm/s;

29.4.2014
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(9) Miter tal-livell tal-ħoss tal-Klassi II, jekk jitkejjel il-livell tal-ħoss;
(10) Analizzatur ta’ 4 gassijiet skont id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istrumenti
tal-kejl (1);
(11) Apparat għall-kejl tal-koeffiċjent ta’ assorbiment bi preċiżjoni suffiċjenti;
(12) Apparat wieħed ta’ mmirar tal-fanali ta’ quddiem li jippermetti l-ittestjar tas-setting tal-fanali ta’ quddiem skont iddispożizzjonijiet għall-issettjar tal-fanali ta’ quddiem tal-vetturi bil-mutur (Direttiva 76/756/KEE), il-limitu ta’
distinzjoni bejn id-dawl u d-dlam għandu jkun faċilment rikonoxxibbli binhar (mingħajr dawl tax-xemx dirett);
(13) Apparat ta’ kejl tal-ħxuna tat-tajers;
(14) Apparat li jikkonnettja mal-interface elettronika tal-vettura, bħal għodda ta’ analiżi tal-OBD;
(15) Apparat li jidentifika tnixxija fil-LPG/CNG/LNG, jekk tali vetturi jiġu ttestjati.
Kwalunkwe apparat hawn fuq jista’ jiġi kombinat f’apparat wieħed, bil-kundizzjoni li dan ma jinterferixxix malpreċiżjoni ta’ kull apparat.
II Kalibrar tat-tagħmir użat għall-kejl
Sakemm mhux speċifikat mod ieħor mil-leġislazzjoni tal-Unjoni rilevanti, l-intervall bejn iż-żewġ kalibrazzjonijiet ma
jistgħux jaqbżu:
(i) 24 xahar għall-kejl tal-piż, il-pressjoni u l-livell tal-ħoss,
(ii) 24 xahar għall-kejl tal-forzi,
(iii) 12-il xahar għall-kejl tal-emissjonijiet tal-gass.

(1) Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 dwar l-istrumenti tal-kejl (ĠU L 135, 30.4.2004,
p. 1).
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Tabella I (1)
Tagħmir minimu meħtieġ għall-fini tat-twettiq ta’ test tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi
Vetturi

Kategorija

Tagħmir meħtieġ għal kull element elenkat fit-taqsima I

Massa massima

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
MT

1

1. Motoċikli
L1e

P

x

x

x

x

x

x

L3e,L4e

P

x

x

x

x

x

x

L3e,L4e

D

x

x

x

x

x

L2e

P

x

x

x

x

x

x

L2e

D

x

x

x

x

x

x

L5e

P

x

x

x

x

x

x

L5e

D

x

x

x

x

x

x

L6e

P

x

x

x

x

x

x

L6e

D

x

x

x

x

x

x

L7e

P

x

x

x

x

x

x

L7e

D

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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2. Vetturi għall-ġarr tal-persuni

2

Vetturi

Kategorija

Tagħmir meħtieġ għal kull element elenkat fit-taqsima I

Massa massima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

11

12

13

14

15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

M1,M2

P

x

x

x

x

Sa 3 500 kg

M1,M2

D

x

x

x

x

> 3 500 kg

M2,M3

P

x

x

x

x

x

x

x

x

> 3 500 kg

M2,M3

D

x

x

x

x

x

x

x

x

Sa 3 500 kg

N1

P

x

x

x

x

Sa 3 500 kg

N1

D

x

x

x

x

> 3 500 kg

N2,N3

P

x

x

x

x

x

x

x

x

> 3 500 kg

N2,N3

D

x

x

x

x

x

x

x

x

Sa 3 500 kg

N1

P

x

x

x

x

Sa 3 500 kg

N1

D

x

x

x

x

MT

Sa 3 500 kg
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Tagħmir minimu meħtieġ għall-fini tat-twettiq ta’ test tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi

x

x

x

x

x

x

x

x
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3. Vetturi għall-ġarr tal-merkan
zija

x

4. Vetturi speċjali derivati minn
vettura ta’ kategorija N, T5

x

x

x
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x

x
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Tagħmir minimu meħtieġ għall-fini tat-twettiq ta’ test tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi
Vetturi

Kategorija

Tagħmir meħtieġ għal kull element elenkat fit-taqsima I

Massa massima

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

> 3 500 kg

N2,N3,T5

P

x

x

x

x

x

x

x

x

> 3 500 kg

N2,N3,T5

D

x

x

x

x

x

x

x

x

Sa 750 kg

O1

x

> 750 sa 3 500 kg

O2

x

x

> 3 500 kg

O3,O4

x

x

13

14

15

x

x

x

x

MT

5. Trejlers

1

x

x
x

(1) Il-kategoriji ta’ vetturi li huma barra l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva huma inklużi bħala gwida.
1
P…petrol (tqabbid bl-ispark plaggs); D…diesel (tqabbid bil-kompressjoni)

x

x

x

x
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x

x
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ANNESS IV
REKWIŻITI MINIMI LI JIKKONĊERNAW IL-KOMPETENZA, IT-TAĦRIĠ U Ċ-ĊERTIFIKAZZJONI TAL-ISPETTURI

1. Kompetenza
Qabel jawtorizzaw applikant għall-pożizzjoni ta’ spettur li jwettaq testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali, l-Istati
Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw li dik il-persuna:
(a) għandha għarfien u fehim ċertifikati rilevanti għal vetturi tat-triq fl-oqsma li ġejjin:
— mekkanika
— dinamika
— dinamika tal-vettura
— magni ta’ kombustjoni
— materjal u pproċessar tal-materjal
— elettronika
— elettriku
— komponenti elettroniċi tal-vetturi
— applikazzjonijiet tal-IT
(b) għandha minn tal-anqas tliet snin ta’ esperjenza dokumentata, jew ekwivalenti bħal konsulenza personali jew studji
dokumentati, u taħriġ adatt fil-qasam ta’ vetturi tat-triq ta’ hawn fuq,
2. Taħriġ inizjali u ta’ aġġornament.
L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-ispetturi jirċievu t-taħriġ inizjali u ta’ aġġorna
ment adatt jew isirilhom eżami adatt, inklużi elementi teoretiċi u prattiċi, għall-fatt li jiġu awtorizzati jwettqu t-testijiet
tal-affidabbiltà stradali.
Il-kontenuti minimi tat-taħriġ inizjali u ta’ aġġornament jew l-eżami adatt għandhom jinkludu t-temi li ġejjin:
(a) Taħriġ inizjali jew eżami adatt
It-taħriġ inizjali pprovdut mill-Istat Membru jew minn ċentru awtorizzat tat-taħriġ tal-Istat Membru għandu
jinkludi mill-inqas it-temi li ġejjin:
(i) teknoloġija tal-vettura:
— sistemi tal-ibbrekjar,
— sistemi tal-istering,
— kampijiet viżivi,
— stallazzjoni tad-dawl, tagħmir ta’ tidwil u komponenti elettroniċi,
— fusijiet, roti u tajers,
— xażi u karrozzerija,
— fastidju u emissjonijiet,
— rekwiżiti addizjonali għal vetturi speċjali,
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(ii) metodi ta’ testjar;
(iii) valutazzjoni tan-nuqqasijiet;
(iv) rekwiżiti legali applikabbli dwar il-kundizzjoni tal-vettura għall-approvazzjoni;
(v) rekwiżiti legali relatati mat-testjar tal-affidabbiltà stradali;
(vi) dispożizzjonijiet amministrattivi relatati mal-approvazzjoni, reġistrazzjoni u testjar tal-affidabbiltà stradali talvettura;
(vii) applikazzjonijiet tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni relatati mal-ittestjar u l-amministrazzjoni.
(b) Taħriġ ta’ aġġornament jew eżami adatt
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ispetturi jirċievu b’mod regolari taħriġ ta’ aġġornament jew iwettqu eżami
adatt ipprovdut mill-Istat Membru jew minn ċentru awtorizzat tat-taħriġ tal-Istat Membru.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kontenuti tat-taħriġ ta’ aġġornament jew eżami adatt jippermettu lillispetturi li jżommu u jaġġornaw l-għarfien u l-ħiliet neċessarji dwar it-temi msemmija fil-punt (a), (i) sa (vii) hawn
fuq.
3. Ċertifikat ta’ Kompetenza
Iċ-ċertifikat, jew id-dokumentazzjoni ekwivalenti, maħruġa lil spettur awtorizzat li jwettaq testijiet tal-affidabbiltà
stradali, għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:
— identifikazzjoni tal-ispettur (isem, kunjom);
— kategoriji tal-vetturi li għalihom l-ispettur huwa awtorizzat iwettaq testijiet tal-affidabbiltà stradali;
— isem l-awtorità li toħroġ il-liċenzja;
— data tal-ħruġ.

29.4.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 127/127

ANNESS V
KORPI TA’ SUPERVIŻJONI

Ir-regoli u l-proċeduri li jikkonċernaw il-korpi ta’ superviżjoni stabbiliti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 14 għandhom
ikopru r-rekwiżiti minimi li ġejjin:
1.

Kompiti u attivitajiet tal-korpi ta’ superviżjoni
Il-korpi ta’ superviżjoni għandhom iwettqu mill-inqas l-kompiti li ġejjin:
(a) Superviżjoni taċ-ċentri ta’ testjar:
— jiġi verifikat jekk ġewx issodsfati r-rekwiżiti minimi għall-post u t-tagħmir ta’ testjar;
— jiġu verifikati r-rekwiżiti obbligatorji tal-entità awtorizzata;
(b) Taħriġ ta’ verifika u l-eżami tal-ispetturi:
— jiġi verifikat it-taħriġ inizjali tal-ispetturi;
— jiġi verifikat it-taħriġ perjodiku ta’ aġġornament tal-ispetturi;
— taħriġ perjodiku ta’ aġġornmanet tal-eżaminaturi tal-korp ta’ supveriżjoni;
— twettiq jew superviżjoni ta’ eżami.
(c) Awditjar:
— preawditjar taċ-ċentri ta’ testjar qabel l-awtorizzazzjoni;
— awditjar perjodiku mill-ġdid ta’ centru ta’ testjar;
— awditjar speċjali fil-każ ta’ irregolaritajiet;
— awditjar taċ-ċentri ta’ taħriġ/eżami.
(d) Monitoraġġ, bl-użu ta’ miżuri bħal dawn li ġejjin:
— testjar mill-ġdid ta’ proporzjon statistikament validu tal-vetturi ttestjati;
— kontrolli permezz ta’ myster shopper (użu ta’ vettura difettuża mhux obbligatorja);
— analiżi tar-riżultati tat-testijiet tal-affidabbiltà stradali (metodi statistiċi);
— testijiet ta’ appell;
— investigazzjoni tal-ilmenti.
(e) Validazzjoni tar-riżultati tal-kejl tat-testijiet tal-affidabbiltà stradali
(f) Proposta għal irtirar jew sospensjoni tal-awtorizzazzjoni taċ-ċentri ta’ testjar u/jew l-awtorizzazzjoni tal-ispetturi:
— meta ċ-ċentru jew l-ispettur konċernat ma jissodisfax rekwiżit sinifikanti ta’ awtorizzazzjoni;
— meta jinqabdu irregolaritajiet gravi;
— met ajkun hemm riżultati negattivi kontinwi fl-awditjar;
— meta jkun hemm telf ta’ reputazzjoni tajba għaċ-ċentru jew l-ispettur in kwistjoni
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Rekwiżiti li jikkonċernaw il-korp ta’ superviżjoni
Rekwiżiti applikabbli għall-persunal imħaddem minn korp ta’ superviżjoni għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin:
— kompetenza teknika;
— imparzjalità;
— standards għall-kwalifikazzjoni u t-taħriġ.

3.

Kontenuti tar-regoli u proċeduri
Kull Stat Membru jew l-awtorità kompetenti tiegħu għandhom jistabbilixxu r-regoli u l-proċeduri rilvantili għandhom
jinkludu minn tal-anqas l-affarijiet li ġejjin:
(a) Rekwiżiti li jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni taċ-ċentri ta’ testjar:
— applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-operat ta’ ċentru ta’ testjar;
— responsabbiltajiet taċ-ċentri ta’ testjar;
— żjara, jew żjarat, ta’ preawtorizzazzjoni biex jiġi verifikat li r-rekwiżiti kollha huma ssodisfati;
— awtorizzazzjoni ta’ ċentru ta’ testjar;
— testjar mill-ġdid/awditjar perjodiku taċ-centri ta’ testjar;
— kontrolli perjodiċi taċ-ċentri ta’ testjar biex jaraw jekk għadhomx konformi mar-regoli u proċeduri
applikabbli;
— kontrolli speċjali jew awditjar mhux imħabbra bbażati fuq l-evidenza taċ-ċentri ta’ testjar;
— analiżi tad-dejta tat-testijiet biex jaraw jekk teżistix evidenza ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli u proċeduri
applikabbli;
— irtirar jew sospensjoni ta’ awtorizzazzjonijiet mogħtija liċ-ċentri ta’ testjar.
(b) Spetturi taċ-ċentri ta’ testjar:
— rekwiżiti biex wieħed isir spettur ċertifikat;
— taħriġ inizjali u taħriġ ta’ aġġornament u eżamijiet;
— irtirar jew sospensjoni ta’ ċertifikazzjoni tal-ispetturi.
(c) Tagħmir u post:
— rekwiżiti għat-tagħmir ta’ testjar;
— rekwiżiti għall-post ta’ testjar;
— rekwiżiti għas-sinjalar;
— rekwiżiti għall-manutenzjoni u l-ikkalibrar ta’ tagħmir ta’ testjar;
— rekwiżiti għas-sistemi kompjuterizzati.
(d) Korpi ta’ superviżjoni:
— setgħat tal-korpi ta’ superviżjoni;
— rekwiżiti applikabbli għall-persunal ta’ korpi ta’ superviżjoni;
— appelli u lmenti.
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DIRETTIVA 2014/46/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tat-3 ta’ April 2014
li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),
Wara konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni,
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa parti minn sistema usa’ li tiżgura li l-vetturi jinżammu f’kundizzjoni sikura u
ambjentali aċċettabbli matul l-użu tagħhom. Dik is-sistemagħandha tipprovdi għall-ttestjar perjodiku tal-affidabilità
stradali għall-vetturi u l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għall-vetturi użati għal attivitajiet tat-trasport tat-triq
kummerċjali kif ukoll bħala proċedura għar-reġistrazzjoni tal-vettura li tippermetti s-sospensjoni tal-użu ta’ awto
rizzazzjoni ta’ vettura fi traffiku fejn il-vettura tikkostitwixxi riskju immedjat għas-sikurezza stradali.

(2)

Ir-reġistrazzjoni ta’ vettura tagħti awtorizzazzjoni amministrattiva għad-dħul tagħha fis-servizz fit-traffiku tat-triq.
Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE (3) tapplika biss għall-għoti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi. Irrispettivament minn
dan, speċjalment fil-każijiet fejn l-użu ta’ vettura fit-toroq pubbliċi jkun joħloq riskju, minħabba s-sitwazzjoni
teknika tagħha, għandu jkun possibbli li tiġi sospiża awtorizzazzjoni għall-użu ta’ dik il-vettura għal ċertu perjodu
ta’ żmien. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv li jirriżulta minn sospensjoni, ma għandux ikun meħtieġ li wieħed
jerġa’ jgħaddi minn proċess ġdid tar-reġistrazzjoni meta titneħħa s-sospensjoni.

(3)

Għandu jiġi introdott obbligu li tiġi kkanċellata b’mod permanenti reġistrazzjoni ta’ vettura b’nota li tkun ġiet
ittrattata bħala vettura fl-aħħar stadju ta’ ħajja bi qbil mad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill (4). L-Istati Membri għandhom il-possibilità li jispeċifikaw fid-dritt nazzjonali raġunijiet oħra għall-kanċel
lazzjoni ta’ reġistrazzjoni ta’ vettura.

(4)

Anki meta tkun ġiet ikkanċellata reġistrazzjoni ta’ vettura, għandu jkun possibbli li jinżamm rekord ta’ dik irreġistrazzjoni.

(5)

Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri, linformazzjoni relatata mal-vetturi għandha tiġi rreġistrata elettronikament.

(6)

Din id-Direttiva m’għandhiex iżżomm lill-Istat Membru milli jqis is-sett tad-data elettroniku miżmum mill-awto
ritajiet kompetenti tagħha bħala sors ewlieni ta’ informazzjoni dwar vettura rreġistrata fit-territorju tiegħu. Għandu
jkun possibbli għall-Istati Membri li jużaw netwerks elettroniċi, li fih data mill-bażijiet ta’ data nazzjonali, sabiex jiġi
ffaċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni.

(7)

F’każijiet fejn jinstabu nuqqasijiet perikolużi matul test tal-affidabilità stradali, u l-awtorizzazzjoni ta’ vettura għallużu fit-toroq pubbliċi tkun ġiet sospiża, dik is-sospensjoni għandha tiġi rreġistrata sakemm il-vettura tgħaddi minn
test tal-affidabilità ieħor.

(1) ĠU C 44, 15.2.2013, p. 128.
(2) 2. Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni talKunsill tal-24 ta’ Marzu 2014.
(3) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE tad-29 ta’ April 1999 dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi (ĠU L 138, 1.6.1999,
p. 57).
(4) Id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw (ĠU
L 269, 21.10.2000, p. 34).
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(8)

Sabiex jiġi aġġornat il-punt II.4, it-tieni inċiż u l-punt III.1.A(b) kemm tal-Anness I u l-Anness II għad-Direttiva
1999/37/KE fil-każ ta’ tkabbir tal-Unjoni, kif ukoll biex jiġi aġġornat il-punt II.6 tal-Anness I marbuta ma’ elementi
mhux obbligatorji fil-każ ta’ bidliet fid-definizzjonijiet jew fil-kontenut ta’ ċertifikati ta’ konformità mal-leġislazzjoni
rilevanti tal-Unjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. Huwa importanti ħafna li l-Kummiss
joni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt il-fażi tax-xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(9)

Għalhekk id-Direttiva 1999/37/KE għandha tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1
Emendi għad-Direttiva 1999/37/KE
Id-Direttiva 1999/37/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 1, l-ewwel sentenza hija sostitwita kif ġej:

“Din id-Direttiva għandha tapplika għad-dokumenti ta’ reġistrazzjoni ta’ vettura maħruġin mill-Istati Membri.”;

(2) fl-Artikolu 2, il-punti li ġejjin jiżdiedu:

“(e) ‘sospensjoni’: tfisser perjodu limitat ta’ żmien li fih vettura ma tkunx awtorizzata minn Stat Membru biex tintuża
fit-traffiku tat-triq li wara li jseħħ dan - sakemm ir-raġunijiet għas-sospensjoni ma jibqgħux japplikaw - tista’ tiġi
awtorizzata biex terġa’ tintuża mingħajr ma jkun involut proċess ġdid ta’ reġistrazzjoni;

(f) ‘kanċellazzjoni ta’ reġistrazzjoni’: tfisser il-kanċellazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-Istat Membru għal vettura biex
tintuża fit-traffiku tat-triq.”

(3) fl-Artikolu 3, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“4.
L-Istati Membri għandhom jirreġistraw elettronikament id-data dwar il-vetturi kollha rreġistrati fit-territorju
tagħhom. Dawk id-data għandha tinkludi:

(a) l-elementi obbligatorji kollha skont l-Anness I punt II.5 tal-Anness I kif ukoll l-elementi tal-punti II.6 (J) u II.6
(V.7) u (V.9) ta’ dak l-Anness, meta d-data tkun disponibbli;

(b) data mhux obbligatorja oħra elenkata fl-Anness I jew data miċ-ċertifikat tal-konformità kif previst fid-Direttiva
2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), fejn possibbli;

(c) l-eżitu ta’ testijiet perjodiċi obbligatorji tal-affidabilità stradali skont id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (**) u l-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali.

L-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest ta’ din id-Direttiva għandu jitwettaq skont id-Direttivi 95/46/KE (***) u
2002/58/KE (****) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
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5.
Data teknika dwar vettura għandha tkun disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti jew liċ-ċentri għall-finijiet talittestjar perjodiku tal-affidabilità stradali. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-użu u t-tixrid ta’ tali data minn ċentri talittestjar sabiex jiġi evitat użu ħażin.
___________
(*) Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru
għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi
separati maħsuba għal tali vetturi (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).
(**) Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar testijiet perjodiċi għal
vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom u tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 51).
(***) Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ indi
vidwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281,
23.11.1995, p. 31).
(****) Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data
personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).”;

(4) għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
“Artikolu 3a
1.
Fejn l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tirċievi notifika ta’ test perjodiku tal-affidabilità stradali li juri li lawtorizzazzjoni għall-użu ta’ vettura partikolari fit-traffiku tat-triq tkun ġiet sospiża bi qbil mal-Artikolu 9 tadDirettiva 2014/45/UE, is-sospensjoni għandha tiġi rreġistrata elettronikament u għandu jitwettaq test ieħor tal-affi
dabilità stradali.
Is-sospensjoni għandha tkun effettiva sakemm il-vettura tgħaddi minn test ġdid tal-affidabilità stradali. Mat-tlestija
b’suċċess tat-test tal-affidabilità stradali, l-awtorità kompetenti għandha tawtorizza mill-ġdid mingħajr dewmien l-użu
tal-vettura fit-traffiku tat-triq. Ma għandu jkun meħtieġ l-ebda proċess ġdid ta’ reġistrazzjoni.
L-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistgħu jadottaw miżuri biex jiffaċilitaw l-ittestjar mill-ġdid ta’
vettura li l-awtorizzazzjoni tagħha għall-użu fit-traffiku tat-triq ġiet sospiża. Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu l-għoti ta’
-permess għall-ivvjaġġar fit-toroq pubbliċi bejn post tat-tiswija u ċentru tal-ittestjar għall-fini ta’ test tal-affidabilità
stradali.
2.
Stat Membru jista’ jippermetti lid-detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni biex jissottometti lill-awtorità kompe
tenti għat-trasferiment tar-reġistrazzjoni lis-sid il-ġdid tal-vettura.
3.
Fil-każ li awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tirċievi notifika li vettura ġiet ittratata bħala vettura fl-aħħar
stadju ta’ ħajja skont id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), ir-reġistrazzjoni ta’ dik ilvwettura għandha tiġi kkanċellata b’mod permanenti u din l-informazzjoni f’dan is-sens għandha tiżdied mar-reġistru
elettroniku.
___________
(*) Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar vetturi li m’għadhomx
jintużaw (ĠU L 269, 21.10.2000, p. 34).”;

(5) fl-Artikolu 5, il-paragrafu li ġej jiżdied:
“3.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 5(4) u 8(3) tad-Direttiva 2014/45/UE, l-Istati Membri, bħala kwistjoni ta’
prinċipju, għandhom jagħrfu l-validità taċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali ta’ vettura fil-każ ta’ bidla fis-sjieda ta’
vettura - li jkollha prova valida tat-test tal-affidabbiltà stradali perjodiku.”;
(6) L-Artikoli 6 u 7 huma sostitwiti b’dan li ġej:
“Artikolu 6
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 7 sabiex temenda:
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— il-punt II.4, it-tieni inċiż u l-punt III.1.A(b) kemm tal-Anness I u tal-Anness II, fil-każ ta’ tkabbir tal-Unjoni,
— il-punt II.6 tal-Anness I marbut ma’ elementi mhux obbligatorji fil-każ ta’ bidliet fid-definizzjonijiet jew talkontenut ta’ ċertifikati ta’ konformità fil-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip.
Artikolu 7
1.
Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti
f’dan l-Artikolu.
2.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 6 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu
ta’ ħames snin mid-19 ta’ Mejju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux
aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal
tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
3.
Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 6 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni biex tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew
f’data iktar tard speċifikata fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.
Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill.
5.
Att ddelegat adottat skont l-Artikolu 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni millParlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lillKummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bl-inizjattiva tal-Parlament
Ewropew jew tal-Kunsill.”
(7) L-Artikolu 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“Artikolu 9
L-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Huma jistgħu jiskambjaw infor
mazzjoni fuq livell bilaterali jew multilaterali b’mod partikolari sabiex jikkontrollaw, qabel kwalunkwe reġistrazzjoni
ta’ vettura, l-istatus ġuridiku ta’ din tal-aħħar, meta jkun meħtieġ fl-Istat Membru fejn qabel kienet reġistrata. Tali
verifika tista’ tinvolvi b’mod partikolari l-użu ta’ netwerk elettroniku, li fih data mill-bażijiet ta’ data nazzjonali biex
jiġi faċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni.”
(8) fil-punt II.6 tal-Anness I, il-punt li ġej huwa miżjud:
“(X) prova li vettura tkun għaddiet mit-test tal-affidabilità stradali, id-data tat-test tal-affidabilità stradali li jmiss jew liskadenza taċ-ċertifikat attwali”.
Artikolu 2
Traspożizzjoni
1.
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw sal-20 ta’ Mejju 2017 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizz
jonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jinfurmaw immedjatament lillKummissjoni.
Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-20 ta’ Mejju 2018.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom
ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir tali referenza
għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.
2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw
fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.
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Artikolu 3
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Artikolu 4
Destinatarji
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Għall-Kunsill

Il-President

Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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DIRETTIVA 2014/47/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tat-3 ta’ April 2014
dwar l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali li
jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jirrevoka d-Direttiva 2000/30/KE
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),
Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

Fil-White Paper tagħha tat-28 ta’ Marzu 2011 bl-isem ‘Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport –
Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti’, l-Kummissjoni stipulat mira ta’ ‘viżjoni
żero’ li permezz tagħha l-Unjoni għandha tersaq qrib lejn żero fatalitajiet fit-trasport tat-triq sal-2050. Biex
jintlaħaq dan il-għan, it-teknoloġija tal-vetturi hija mistennija tikkontribwixxi ħafna lejn it-titjib tar-rekord ta’
sikurezza tat-trasport tat-triq.

(2)

Fil-Komunikazzjoni tagħha bl-isem ‘Lejn Żona Ewropea ta’ sikurezza tat-triq: orjentazzjonijiet ta’ politika dwar issikurezza tat-triq 2011-2020’, il-Kummissjoni tipproponi li tnaqqas l-għadd ġenerali tal-fatalitajiet stradali fl-Unjoni
bin-nofs sal-2020 mill-2010. Bil-ħsieb li tintlaħaq dik il-mira, l-Kummissjoni stabbilitet seba’ għanijiet strateġiċi u
identifikat azzjonijiet għal vetturi aktar sikuri, strateġija biex jitnaqqas l-għadd ta’ nies feruti u miżuri għat-titjib tassikurezza tal-utenti vulnerabli tat-triq, b’mod partikolari l-motoċiklisti.

(3)

L-ittestjar tal-affidabilità stradali huwa parti minn sistema usa’ li hija maħsuba biex tiżgura li l-vetturi jinżammu
f’kundizzjoni sikura u ambjentali aċċettabli matul l-użu tagħhom. Dik is-sistema għandha tkopri testijiet perjodiċi
tal-affidabilità stradali għall-vetturi u l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għall-vetturi użati għal attivitajiet
kummerċjali tat-trasport tat-triq, kif ukoll jistipula proċedura għar-reġistrazzjoni tal-vetturi li tippermetti s-sospen
sjoni tal-awtorizzazzjoni ta’ vettura milli tintuża fit-traffiku tat-triq fejn il-vettura tikkostitwixxi riskju immedjat
għas-sikurezza fit-triqfit-triq. L-ittestjar perjodiku għandu jkun l-għodda ewlenija biex tiġi żgurata l-affibabilità
stradali. Spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt ta’ vetturi kummerċjali għandhom ikunu biss kumplimentari għal
testijiet perjodiċi.

(4)

Fl-Unjoni ġew adottati għadd ta’ standardsu rekwiżiti tekniċi fir-rigward tas-sikurezza tal-vetturi u karatteristiċi
ambjentali. Huwa meħtieġ li jkun żgurat, permezz ta’ sistema ta’ spezzjonijiet tekniċi mhux mistennija waqt ittraġit, li il-vetturi jkomplu jissodisfaw l-istandards ta’ sikurezza.

(5)

L-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt huma element kruċjali sabiex jinkiseb livell għoli kontinwu ta’ affidabilità
stradali tal-vetturi kummerċjali matul l-użu kollu tagħhom. Spezzjonijiet bħal dawn jikkontribwixxu mhux biss
għas-sikurezza fit-triq u tnaqqis tal-emissjonijiet tal-vettura iżda wkoll biex tkun evitata l-kompetizzjoni mhux
ġusta fit-trasport tat-triq minħabba li jiġu aċċettati livelli differenti ta’ spezzjoni bejn l-Istati Membri.

(1) ĠU C 44, 15.2.2013, p. 128.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2014 (għadha mhix pubblikata fil-ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal24 ta’ Marzu 2014.
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(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) stabilixxa r-Reġistru Ewropew talImpriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU). ERRU jippermetti reġistri elettroniċi nazzjonali tal-impriżi tat-trasport li
jkunu interkonnessi fl-Unjoni kollha, b’konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali.
L-użu ta’ dik is-sistema, operata mill-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru, jiffaċilita l-kooperazzjoni fost l-Istati
Membri.

(7)

Din id-Direttiva għandha tapplika għal ċerti vetturi kummerċjali b’veloċità skont id-disinn li taqbeż il-25 km/siegħa
kif definit fid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Madanakollu, dan ma għandux iwaqqaf
lill-Istati Membri milli jwettqu spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt fuq vetturi mhux koperti minn din id-Direttiva
jew milli jiċċekkjaw aspetti oħrajn tat-trasport tat-triq, b’mod partikolari dawk relatati mal-ħin tas-sewqan u talmistrieħ, jew it-trasport ta’ oġġetti perikolużi.

(8)

It-tratturi bir-roti b’veloċità massima skont id-disinn li tisboq l-40 km/siegħa qed jintużaw dejjem aktar minflok ittrakkijiet f’attivitajiet ta’ trasport u għal skopijiet ta’ trasport kummerċjali tal-merkanzija. Il-potenzjal ta’ riskju
tagħhom huwa paragunabbli għal dak ta’ trakkijiet, u vetturi f’din il-kategorija, li jintużaw prinċipalment f’toroq
pubbliċi, għandhom għaldaqstant jiġu trattati bl-istess mod bħat-trakkijiet fir-rigward tal-ispezzjonijiet tekniċi matul
it-traġitt.

(9)

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) juru biċ-ċar limportanza tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt. Matul il-perjodu mill-2009 sal-2010, ‘il fuq minn 350 000
vettura suġġetta għal spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt madwar l-Unjoni kollha ġew irrappurtati bħala li jinsabu
f’kundizzjoni li tirrikjedi li jiġu immobilizzati. Dawk ir-rapporti juru wkoll differenzi sinifikattivi bejn ir-riżultati ta’
spezzjonijiet imwettqa mid-diversi Stati Membri. Matul il-perjodu mill-2009 sal-2010, ir-rata ta’ detezzjoni għal
ċerti nuqqasijiet kienu ta’ bejn 2,1 % tal-vetturi kollha spezzjonati fi Stat Membru wieħed għal 48,3 % f’ieħor.
Finalment, dawk ir-rapporti juru id-differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri fl-għadd ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt
it-traġitt imwettqa. Sabiex jintlaħaq approċċ aktar ibbilanċjat, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-impenn li jwettqu
għadd adegwat ta’ spezzjonijiet, proporzjonali mal-għadd ta’ vetturi kummerċjali rreġistrati u/jew li joperaw fitterritorju tagħhom.

(10)

Il-vannijiet, bħall-vetturi N1, u t-trejlers tagħhom mhumiex soġġetti għall-istess rekwiżiti fil-livell tal-Unjoni bħallvetturi heavy duty, bħal rekwiżiti dwar il-ħinijiet tas-sewqan, taħriġ għal xufiera professjonali jew l-istallazjoni ta’
apparat li jillimita l-veloċità. Għalkemm il-vetturi N1 ma jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva,
l-Istati Membri għandhom iqisu dawn il-vetturi fl-istrateġiji ġenerali tagħhom ta’ sikurezza fit-toroq u spezzjoni
waqt it-traġitt.

(11)

Sabiex jiġu evitati piżijiet u spejjeż amministrattivi mhux meħtieġa u biex titjieb l-effikaċja tal-ispezzjonijiet, għandu
jkun possibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jagħżlu, bħala prijorità, vetturi operati minn impriżi li ma
jikkonformawx ma’ standards tas-sikurezza fit-triq u standards ambjentali, filwaqt li vetturi operati minn operaturi
responsabbli u li jagħtu każ is-sikurezza u li jinżammu kif xieraq jiġu ppremjati bi spezzjonijiet inqas frekwenti. Lgħażla ta’ vetturi għal spezzjoni waqt it-traġitt abbażi tal-profil ta’ riskju tal-operaturi tagħhom tista’ tkun ta’ użu
biex impriżi b’riskju ogħla jiġu kkontrollati aktar mill-qrib u aktar ta’ spiss.

(12)

Spezzjonijiet matul it-traġitt għandu jkollhom l-appoġġ tal-użu ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju. Ir-Rego
lament (KE) Nru 1071/2009 jitlob li l-Istati Membri jestendu s-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita skont
id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-regoli dwar ilħin tas-sewqan u l-perijodi ta’ mistrieħ sabiex tkopri oqsma oħra speċifikati li huma relatati mat-trasport bit-triq,

(1) Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar
il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva
tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).
(2) Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’
vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (ĠU L 263,
9.10.2007, p. 1).
(3) Direttiva 2000/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Ġunju 2000 dwar l-ispezzjoni teknika tal-ġenb tat-triq biex jiġi
stabbilit jekk il-vetturi kummerċjali li jiċċirkulaw fil-Komunità humiex tajba għat-triq (ĠU L 203, 10.8.2000, p. 1).
(4) Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazz
joni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġislazzjoni soċjali li għandha x’ taqsam ma’ attivitajiet
tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).
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inkluża l-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali. Għaldaqstant, l-informazzjoni dwar l-għadd u severità tannuqqasijiet li jinsabu fil-vetturi għandhom jiddaħħlu fis-sistema tal-klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita skont lArtikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE. Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jiddeċiedu dwar l-arranġamenti
tekniċi u amministrattivi xierqa għat-tħaddim tas-sistemi ta’ klassifikazzjoni tar-riskju. L-effikaċja u l-armonizzazz
jonitas-sistemi ta’ klassifikazzjoni tar-riskju madwar l-Unjoni għandhom jiġu analizzati aktar fil-fond.

(13)

Id-detentur taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni u, fejn applikabbli, l-operatur tal-vettura għandhom ikunu responsabbli li
jżommu l-vettura f’kondizzjoni ta’ affidabilità stradali.

(14)

L-ispetturi, meta jwettqu spezzjonijiet tekniċi matul it-traġitt, għandhom jaġixxu b’mod indipendenti u d-deċiżjoni
tagħhom m’għandhiex tkun affettwata minn kunflitti ta’ interess, inklużi dawk ta’ natura ekonomika jew personali,
b’mod partikolari fir-rigward tas-sewwieq, l-operatur jew id-detentur taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni, li jista’
jkollhom effett fuq l-imparzjalità u l-oġġettività tad-deċiżjonijiet tagħhom. M’għandu jkun hemm ebda korrelazz
joni diretta bejn il-gwadann tal-ispetturi u r-riżultati tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt. Dan m’għandux jipp
revjeni lil Stat Membru milli jawtorizza korpi privati milli jwettqu kemm spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati matul
it-traġitt kif ukoll tiswijiet ta’ vetturi, ukoll fuq l-istess vettura.

(15)

L-ispezzjonjiet tekniċi waqt it-traġitt għandhom jikkonsistu minn spezzjonijiet inizjali u, fejn ikun meħtieġ, spezz
jonijiet aktar iddettaljati. Fiż-żewġ każijiet għandhom ikopru l-partijiet u s-sistemi rilevanti tal-vetturi. Sabiex
tinkiseb armonizzazzjoni ta’ spezzjonijiet aktar dettaljati fil-livell tal-Unjoni, għandhom jiġu introdotti metodi
tat-test u eżempji tan-nuqqasijiet u l-kategorizzazzjoni tagħhom skont is-severità tagħhom.

(16)

L-irbit tal-merkanzija huwa kruċjali għas-sikurrezza stradali. Il-merkanzija għalhekk għandha tkun marbuta b’tali
mod li tiflaħ għall-aċċellerazzjonijiet li jsiru waqt l-użu tal-vettura fit-triq. Għall-finijiet ta’ prattiċità, l-forzi tal-massa
li jirriżultaw minn dawk l-aċċellerazzjonijiet għandhom jintużaw bħala valuri ta’ limitu bbażati fuq standards
Ewropej. Il-persunal involut f’kontrolli ta’ jekk il-merkanzija hijiex marbuta b’mod xieraq għandu jitħarreġ
b’mod xieraq.

(17)

Il-partijiet kollha involuti fil-proċess tal-loġistika, inkluż min jippakkja, burdnara, kumpanniji tat-trasport,operaturi
u sewwieqa, għandhom rwol fl-iżgurar li l-merkanzija tkun ippakkjata u mgħobbija kif suppost fuq vettura xierqa.

(18)

F’bosta Stati Membri, ir-rapporti tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt huma mfassla permezz ta’ mezzi elettroniċi.
F’każijiet bħal dawn għandha tingħata kopja tar-rapport tal-ispezzjoni lix-xufier. Id-data u l-informazzjoni kollha
miġbura matul l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għandhom jiġu ttrasferiti għand bażi tad-data komuni tal-Istat
Membru kkonċernat, sabiex id-data tkun tista’ tiġi pproċessata faċilment u biex l-informazzjoni rilevanti tkun tista’
tiġi trasferita mingħajr kwalunkwe piż amministrattiv addizzjonali.

(19)

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-awtoritajiet ta’ spezzjoni, ir-rapporti dwar spezzjonijiet tekniċi inizjali
waqt it-traġitt, inkluż fuq vetturi reġistrati f’pajjiżi terzi, għandu jkun fihom biss informazzjoni essenzjali li
jirreġistra li jkun seħħ kontroll fuq vettura partikolari u r-riżultati ta’ dan il-kontroll. Rapport dettaljat għandu
jkun meħtieġ biss meta ssir spezzjoni aktar dettaljata wara spezzjoni inizjali.

(20)

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-possibilità li tikkumbina r-rapport li jinsab fl-Anness IV ma’ rapporti oħra.

(21)

L-użu tal-unitajiet mobbli tal-ispezzjoni jnaqqas id-dewmien u l-ispejjeż għall-operaturi peress li jkunu jistgħu
jitwettqu spezzjonijiet aktar dettaljati waqt it-traġitt. L-eqreb ċentri tal-ittestjar prattikabbli u faċilitajiet ta’ spezzjoni
waqt it-traġitt appuntatimatul it-traġitt jistgħu jintużaw ukoll sabiex iwettqu spezzjonijiet aktar dettaljati.
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(22)

Il-persunal li jwettaq spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għandu jitħarreġ jew jiġi kkwalifikat kif xieraq, inkluż biex
iwettaq spezzjonijiet viżivi b’mod effiċjenti. L-ispetturi li jwettqu spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt aktar dettaljati
għandu, tal-inqas, ikollhom l-istess ħiliet u jissodisfaw l-istess rekwiżiti bħal dawk li jwettqu testijiet tal-affidabilità
stradali skont id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). L-Istati Membri għandhom jeħtieġu
li l-ispetturi li jwettqu spezzjonijiet f’faċilitajiet deżinjti ta’ spezzjonijiet matul it-traġitt jew li jużaw unitajiet mobbli
ta’ spezzjoni jkunu jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti jew rekwiżiti ekwivalenti approvati mill-awtorità kompetenti.

(23)

Biex jittaffew l-ispejjeż dovuti għall-użu ta’ tagħmir tekniku għal spezzjoni waqt it-traġitt aktar dettaljata, l-Istati
Membri għandhom ikunu jistgħu jirrikjedu ħlas meta jkunu nstabu xi nuqqasijiet. L-ammont ta’ dak il-ħlas għandu
jkun raġonevoli u proporzjonat.

(24)

Il-kooperazzjoni u l-iskambju tal-aqwa prattiki bejn l-Istati Membri huma kruċjali għall-kisba ta’ sistema aktar
armonizzata tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt mal-Unjoni kollha. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom
jaħdmu aktar fil-qrib ukoll waqt attivitajiet operazzjonali meta dan ikun possibbli. Din il-kooperazzjoni għandha
tinkludi l-organizzazzjoni perijodika ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt organizzati flimkien.

(25)

Sabiex ikun żgurat l-iskambju effikaċi ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, f’kull Stat Membru għandu jkun
hemm punt ta’ kuntatt biex ikun l-intermedjarju ma’ awtoritajiet kompetenti rilevanti oħrajn. Dak il-punt ta’
kuntatt għandu jiġbor statistika rilevanti. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom japplikaw strateġija ta’
infurzar nazzjonali koerenti fit-territorju tagħhom u għandhom ikunu jistgħu jinnominaw korp biex jikkoordina
l-implimentazzjoni tagħha. L-awtoritajiet kompetenti f’kull Stat Membru għandhom jagħżlu proċeduri li jistipulaw
il-limiti ta’ żmien u l-kontenuti tal-informazzjoni li għandha tingħata.

(26)

Meta jingħażlu punti ta’ kuntatt, għandhom jiġu rrispettati dispożizzjonijiet kostituzzjonali u l-livell ta’ kompetenzi
li jirriżulta.

(27)

Sabiex jippermettu li s-sistema tal-ispezzjoni waqt it-traġitt implimentata fl-Unjoni tiġi immonitorjata, l-Istati
Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni qabel il-31 ta’ Marzu 2021 u qabel il-31 ta’ Marzu kull sentejn
wara dan, ir-riżultati tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt imwettqa. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta d-data li
tinġabar lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(28)

Sabiex jiġi minimizzat it-telf ta’ ħin għall-impriżi u s-sewwieqa u biex tiżdied l-effikaċja kumplessiva tal-kontrolli
matul it-traġitt, tajjeb li jkun imħeġġeġ it-twettiq ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt, flimkien ma’ spezzjonijiet li
jikkontrollaw il-konformità mal-leġislazzjoni soċjali fil-qasam tat-trasport bit-triq, b’mod partikolari r-Regolament
(KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), id-Direttiva 2006/22/KE u r-Regolament tal-Kunsill
(KEE) Nru 3821/85 (3).

(29)

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din idDirettiva u għandhom jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati,
dissważivi u mhux diskriminatorji. L-Istati Membri għandhom jinkludu b’mod partikolari miżuri adegwati biex
jindirizzaw nuqqas min-naħa ta’ sewwieq jew operatur li jikkooperaw mal-ispettur u għall-użu mhux awtorizzat ta’
vettura b’nuqqasijiet serji.

(30)

Biex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha
tinagħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE)
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(1) Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-affidabilità stradali għall-vetturi bil-magna u ttrejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ara paġna 51ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali)
(2) Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta
leġislazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE)
Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).
(3) Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta’ Diċembru 1985 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (ĠU L 370,
31.12.1985, p. 8).
(4) 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).
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(31)

Il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jikkonċernaw il-proċeduri għan-notifika ta’ vetturi
b’nuqqasijiet kbar jew perikolużi lill-punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri ta’ reġistrazzjoni, u lanqas dawk li jistab
bilixxu l-format tad-data għall-komunikazzjoni lill-Kummissjoni ta’ informazzjoni miġbura mill-Istati Membri
b’rabta ma’ vetturi kkontrollati, meta l-Kumitat stabbilit skont din id-Direttiva ma jagħtix opinjoni dwar l-abbozz
tal-att ta’ implimentazzjoni ppreżentat mill-Kummissjoni.

(32)

Sabiex jiġu aġġornati l-Artikolu 2(1) u l-Anness IV, punt 6, kif xieraq, mingħajr ma jiġi affettwat il-kamp ta’
applikazzjoni, ta’ din id-Direttiva,(jiġi aġġornat il-punt 2 tal-Anness II b’rabta mal-metodi; u biex jiġi adattat il-punt
2 tal-Anness II, fir-rigward tal-lista ta’ elementi li għandhom jiġu ttestjati, tal-metodi, tar-raġunijiet għaliex elementi
ma jgħaddux mit-test u tal-valutazzjoni tan-nuqqasijiet, għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni is-setgħa tal-adozz
joni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa ta’ importanza
partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż f’livell
espert. Meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(33)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li ttejjeb is-sigurtà fit-toroq billi tistipula rekwiżiti komuni minimi u
regoli armonizzati dwar spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-vetturi fl-Unjoni, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti
mill-Istati Membri iżda jista’ minflok, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’
tadotta miżuri, b’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni
Ewopea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma
tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(34)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Funda
mentali tal-Unjoni Ewropea, kif imsemmija fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

(35)

Din id-Direttiva tiżviluppa l-iskema eżistenti ta’ spezzjonijiet tekniċi matul it-traġitt, taġġorna r-rekwiżiti tekniċi
tad-Direttiva 2000/30/KE u tintegra r-regoli misjuba fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/379/UE (1).
B’riżultat ta’ dan, id-Direttiva 2000/30/KE għandha tiġi revokata,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I
SUĠĠETT, DEFINIZZJONIJIET U KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 1
Suġġett
Sabiex jittejbu s-sigurtà fit-toroq u l-ambjent, din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti minimi għal sistema ta’ spezzjonijiet
tekniċi tal-affidabilità waqt it-traġitt ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fit-territorju tal-Istati Membri.

Artikolu 2
Kamp ta’ Applikazzjoni
1.
Din id-Direttiva għandha tapplika għall-vetturi kummerċjali b’veloċità skont id-disinn li tisboq il-25 km/siegħa talkategoriji li ġejjin, kif definit fid-Direttiva 2003/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u d-Direttiva 2007/46/KE:

(a) vetturi bil-magna ddisinjati u mibnija primarjament għall-ġarr tal-persuni u l-bagalji tagħhom li jkun fihom aktar
minn tmien pożizzjonijiet bil-qiegħda barra l-pożizzjoni bil-qiegħda tax-xufier – kategoriji ta’ vetturi M2 u M3;
(1) Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/379/UE tal-5 ta’ Lulju 2010 dwar il-valutazzjoni tar-riskju tan-nuqqasijiet li jinstabu waqt
spezzjonijiet tekniċi (ta’ vetturi kummerċjali) fit-triq skont id-Direttiva 2000/30/KE (ĠU L 173, 8.7.2010, p. 97).
(2) Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru. 2003/37/KE tas-26 ta’ Mejju, 2003, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għallagrikoltura jew għall-foresti, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti
u unitajiet tekniċi separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE (ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1).
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(b) vetturi bil-magna ddisinjati u mibnija primarjament għall-ġarr ta’ oġġetti u b’massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati
– kategoriji tal-vetturi N2 u N3;
(c) trejlers iddisinjati u mibnija għall-ġarr ta’ oġġetti jew persuni, kif ukoll għall-akkomodazzjoni ta’ persuni, b’massa
massima li taqbeż it-3,5 tunnellati – kategoriji tal-vetturi O3 u O4;
(d) tratturi bir-roti tal-kategorija T5, li l-użu tagħhom iseħħ l-aktar f’toroq pubbliċi għal skopijiet ta’ trasport kummerċjali
bit-triq, b’veloċità massima skont id-disinn li taqbeż l-40 km/siegħa.

2.
Din id-Direttiva ma taffettwax id-dritt tal-Istati Membri li jwettqu spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt fuq vetturi
mhux koperti minn din id-Direttiva, bħal vetturi kummerċjali ħfief tal-kategorija N1 li jkollhom massa massima li ma
tisboqx 3,5 tunnellata, u li jiċċekkjaw aspetti oħra tat-trasport u s-sigurtà fit-toroq, jew milli jitwettqu spezzjonijiet
f’postijiet li mhumiex toroq pubbliċi. Xejn minn din id-Direttiva ma jżomm lil Stat Membru milli jillimita l-użu ta’ tip
partikolari ta’ vettura għal ċerti partijiet tan-netwerk tiegħu tat-toroq minħabba raġunijiet ta’ sikurezza fit-triq.

Artikolu 3
Definizzjonijiet
Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw biss għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

(1) ‘vettura’ tfisser kull vettura bil-magna li ma timxix fuq il-linji ferrovjarji jew il-karru jew tagħha;

(2) ‘vettura bil-magna’ tfisser kull vettura bir-roti li tuża l-enerġija biex timxi u tiċċaqlaq bis-saħħa tal-mezzi tagħha stess
b’veloċità massima skont id-disinn li taqbeż il-25 km/siegħa;

(3) “trejler” tfisser kwalunkwe vettura bir-roti li ma għandhiex propulsjoni tagħha stess imfassla u mibnija biex tiġi
rmunkata minn vettura bil-magna;

(4) ‘semitrejler’ tfisser kwalunkwe trejler iddisinjat biex jingħaqad ma’ vettura bil-magna b’mod li parti minnu jistrieħ fuq
il-vettura bil-magna u parti sostanzjali tal-massa tiegħu u tal-massa tat-tagħbija tiegħu tinġarr mill-vettura bil-magna;

(5) ‘merkanzija’ tfisser l-oġġetti kollha li normalment jitpoġġew fi jew fuq il-parti tal-vettura ddisinjata biex iġġorr
tagħbija u li mhumiex imwaħħla mal-vettura b’mod permanenti, inklużi oġġetti ġewwa l-kerjers tat-tagħbija bħal
kannestri, sovrastrutturi interkambjabli (‘swap body’) jew kontenituri fuq il-vetturi;

(6) ‘vettura kummerċjali’ tfisser vettura bil-magna u t-trejler tagħha jew semitrejler użat primarjament għat-trasport ta’
oġġetti jew passiġġieri għal finijiet kummerċjali, bħat-trasport għall-kiri u kumpens jew trasport proprju, jew għal
finijiet professjonali oħra;

(7) ‘vettura rreġistrata fi Stat Membru’ tfisser vettura li hija rreġistrata jew li ddaħlet fis-servizz fi Stat Membru;

(8) ‘detentur ta’ ċertifikat tar-reġistrazzjoni’ tfisser il-persuna ġuridika jew fiżika li l-vettura hija rreġistrata f’isimha;

(9) ‘impriża’ tfisser impriża kif definita fil-punt 4 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009;

(10) ‘spezzjoni teknika waqt it-traġitt’ tfisser spezzjoni teknika mhux mistennija tal-affidabilità stradali ta’ vettura
kummerċjali mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru, jew taħt is-superviżjoni diretta tagħhom;
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(11) ‘triq pubblika’ tfisser triq li tkun ta’ użu għall-pubbliku ġenerali, bħal triq lokali, reġjonali jew nazzjonali, highway,
expressway jew awtostradi;
(12) ‘test tal-affidabilità stradali’ tfisser spezzjoni skont il-punt (9) tal-Artikolu 3tad-Direttiva 2014/45/UE;
(13) ‘ċertifikat ta’ affidabilità stradali’ tfisser rapport tat-test tal-affidabilità stradali maħruġ mill-awtorità kompetenti jew
iċ-ċentru tal-ittestjar li fih ir-riżultat tat-test tal-affidabilità stradali;
(14) ‘awtorità kompetenti’ tfisser awtorità jew korp pubbliku fdat minn Stat Membru b’responsabbiltà għall-ġestjoni tassistema ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt, inkluż, fejn xieraq, it-twettiq ta’ tali spezzjonijiet;
(15) ‘spettur’ tfisser persuna awtorizzata minn Stat Membru jew mill-awtorità kompetenti tiegħu biex twettaq spezz
jonijiet tekniċi inizjali waqt it-traġitt u/jew spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati waqt it-traġitt;
(16) ‘nuqqasijiet’ tfisser difetti tekniċi u istanzi oħra ta’ nuqqas ta’ konformità li jinstabu matul spezzjoni teknika waqt ittraġitt;
(17) ‘spezzjoni konġunta waqt it-traġitt’ tfisser spezzjoni teknika waqt it-traġitt magħmula b’mod konġunt mill-awtori
tajiet kompetenti ta’ żewġ Stati Membri jew aktar.
(18) ‘operatur’ tfisser persuna fiżika jew legali li topera l-vettura bħala sidha jew li hija awtorizzata topera l-vettura minn
sidha;
(19) ‘unità ta’ ispezzjoni mobbli’ tfisser sistema trasportabbli ta’ tagħmir ta’ ittestjar meħtieġ għat-twettiq ta’ spezzjonijiet
tekniċi waqt it-traġitt aktar dettaljati, b’persunal magħmul minn spetturi kompetenti biex iwettqu spezzjonijiet
tekniċi aktar dettaljati matul it-traġitt;
(20) ‘faċilità magħżula għall-ispezzjoni waqt it-traġitt’ tfisser żona fissa għat-twettiq ta’ spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati
matul it-traġitt li jistgħu wkoll ikunu mgħammra b’tagħmir ta’ ittestjar installat permanentement.

KAPITOLU II
SISTEMA TA’ SPEZZJONIJIET TEKNIĊI WAQT IT-TRAĠITT U OBBLIGI ĠENERALI

Artikolu 4
Sistema tal-ispezzjonijiet waqt it-traġitt
Is-sistema tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt għandha tinkludi spezzjonijiet tekniċi inizjali waqt it-traġitt kif imsemmi
fl-Artikolu 10(1) u spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati waqt it-traġitt kif imsemmi fl-Artikolu 10(2).
Artikolu 5
Persentaġġ tal-vetturi li għandhom jiġu spezzjonati
1.
Għall-vetturi msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(1), f’kull sena kalendarja l-għadd totali ta’ spezzjonijiet
tekniċi waqt it-traġitt inizjali fl-Unjoni għandu jikkorrispondi għal mhux inqas minn 5 % tal-għadd totali ta’ tali vetturi li
jkunu rreġistrati fl-Istati Membri.
2.
Kull Stat Membru għandu jagħmel sforzi biex iwettaq għadd xieraq ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt inizjali,
b’mod proporzjonat għall-għadd totali ta’ tali vetturi li jkunu rreġistrati fit-territorju tiegħu.
3.

L-informazzjoni dwar il-vetturi spezzjonati għandha tiġi komunikata lill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 20(1).
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Artikolu 6
Sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju
Għall-vetturi msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li
tikkonċerna l-għadd u s-severità tan-nuqqasijiet stabbilita fl-Anness III u, fejn ikun applikabbli, l-Anness IV li jinstabu fuq
il-vetturi mħaddma minn impriżi individwali tiġi introdotta fis-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita skont lArtikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE. Għall-għoti ta’ profil ta’ riskju lil impriża, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-kriterji
stabbiliti fl-Anness I. Dik l-informazzjoni għandha tintuża biex jiġu verifikati aktar mill-qrib u aktar ta’ spiss impriżi bi
klassifikazzjoni għolja ta’ riskju. Is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tiġi mħaddma mill-awtoritajiet kompe
tenti tal-Istati Membri.

Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-ewwel subparagrafu, l-Istat Membru ta’ reġistrazzjoni għandu juża l-informazzjoni
rċevuta minn Stati Membri oħra skont l-Artikolu 18(1).

L-Istati Membri jistgħu jippermettu testijiet volontarji ta’ affidabilità. L-informazzjoni dwar il-konformità mar-rekwiżiti ta’
affidabilità stradali miksuba minn testijiet volontarji jistgħu jitqiesu sabiex jittejjeb il-profil ta’ riskju ta’ impriża.

Artikolu 7
Responsabilitajiet
1.
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li, meta dawn ikun disponibbli, jinżammu abbord il-vettura iċ-ċertifikat talaffidabilità stradali l-aktar riċenti jew il-kopja tiegħu jew, f’każ ta’ ċertifikat ta’ affidabilità prodott b’mod elettroniku, kopja
stampata ċertifikata jew oriġinali ta’ dak iċ-ċertifikat, u r-rapport tal-aħħar spezzjoni teknika waqt it-traġitt. L-Istati
Membri jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet tagħhom li jaċċettaw evidenza elettronika ta’ dawn l-ispezzjonijiet meta din
l-informazzjoni tkun aċċessibbli.

2.
L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-impriżi u x-xufiera ta’ vettura suġġetta għal spezzjoni teknika waqt it-traġitt
jikkooperaw mal-ispetturi u jipprovdu aċċess għall-vettura, il-partijiet tagħha u d-dokumentazzjoni kollha rilevanti għallfinijiet tal-ispezzjoni.

3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-responsabilitajiet tal-impriżi għaż-żamma tal-vetturi tagħhom f’kundizzjoni
tajba ta’ sikurezza u affidabilità jiġu definiti, mingħajr preġudizzju għar-responsabilitajiet tax-xufiera ta’ dawk il-vetturi.

Artikolu 8
Spetturi
1.
Meta jagħżlu vettura għal spezzjoni teknika waqt it-traġitt u meta jwettqu dik l-ispezzjoni, l-ispetturi ma għandhom
iwettqu l-ebda diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità tax-xufier jew il-pajjiż tar-reġistrazzjoni jew tad-dħul fisservizz tal-vettura.

2.
Meta tkun qed titwettaq spezzjoni teknika matul it-traġitt, l-ispettur għandu jkun ħieles minn kwalunkwe kunflitt ta’
interess li jista’ jkollu impatt fuq l-imparżjalità u l-oġġettività tad-deċiżjoni tiegħu.

3.
Il-gwadann ta’ spetturi m’għandux ikun direttament relatat mar-riżultati tal-ispezzjonijiet tekniċi inizjali jew aktar
dettaljati waqt it-traġitt.

4.
Għandhom jitwettqu spezzjonijiet tekniċi aktar dettaljati waqt it-traġitt minn spetturi li jissodisfaw ir-rekwiżiti
minimi ta’ kompetenza u taħriġ stipulati fl-Artikolu 13 u fl-Anness IV tad-Direttiva 2014/45/UE. L-Istati Membri jistgħu
jipprovdu li l-ispetturi li jwettqu spezzjonijiet f’faċilitajiet deżinjti ta’ spezzjonijiet matul it-traġitt jew li jużaw unitajiet
mobbli ta’ spezzjoni għandhom jissodisfaw dawk ir-rekwiżiti jew rekwiżiti ekwivalenti approvati mill-awtorità kompetenti.

L 127/142

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

29.4.2014

KAPITOLU III
PROĊEDURI TAL-ISPEZZJONIJIET

Artikolu 9
Għażla tal-vetturi għall-ispezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt
Meta jkunu qed jiġu identifikati l-vetturi suġġetti għal spezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt, l-ispetturi jistgħu jagħżlu,
bħala prijorità, il-vetturi mħaddma minn impriżi bi profil ta’ riskju għoli kif imsemmi fid-Direttiva 2006/22/KE. Il-vetturi
jistgħu wkoll jintgħażlu b’mod każwali għall-ispezzjoni, jew fejn hemm suspett li l-vettura tippreżenta riskju għassikurezza fit-triq jew għall-ambjent.

Artikolu 10
Kontenut u metodi tal-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-vetturi li jintgħażlu skont l-Artikolu 9 jkunu soġġetti għal spezzjoni teknika
inizjali waqt it-traġitt.

Waqt kull spezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt ta’ vettura, l-ispettur:

(a) għandu jivverifika ċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali u r-rapport tal-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt l-aktar reċenti,
fejn ikunu disponibbli, li jkunu qed jinżammu abbord jew evidenza elettronika ta’ dawn skont l-Artikolu 7(1);

(b) għandu jwettaq valutazzjoni viżiva tal-kundizzjoni teknika tal-vettura;

(c) jista’ jagħmel valutazzjoni viżiva tal-irbit tal-merkanzija tal-vettura f’konformità mal-Artkolu 13;

(d) jista’ jwettaq kontrolli tekniċi permezz ta’ kwalunkwe metodu li huwa jqis xieraq. Kontrolli tekniċi bħal dawn jistgħu
jitwettqu sabiex tiġi ssostanzjata deċiżjoni li l-vettura tiġi sottomessa għal spezzjoni teknika aktar dettaljata waqt ittraġitt, jew biex issir talba sabiex in-nuqqasijiet jiġu rrettifikati mingħajr dewmien skont l-Artikolu 14 (1).

L-ispettur għandu jivverifika jekk kwalunkwe nuqqasijiet indikati fir-rapport ta’ qabel ta’ ispezzjoni teknika waqt it-traġitt
ġewx rettifikati.

2.
Abbażi tar-riżultat tal-ispezzjoni inizjali, l-ispettur għandu jiddeċiedi jekk il-vettura jew it-trejler tagħha għandhiex
tkun soġġetta għal spezzjoni aktar dettaljata waqt it-traġitt.

3.
Spezzjoni teknika aktar dettaljata għandha tkopri dawk l-elementi elenkati fl-Anness II li jitqiesu bħala meħtieġa u
rilevanti, filwaqt li b’mod partikolari jitqiesu s-sikurezza tal-brejkijiet, t-tajers, r-roti, x-xażi u l-fastidju, u l-metodi
rakkomandati applikabbli għall-ittestjar ta’ dawk l-elementi.

4.
Fejn iċ-ċertifikat tal-affidabilità stradali jew rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġitt juri li spezzjoni ta’ wieħed millelementi elenkati fl-Anness II twettaq matul it-tliet xhur ta’ qabel, l-ispettur ma għandux jiċċekkja dak l-element, ħlief jekk
tali ċċekkjar ikun ġustifikat fuq il-bażi ta’ nuqqas ovvju.

Artikolu 11
Faċilitajiet ta’ spezzjoni
1.
Għandha titwettaq spezzjoni teknika aktar dettaljata waqt it-traġitt permezz ta’ unità mobbli tal-spezzjoni jew
faċilità magħżula għall-ispezzjoni waqt it-traġitt, jew f’ċentru tal-ittestjar kif imsemmi fid-Direttiva 2014/45/UE.
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2.
Fejn ikollha titwettaq ispezzjoni aktar dettaljata f’ċentru tal-ittestjar jew f’faċilità magħżula għall-ispezzjoni waqt ittraġitt, din għandha titwettaq malajr kemm jista’ jkun f’wieħed mill-eqreb ċentri jew faċilitajiet prattikabbli.
3.
L-unitajiet mobbli tal-ispezzjoni u l-faċilitajiet magħżula għall-ispezzjoni waqt it-traġitt għandhom jinkludu tagħmir
xieraq għat-twettiq ta’ spezzjoni teknika aktar dettaljata waqt it-traġitt, inkluż it-tagħmir meħtieġ għall-valutazzjoni talkundizzjoni tal-brejkijiet u l-effiċjenza tal-brejkijiet, l-istering, is-sospensjoni u l-fastidju kkawżat mill-vettura, kif meħtieġ.
Meta l-unitajiet ta’ spezzjoni mobbli jew il-faċilitajiet magħżula tal-ispezzjoni waqt it-traġitt ma jinkludux it-tagħmir
meħtieġ biex jivverifika element indikat fi spezzjoni inizjali, il-vettura għandha tiġi diretta lejn ċentru jew faċilità talittestjar fejn tkun tista’ ssir verifika dettaljata ta’ dak l-element.
Artikolu 12
Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
1.
Għal kull element spezzjonat, L-Anness II jipprovdi l-lista ta’ nuqqasijiet possibbli u l-livell tagħhom ta’ severità li
għandha tintuża matul l-ispezzjonijiet ta’ affidabilità teknika matul it-traġitt.
2.
In-nuqqasijiet li jinsabu waqt spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-vetturi għandhom jiġu kklassifikati f’wieħed millgruppi li ġejjin:
(a) nuqqasijiet minuri li ma għandhom ebda effett sinifikanti fuq is-sikurezza tal-vettura jew ikollhom impatt fuq lambjent u nuqqasijiet minuri ta’ konformità oħrajn.
(b) nuqqasijiet kbar li jistgħu jippreġudikaw is-sikurezza tal-vettura jew li jista’ jkollhom impatt fuq l-ambjent jew li
jistgħu iqiegħdu fil-periklu lil utenti oħra tat-triq jew nuqqasijiet ta’ konformità sinifikanti oħrajn;
(c) nuqqasijiet perikolużi li joħolqu riskju dirett u immedjat għas-sikurezza fit-triq jew li jkollhom impatt fuq l-ambjent.
3.
Vettura li għandha nuqqasijiet li jappartjenu f’aktar minn grupp ta’ nuqqasijiet wieħed imsemmija fil-paragrafu 2
għandhom jiġu kklassifikati fil-grupp li jikkorispondi għan-nuqqas l-aktar serju. Vettura li turi diversi nuqqasijiet fl-istess
oqsma ta’ spezzjoni kif definit fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt imsemmija fil-punt 1 talAnness II jistgħu jiġu kklassifikati fil-grupp li jkun imiss ta’ nuqqasijiet l-aktar serji jekk jitqies li l-effett kombinat ta’ dawk
in-nuqqasijiet jirriżulta f’riskju ogħla għas-sikurezza fit-triq.
Artikolu 13
L-ispezzjoni tal-irbit tal-merkanzija
1.
Waqt spezzjoni waqt it-traġitt vettura tista’ tkun soġġetta għal spezzjoni tal-irbit tal-merkanzija tagħha skont lAnness III, biex ikun żgurat li l-merkanzija hija marbuta b’tali mod li ma tkunx ta’ interferenza għas-sewqan sikur, jew
tkun ta’ theddida għall-ħajja, is-saħħa, il-proprjetà jew l-ambjent. Il-kontrolli jistgħu jitwettqu biex jiġi ivverifikat li matul
kull tip ta’ tħaddim tal-vettura, inkluż sitwazzjonijiet ta’ emerġenza jew manuvri ta’ startjar f’telgħa:
— it-tagħbiji jistgħu jibdlu biss minimament il-pożizzjoni tagħhom relattivament ma’ xulxin, mal-ħitan jew l-uċuh talvettura u,
— it-tagħbiji ma jistgħux iħallu l-ispazju tal-merkanzija jew jiċċaqalqu ‘l barra mill-wiċċ tat-tagħbija.
2.
Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti applikabbli għat-trasport ta’ ċerti kategoriji ta’ oġġetti bħal dawk koperti millFtehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq (ADR) (1), l-irbit tal-merkanzija u lispezzjoni tal-irbit tal-merkanzija jistgħu jitwettqu skont il-prinċipji u fejn xieraq, l-istandards stabbiliti fit-taqsima I talAnness III. Tista’ tintuża l-aħħar verżjoni tal-istandards stipulati fil-punt 5 tat-taqsima I tal-Anness III.
(1) Traspost bid-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti
perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13), kif emendata, inter alia, bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2012/45/UE (ĠU L 332, 4.12.2012,
p. 18).
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3.
Il-proċeduri ta’ segwitu msemmija fl-Artikolu 14 jistgħu japplikaw ukoll f’każ ta’ nuqqasijiet kbar jew perikolużi
relatati mal-irbit tal-merkanzija.
4.
L-Istati Membri għandhom jipprevedu li l-persunal involut fil-kontrolli tas-sigurtà tal-merkanzija jkunu mħarrġa
tajjeb għal dak l-iskop.
Artikolu 14
Segwitu f’każ ta’ nuqqasijiet kbar jew perikolużi
1.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14(3), l-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull nuqqas kbir jew perikoluż li
joħroġ waqt spezzjoni inizjali jew aktar dettaljata għandu jiġi rrettifikat qabel ma l-vettura tintuża ulterjorment fit-toroq
pubbliċi.
2.
L-ispettur jista’ jiddeċiedi li l-vettura għandha tkun soġġetta għal test komplet tal-affidabilità stradali fl-iskadenza ta’
żmien speċifikata jekk il-vettura tkun irreġistrata fl-Istat Membru fejn tkun twettqet l-ispezzjoni teknika waqt it-traġitt.
Jekk il-vettura tkun irreġistrata fi Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti tista’ titlob lill-awtorità kompetenti ta’ dak lIstat Membru l-ieħor, permezz tal-punti ta’ kuntatt msemmija fl-Artikolu 17, biex twettaq mill-ġdid test tal-affidabilità
stradali ieħor tal-vettura filwaqt li ssegwi l-proċedura stipulata fl-Artikolu 18(2). Fejn jinstabu nuqqasijiet kbar jew
perikolużi fuq vettura reġistrata barra mill-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jinformaw lill-awtorità kompetenti
tal-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-vettura.
3.
Fil-każ ta’ nuqqasijiet li jkunu jirrikjedu rettifika malajr jew minnufih minħabba xi riskju dirett jew indirett għassikurezza fit-triq, l-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti kkonċernati għandhom jipprovdu li l-użu tal-vettura in
kwistjoni jkun ristrett jew ipprojbit sakemm dawk in-nuqqasijiet jiġu rettifikat. l-użu ta’ tali vettura jista’ jiġi permess
sabiex tasal sa wieħed mill-eqreb ħwienet tax-xogħol fejn dawk in-nuqqasijiet jistgħu jiġu rretifikati, bil-kondizzjoni li nnuqqasijiet perikolużi in kwistjoni jkunu ssewwew b’mod li jippermetti li l-vettura tasal f’dak il-ħanut tax-xogħol u li ma
jkun hemm ebda riskju immedjat għas-sikurezza tal-okkupanti jew tal-utenti tat-triq l-oħrajn. F’każ ta’ nuqqasijiet li ma
jirrikjedux rettifika immedjata, l-Istati Membri jew l-awtorità kompetenti kkonċernata jistgħu jiddeċiedu dwar il-kundizz
jonijiet u skadenza ta’ żmien raġonevoli li matulha l-vettura tista’ tintuża qabel ma n-nuqqasjijiet jiġu rrettifikati.
Meta l-vettura ma tistax tissewwa b’tali mod li tasal sal-ħanut tax-xogħol, il-vettura tista’ titwassal sa sit disponibbli fejn
tista’ tissewwa.
Artikolu 15
Tariffi tal-ispezzjoni
Meta jinstabu nuqqasijiet wara spezzjoni aktar dettaljata, l-Istati Membri jistgħu jintalbu l-ħlas ta’ tariffa raġonevoli u
proporzjonata li għandha tkun marbuta mal-ispiża tat-twettiq tal-ispezzjoni.
Artikolu 16
Rapport tal-ispezzjoni u bażijiet tad-data dwar spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt
1.
Għal kull spezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt li titwettaq għandha tiġi kkomunikata l-informazzjoni li ġejja lillawtorità kompetenti:
(a) il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-vettura;
(b) il-kategorija tal-vettura;
(c) l-eżitu tal-ispezzjoni teknika inizjali waqt it-traġitt.
2.
Mat-tlestija tal-ispezzjoni aktar dettaljata, l-ispettur għandu jfassal rapport skont l-Anness IV. L-Istati Membri għan
dhom jiżguraw li x-xufier tal-vettura tingħatalu kopja tar-rapport tal-ispezzjoni.
3.
L-ispettur għandu jikkomunika r-riżultati tal-ispezzjoni teknika aktar dettaljata waqt it-traġitt lill-awtorità kompe
tenti, f’limitu ta’ żmien raġonevoli wara dik l-ispezzjoni. L-awtorità kompetenti għandha żżomm dik l-informazzjoni
skont il-leġislazzjoni applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data għal mhux inqas minn 36 xahar mid-data ta’ meta tiġi
irċevuta.
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KAPITOLU IV
KOOPERAZZJONI U SKAMBJU TAL-INFORMAZZJONI

Artikolu 17
Ħatra ta’ punt ta’ kuntatt
1.

L-Istati Membri għandhom jaħtru punt ta’ kuntatt li għandu:

— jiżgura l-koordinazzjoni mal-punti ta’ kuntatt li jinħatru mill-Istati Membri l-oħra fir-rigward ta’ azzjonijiet li jittieħdu
skont l-Artikolu 18,
— jikkomunika d-data msemmija fl-Artikolu 20 lill-Kummissjoni,
— jiżgura, meta dan ikun xieraq, kwalunkwe skambju ieħor ta’ informazzjoni ma’ punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri loħra u għoti ta’ għajnuna lill-punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri l-oħra;
2.
L-Istati Membri għandhom jagħtu l-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-punt ta’ kuntatt nazzjonali tagħhom lillKummissjoni sal-20 ta’ Mejju 2015, u għandhom jinfurmawha bla dewmien bi kwalunkwe tibdil. Il-Kummissjoni għandha
tfassal lista tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali kollha, u tibgħatha lill-Istati Membri.
Artikolu 18
Kooperazzjoni bejn l-Istati Membri
1.
Meta jinstabu nuqqasijiet kbar jew perikolużi, jew nuqqasijiet li jirriżultaw f’limitazzjoni jew f’projbizzjoni tal-użu
tal-vettura, f’vettura li mhijiex irreġistrata fl-Istat Membru tal-ispezzjoni, il-punt ta’ kuntatt għandu jinnotifika ir-riżultati
tal-ispezzjoni lill-punt ta’ kuntatt tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tal-vettura. Dik in-notifika għandu jkun fiha lelementi tar-rapport tal-ispezzjoni waqt it-traġitt kif stipulat fl-Anness IV u għandha tiġi kkomunikata kemm jista’
jkun permezz tar-reġistru elettroniku nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009. IlKummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati dwar il-proċeduri għan-notifika tal-vetturi b’nuqqasijiet kbar jew perikolużi
lill-punt ta’ kuntatt tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni skont il-proċedura ta’ eżaminiazzjoni msemmija fl-Artikolu 23(2).
2.
F’każijiet fejn jinstabu nuqqasijiet kbar jew perikolużi f’vettura, il-punt ta’ kuntatt tal-Istat Membru li fih il-vettura
ġiet spezzjonata jista’ jitlob, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fiha hija rreġistrata l-vettura, permezz tal-punt ta’
kuntatt tal-Istat Membru tal-aħħar, biex tieħu azzjoni xierqa ta’ segwitu, bħas-sottomissjoni tal-vettura għal test ieħor talaffidabilità stradali kif ipprovdut fl-Artikolu 14.
Artikolu 19
Spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt konġunti
Ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom iwettqu regolarment spezzjonijiet konġunti waqt it-traġitt. L-Istati Membri jistgħu
jikkombinaw dawk l-attivitajiet ma’ dawk stipulati fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/22/KE.
Artikolu 20
Komunikazzjoni tal-informazzjoni lill-Kummissjoni
1.
Qabel il-31 ta’ Marzu 2021 u qabel il-31 ta’ Marzu kull sentejn wara dan, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw
lill-Kummissjoni, b’mezzi elettroniċi, id-data li tinġabar relatata mas-sentejn kalendarji ta’ qabel u li tikkonċerna l-vetturi
spezzjonati fit-territorju tagħhom. Dik id-data għandha tinkludi:
(a) l-għadd ta’ vetturi spezzjonati;
(b) il-katogorija tal-vetturi spezzjonati;
(c) il-pajjiż ta’ reġistrazzjoni ta’ kull vettura spezzjonata;
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(d) f’każ ta’ spezzjonijiet aktar dettaljati, il-partijiet iċċekjati u l-elementi li ma għaddewx, skont il-punt 10 tal-Anness IV.
L-ewwel rapport għandu jkompri l-perjodu ta’ sentejn li jibda fl-1 ta’ Jannar 2019.
2.
Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati, skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 23(2),
dwar il-format li bih id-data msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata b’mezzi elettroniċi. Sakemm jiġu
stabbiliti dawn ir-regoli, għandha tintuża l-formola standard tar-rappurtar stipulata fl-Anness V.
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta d-data li tinġabar lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
KAPITOLU V
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR SETGĦAT IDDELEGATI U TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 21
Atti ddelegati
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 22 sabiex:
— taġġorna l-Artikolu 2(1) u l-punt 6 tal-Anness IV, kif xieraq sabiex tqis it-tibdil fil-kategoriji tal-vetturi li jirriżulta millemendi għal-leġislazzjoni msemmija f’dak l-Artikolu, mingħajr ma jiġi affettwat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din idDirettiva;
— taġġorna il-punt 2 tal-Anness II, b’rabta mal-metodi f’każ li jsiru disponibbli ta’ metodi ta’ ttestjar aktar effettivi u
effiċjenti, mingħajr ma tiġi estiża l-lista ta’ oġġetti li jridu jiġu ttestjati;
— tadatta l-punt 2 tal-Anness II, wara l-valutazzjoni pożittiva tal-ispejjeż u l-benefiċċji involuti, fir-rigward tal-lista ta’
elementi, metodi, raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test u valutazzjoni tan-nuqqasijiet f’każijiet ta’ tibdil ta’
rekwiżiti obbligatorji rilevanti għal leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-sikurezza jew l-ambjent għal approvazzjoni tat-tip.
Artikolu 22
Eżerċitar ta’ delega
1.
Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan lArtikolu.
2.
Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 21 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin
mid-19 ta’ Mejju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux aktar tard minn
disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi
ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn
tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.
3.
Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 21 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol
fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċi
fikata fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.
Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.
5.
Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 21 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni millParlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lillKummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu ta’ żmien għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva talParlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 23
Proċedura tal-kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar l-Affidabilità Stradali msemmi fid-Direttiva 2014/45/UE.
Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Fejn ilkumitat ma jagħti ebda opinjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni u għandu
japplika t-tielet paragrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU VI
DISPOŻIZZJONIJIET AĦĦARIN

Artikolu 24
Rappurtar
1.
Sal-20 ta’ Mejju 2016, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar limplimentazzjoni u l-effetti ta’ din id-Direttiva. Dan ir-rapport għandu janalizza b’mod partikolari l-effetti f’termini ta’
titjib tas-sikurezza fit-triq kif ukoll l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-inklużjoni possibbli ta’ vetturi tal-kategoriji N1 u O2 fil-kamp
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
2.
Mhux aktar tard mill-20 ta’ Mejju 2022, il-Kummissjoni għandha tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
rapport dwar l-applikazzjoni u l-effetti ta’ din id-Direttiva b’mod partikolari fir-rigward tal-effikaċja u l-armonizzazzjoni
tas-sistemi ta’ klassifikazzjoni tar-riskju, partikolarment fid-definizzjoni ta’ profil ta’ riskju reċiprokament paragunabbli taddiversi impriżi kkonċernati. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat b’valutazzjoni dettaljata tal-impatt li tanalizza lispejjeż u l-benefiċċji madwar l-Unjoni. Il-valutazzjoni tal-impatt għandha tkun disponibbli għall-Parlament Ewropew u
għall-Kunsill mill-inqas sitt xhur qabel titressaq kwalunkwe proposta leġislattiva, jekk xieraq, biex jiġu inklużi kategoriji
ġodda ta’ vetturi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
Artikolu 25
Pieni
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Diret
tiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Dawk il-pieni għandhom ikunu
effettivi, proporzjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji.
Artikolu 26
Traspożizzjoni
1.
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw sal-20 ta’ Mejju 2017 l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizz
jonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jgħarrfu minnufih lillKummissjoni b’dawn.
Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-20 ta’ Mejju 2018.
Fir-rigward tas-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 6 ta’ din id-Direttiva, huma għandhom japp
likaw dawk il-miżuri mill-20 ta’ Mejju 2019.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom
ikunu akkkumpanjati minn referenza ta’ dan it-tip meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi ta’ kif issir din ir-referenza
għandhom jiġu stipulati mill-Istati Membri.
2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma
jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.
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Artikolu 27
Tħassir
Id-Direttiva 2000/30/KE hija mħassra b’effett mill-20 ta’ Mejju 2018.
Artikolu 28
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Artikolu 29
Destinatarji
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Għall-Kunsill

Il-President

Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANNESS I
ELEMENTI TAS-SISTEMA TA’ KLASSIFAZZJONI TAR-RISKJU

Is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tipprovdi l-bażi għal għażla mmirata ta’ vetturi mħaddma minn impriżi
b’rekord ħażin fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ manutenzjoni tal-vetturi u tal-affidabilità stradali. Din għandha
tqis ir-riżultati kemm mit-testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali kif ukoll mill-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt.
Is-Sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tqis il-parametri li ġejjin biex tiġi ddeterminata l-klassifikazzjoni ta’ riskju
għall-impriża kkonċernata:
— għadd ta’ nuqqasijiet
— severità tan-nuqqasijiet
— għadd ta’ spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt jew testijiet perjodiċi u volontarji tal-affidabilità stradali
— fattur taż-żmien
1. In-nuqqasijiet għandhom jiġu ppeżati skont is-severità tagħhom bl-użu tal-fatturi ta’ severità li ġejjin:
— Nuqqas perikoluż = 40
— Nuqqas maġġuri = 10
— Nuqqas minuri

= 1

2. L-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni ta’ (vettura ta’) impriża għandha tiġi riflessa billi tiġi applikata peżatura aktar baxxa għal
riżulati ta’ spezzjonijiet “eqdem” (nuqqasijiet) minn dawk aktar “reċenti” billi jintużaw il-fatturi li ġejjin:
— Sena 1 = l-aħħar 12-il xahar = fattur 3
— Sena 2 = xahar 13-24 = fattur 2
— Sena 3 = xahar 25-36 = fattur 1
Dan għandu japplika biss għall-ikkalkular tal-klassifikazzjoni tar-riskju kumplessiv.
3. Il-klassifikazzjoni tar-riskju għandha tiġi kkalkolata bl-użu tal-formoli li ġejjin:
(a) Il-formola għall-klassifikazzjoni kumplessiva tar-riskju

RR ¼

ðDY1 Ü 3Þ þ ðDY2 Ü 2Þ þ ðDY3 Ü 1Þ
#CY1 þ #CY2 þ #CY3

Fejn
RR

= valur tal-klassifikazzjoni kumplessiva tar-riskju

DYi

= total għad-difetti fis-sena 1, 2, 3

DY1 = ð#DD Ü 40Þ þ ð#MaD Ü 10Þ þ ð#MiD Ü 1Þ fis-sena 1
#… = għadd ta’ …
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= nuqqasijiet perikolużi

MaD = nuqqasijiet maġġuri
MiD = nuqqasijiet minuri
C

= verifiki (spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt jew testijiet perjodiċi u volontarji tal-affidabilità stradali)
fis-sena 1, 2, 3

(b) Il-formola għall-klassifikazzjoni annwali tar-riskju
AR ¼

ð#DD Ü 40Þ þ ð#MaD Ü 10Þ þ ð#MiD Ü 1Þ
#C

Fejn
AR

= valur annwali tar-riskju

#… = għadd ta’ …
DD

= nuqqasijiet Perikolużi

MaD = nuqqasijiet Maġġuri
MiD = nuqqasijiet Minuri
C

= verifiki (spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt jew testijiet perjodiċi u volontarji tal-affidabilità stradali)

Ir-riskju annwali għandu jintuża biex tiġi vvalutata l-evoluzzjoni ta’ impriża tul is-snin.
Il-klassifikazzjoni tal-impriżi (vetturi) ibbażati fuq il-klassifikazzjoni kumplessiva tar-riskju għandha titwettaq b’tali mod li
tintlaħaq id-distribuzzjoni li ġejja tal-impriżi elenkati (vetturi):
— < 30 % riskju baxx
— 30 % - 80 % riskju medju
— > 80 % riskju għoli.
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ANNESS II
AMBITU TAL-ISPEZZJONI TEKNIKA WAQT IT-TRAĠITT

1. OQSMA TA’ SPEZZJONI
(0) Identifikazzjoni tal-vettura
(1) Tagħmir tal-ibbrejkjar
(2) Stering
(3) Viżibbiltà
(4) Tagħmir tat-tidwil u l-partijiet tas-sistema elettrika
(5) Fusijiet, roti, tajers, sospensjoni
(6) Xażi u aċċessorji tax-xażi
(7) Tagħmir ieħor
(8) Fastidju
(9) Testijiet addizzjonali għall-vetturi tal-kategoriji M2 u M3 li jġorru l-passiġġieri.
2. REKWIŻITI TAL-ISPEZZJONI
L-elementi li jistgħu jiġu vverifikati biss bl-użu ta’ tagħmir jiġu immarkati bl-ittra E.
L-elementi li jistgħu jiġu vverifikati sa ċertu punt biss mingħajr l-użu ta’ tagħmir jiġu immarkati b’+(E).
Meta metodu ta’ spezzjoni jiġi indikat bħala viżiv, dan ifisser illi, minbarra milli jħares lejn l-elementi kkonċernati, lispettur għandu wkoll, jekk xieraq, jimmaniġġhom, jevalwa l-istorbju tagħhom jew juża kwalunkwe mezz ta’ spezzjoni
ieħor xieraq li ma jinvolvix l-użu ta’ tagħmir.
Spezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt jistgħu jkopru elementi elenkati fit-Tabella 1 li tinkludi l-metodi tal-ittestjar
rakkomandati li għandhom jintużaw. Xejn f’dan l-anness m’għandu jipprevjeni spettur milli juża tagħmir addizzjonali
fejn rilevanti bħal parank jew fossa.
It-testijiet għandhom jitwettqu bl-użu ta’ tekniki u tagħmir attwalment disponibbli mingħajr l-użu ta’ għodod biex
tiżżarma jew titneħħa kwalunkwe parti tal-vettura. It-test jista’ jinkludi wkoll verifika jekk il-partijiet u l-komponenti
rispettivi ta’ dik il-vettura jikkorrispondux għar-rekwiżiti ta’ sikurezza u ambjentali meħtieġa li kienu fis-seħħ filmument tal-approvazzjoni jew, jekk applikabbli, fil-mument tar-retrofitting.
Meta d-disinn tal-vettura ma jippermettix l-applikazzjoni tal-metodi tal-ittestjar stipulati f’dan l-Anness, it-test għandu
jitwettaq skont il-metodi tal-ittestjar rakkomandati aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti.
Ir-“raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test” ma japplikawx f’każijiet meta jirreferu għal rekwiżiti li ma kinux
preskritti fil-leġislazzjoni rilevanti għall-approvazzjoni tal-vettura fil-mument tal-ewwel reġistrazzjoni jew fl-ewwel dħul
fis-servizz, jew fir-rekwiżiti tar-retrofitting.

Il-test għandu jkopri dawk l-elementi li huma meqjusa bħala meħtieġa u rilevanti, filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari s-sikurezza tal-brejkijiet, t-tajers, r-roti, x-xażi u l-fastidju, u lmetodi rakkomandati elenkati fit-tabella li ġejja.
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3. KONTENUTI U METODI TAL-ITTESTJAR, VALUTAZZJONI TAN-NUQQASIJIET TAL-VETTURI

Għal kull sistema u komponent tal-vettura soġġetti għall-ittestjar, il-valutazzjoni tan-nuqqasijiet għandha titwettaq skont il-kriterji stabbiliti f’dik it-tabella, fuq bażi ta’ każ b’każ.
MT

In-nuqqasijiet li mhumiex elenkati f’dan l-Anness għandhom jiġu vvalutati skont ir-riskji li joħolqu għas-sikurezza fit-triq.
Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

0.1.

Pjanċi bin-numru tar-reġis Spezzjoni viżiva
trazzjoni (jekk meħtieġ mirrekwiżiti 1)

0.2.

Numru
tax-xażi/serjali/ta’ Spezzjoni viżiva
identifikazzjoni tal-vettura

(a) Il-pjanċa/i bin-numru hija/huma neqsin jew tant
mhumiex sikuri/imwaħħlin b’tali mod li hemm
probabbiltà li jaqgħu.

X

(b) Skrizzjoni nieqsa jew ma tinqarax.

X

(c) Mhux skont id-dokumenti jew ir-rekords tal-vettura.

X

(a) Nieqes jew ma jistax jinstab.

X

(b) Inkomplet, ma jinqarax, iffalsifikat b’mod evidenti,
jew ma jaqbilx mad-dokumenti tal-vettura.

X

(c) Dokumenti tal-vettura li ma jinqrawx jew impreċiżjo
nijet klerikali.
1.

TAGĦMIR TAL-IBBREJKAR

1.1.

Kundizzjoni mekkanika u tħaddim

1.1.1.

Pern tal-pedala/liver manwali Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun
qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.
tal-brejk ta’ servizz

X

(a) Pern issikat iżżejjed.

X

(b) Ittieklu jew laxki żżejjed.

X
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Nota: Vetturi b’sistemi tal-brejkijiet assistiti
għandhom jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.

Perikoluż
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0.

Maġġuri

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.1.2.

(a) Kors ta’ riżerva żejjed jew insuffiċjenti.

X
X

Il-brejk ma jistax jiġi applikat kompletament jew
huwa imblukkat
(b) Kontroll tal-brejkijiet li ma jirrilaxxax kif suppost.

X
X

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

Pompa
tal-vakwu
jew Spezzjoni viżiva tal-komponenti fi pressjoni
kompressur u kompartimenti operattiva normali. Verifika tal-ħin meħtieġ
sakemm il-vakwu jew il-pressjoni tal-arja
jilħqu livell sikur ta’ tħaddim u l-funzjonament
tal-apparat ta’ twissija, tal-valv ta’ protezzjoni
multiċirkwita u tal-valv għar-rilaxx tal-press
joni.

(c) L-element kontra ż-żliq ta’ fuq il-pedala tal-brejkijiet
nieqes, laxk jew ittiekel bl-użu

X

(a) Il-pressjoni/vakwu huma insuffiċjenti biex jassistu,
mill-inqas, erba’ applikazzjonijiet tal-brejkijiet wara li
jkun ħadem l-apparat ta’ twissija (jew il-gejġ juri qari
ta’ nuqqas ta’ sikurezza).

X

X

mill-inqas żewġ applikazzjonijiet wara li jkun ħadem
l-apparat ta’ twissija (jew il-gejġ juri qari ta’ nuqqas ta’
sikurezza).
(b) Il-ħin meħtieġ biex il-pressjoni tal-arja/vakwu jilħqu llivell sikur ta’ tħaddim huwa twil wisq skont ir-rekwi
żiti 1.

X

(c) Il-valv ta’ protezzjoni multiċirkwita jew il-valv għarrilaxx tal-pressjoni ma jaħdmux

X

(d) Tnixxija tal-arja li tikkawża waqgħa notevoli fil-press
joni jew tnixxijiet tal-arja li jinstemgħu.

X

(e) Probabbiltà li ħsara esterna taffettwa l-funzjonament
tas-sistema tal-ibbrejkjar.

X
X

Prestazzjoni ta’ bbrejkjar sekondarju mhux issodisfata.
Gejġ jew indikatur li juri Kontroll tal-funzjonament
twissija ta’ pressjoni baxxa

Gejġ jew indikatur difettuż jew jaħdem ħażin.
Pressjoni baxxa mhux identifikabbli.

X
X
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1.1.4.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1.1.3.

Perikoluż

MT

Kundizzjoni tal-pedala/liver Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun
manwali u kors tal-apparat qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.
li jħaddem il-brejkijiet
Nota: Vetturi b’sistemi tal-brejkijiet assistiti
għandhom jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.

Maġġuri

29.4.2014

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.1.5.

(a) Il-kontroll imxaqqaq, bil-ħsara jew mittiekel iżżejjed.

X

(b) Il-kontroll mhux imwaħħal sew mal-valv jew il-valv
mhux imwaħħal sew.

X

(c) Konnessjonijiet laxki fis-sistema jew tnixxijiet fis-siste
ma.

X

(d) Tħaddim mhux sodisfaċenti.

X
X
X
X

Użu eċċessiv

1.1.7.

Valvijiet tal-brejkijiet (valvijiet Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun
irregolati bis-sieq, unloaders, qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.
u regolaturi)

(c) Ċaqliq eċċessiv tal-liver li jindika aġġustament inkor
rett.

X

(d) L-attivatur nieqes, bil-ħsara jew ma jaħdimx.

X

(e) Funzjonament ħażin, l-indikatur ta’ twissija ma
jaħdimx sew.

X

(a) Valv bil-ħsara jew tnixxija eċċessiva tal-arja.

X
X

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.
(b) Skariku eċċessiv ta’ żejt mill-kompressur.

X

(c) Valv jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

X

(d) Skariku jew tnixxija ta’ fluwidu idrawliku.

X
X

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.
Agganċi għall-brejkijiet tat- Skonnettja u kkonnettja mill-ġdid l-agganċi
trejlers (tal-elettriku u pnew tas-sistema tal-ibbrejkjar bejn il-vettura talmatiċi)
irmonk u t-trejler.

(a) Difett fit-tapp jew fil-valv awtosiġillanti.
Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

X
X

29.4.2014

1.1.8.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Attivatur tal-brejk tal-ippar Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun (a) Il-krikk mhux jorbot sew.
kjar, kontroll tal-liver, krikk qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.
tal-brejk tal-ipparkjar, brejk
(b) Il-pern tal-liver jew tal-mekkaniżmu tal-krikk ittiekel.
tal-ipparkjar elettroniku

Perikoluż

MT

1.1.6.

Kontroll tal-brejkijiet imħad Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun
qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.
dem manwalment

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(b) Vit jew valv jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

Maġġuri

X

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

X
X

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

X

(d) Ma jaħdmux sew.

X
X

Tħaddim tal-brejk affettwat
(a) It-tank kemxejn bil-ħsara jew imsaddad.

X

It-tank għandu ħafna ħsara,.imsaddad jew inixxi.

1.1.10. Unitajiet servo tal-brejk, iċ- Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun
ċilindru
ewlieni
(sistemi qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk
idrawliċi)
possibbli.

X

(b) Apparat ta’ skular ma jaħdimx.

X

(c) It-tank jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

X

(a) L-unità servo difettuża jew mhux effettiva.

X
X

Jekk ma taħdimx.
(b) Iċ-ċilindru ewlieni difettuż iżda l-brejk għadu jaħdem.

X
X

Iċ-ċilindru ewlieni difettuż jew inixxi.
X

(c) Iċ-ċilindru ewlieni mhux imwaħħal sew iżda l-brejk
għadu jaħdem.
Iċ-ċilindru ewlieni mhux imwaħħal sew.
(d) Fluwidu tal-brejk insuffiċjenti, taħt il-marka MIN.

L-ebda fluwidu tal-brejk viżibbli.

X
X
X
X

L 127/155

Fluwidu tal-brejk sew taħt il-marka MIN

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Akkumulatur/tank tal-press Spezzjoni viżiva
joni

MT

(c) Tnixxijiet eċċessivi.

1.1.9.

Perikoluż

29.4.2014

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

X

(f) Id-dawl ta’ twissija tal-fluwidu tal-brejk mixgħula jew
difettuża

X

(g) L-apparat li jwissi li l-livell tal-fluwidu tal-brejk ma
jaħdimx sew.

X

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun (a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.
qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk
possibbli.
(b) Il-pajpijiet jew il-konnessjonijiet inixxu (sistemi ta’
brejkijiet bl-arja)

X
X

(c) Il-pajpijiet bil-ħsara jew imsadda żżejjed.

X
X

Jaffettwaw il-funzjonament tal-brejkijiet b’imblukkar
jew riskju imminenti ta’ tnixxija.
X
X

Riskju ta’ ħsara.
1.1.12. Pajpijiet flessibbli tal-brejkijiet Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun (a) Riskju imminenti li jċedu jew jinqasmu.
qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk
possibbli.
(b) Pajpijiet flessibbli bil-ħsara, mittiekla, mibrumin jew
qosra wisq.
Pajpijiet flessibbli bil-ħsara jew mittiekla.
(c) Pajpijiet flessibbli jew konnessjonijiet li jnixxu (sistemi
ta’ brejkijiet bl-arja).

X
X
X
X
X

Il-pajpijiet jew il-konnessjonijiet inixxu (sistemi ta’
brejkijiet idrawliċi)
(d) Pajpijiet flessibbli minfuħin bil-pressjoni.

X
X
X

29.4.2014

Kejbil imdgħajjef
(e) Pajpijiet flessibbli porużi.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

X

Il-pajpijiet jew il-konnessjoni inixxu (sistemi ta’ brej
kijiet idrawliċi)

(d) Il-pajpijiet mhux f’posthom.

Perikoluż

MT

1.1.11. Pajpijiet riġidi tal-brejkijiet

(e) It-tapp tat-tank taċ-ċilindru ewlieni nieqes.

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.1.13. Firrodu u peddijiet tal-brejki Spezzjoni viżiva
jiet

(a) Il-firrodu jew il-pedd mittiekla żżejjed. (marka minima
milħuqa).

Maġġuri

X

X

Prestazzjoni tal-brejk affettwata

X

(c) Firrodu jew peddijiet neqsin jew imwaħħlin ħażin.
(a) It-tanbur jew id-diska mittiekla.

X
X
X

It-tanbur jew id-diska mibruxin iżżejjed, imxaqqin,
mhux imwaħħlin sew jew maqsumin.
(b) It-tanbur jew id-diska kkontaminati (żejt, griż, eċċ.).

X
X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata serjament
(c) It-tanbur jew id-diska neqsin.

1.1.15. Kejbils, vireg, livers u Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun
konnessjonijiet tal-brejkijiet
qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk
possibbli.

X

(d) Il-pjanċa mhix imwaħħla sew.

X

(a) Kejbil bil-ħsara jew mgħaqqad.

X
X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata.
(b) Komponent mittiekel jew imsaddad iżżejjed.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1.1.14. Tanbur tal-brejkijiet, diski tal- Spezzjoni viżiva
brejkijiet

MT

X

Il-firrodu jew il-pedd mittiekla żżejjed. (marka minima
mhux viżibbli)
(b) Firrodu u peddijiet ikkontaminati (żejt, griż, eċċ.).

Perikoluż

29.4.2014

Element

X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata

X
X

(d) Il-gwida tal-kejbil difettuża.

X

(e) Restrizzjoni għaċ-ċaqliq ħieles tas-sistema tal-ibbrej
kjar.

X

L 127/157

(c) Kejbil, virga jew ġonta mhux imwaħħlin sew.

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(f) Ċaqliq mhux normali tal-livers/konnessjoni li jindika
twaħħil ħażin jew li ttieklu żżejjed.

X

(a) L-attwatur maqsum jew bil-ħsara.

X
X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata
(b) L-attwatur inixxi.

X
X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata
(c) L-attwatur jiċċaqlaq jew imwaħħal ħażin.

X

(d) L-attwatur imsaddad iżżejjed.

X
X

Probabbiltà li jixxaqqaq
(e) Kors eċċessiv jew insuffiċjenti tal-pistun operattiv jew
tal-mekkaniżmu tad-dijaframma.

X
X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata (nuqqas ta’ ċaqliq
ta’ riżerva)
X
X

L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab nieqes jew għandu
ħsara eċċessiva.
1.1.17. Valv ta’ detezzjoni tat-tagħ Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun (a) Konnessjoni difettuża.
qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk
bija
possibbli.
(b) Konnessjoni aġġustata ħażin.

X
X

(c) Valv iġġammjat jew ma jaħdimx. (Funzjonament ABS)

X
X

Valv iġġammjat jew ma jaħdimx.

X
X

29.4.2014

(d) Valv nieqes. (Jekk meħtieġ)
(e) Pjanċa tad-data nieqsa.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata

(f) L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab għandu l-ħsara.

Perikoluż

MT

1.1.16. Attwatur tal-brejkijiet (inklużi Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun
brejkijiet
bil-molla
jew qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk
possibbli.
ċilindri idrawliċi)

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(f) Id-data ma tinqarax jew mhix skont ir-rekwiżiti 1.

1.1.19. Sistema ta’ bbrejkjar ta’ reżis Spezzjoni viżiva
tenza (meta mgħammra jew
meħtieġa)

X

(a) Il-mezz għall-aġġustament bil-ħsara, iġġammjat jew
jiċċaqlaq b’mod anormali, ittiekel iżżejjed jew aġġustat
ħażin.

X

(b) Il-mezz għall-aġġustament tal-laxkezza difettuż.

X

(c) Installati jew mibdula ħażin.

X

(a) Konnetturi jew
imwaħħlin sew.

muntaturi

(immuntar)

mhux

X
X

(b) Is-sistema għandha difetti ċari jew nieqsa

X

1.1.20. Funzjonament awtomatiku Skonnettja l-agganċ tal-brejkijiet bejn il-vettura Il-brejk tat-trejler ma jidħolx awtomatikament meta jiġi
tal-brejkijiet tat-trejler
tal-irmunkar u t-trejler
skonnettjat l-agganċ.

X
X

(a) Apparati oħra tas-sistema (eż., il-pompa tal-antifriża,
id-diżidratur tal-arja, eċċ) bi ħsara esterna jew
imsaddin iżżejjed tant li jaffettwaw ħażin lis-sistema
tal-ibbrejkjar.

X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata
(b) Tnixxija ta’ arja jew tal-antifriża.
Funzjonalità tas-sistema affettwata.

X
X

(c) Kwalunkwe komponent li mhux sikur jew imwaħħal
ħażin.

X

(d) Modifika mhux sikura għal kwalunkwe komponent 3.

X
X

Prestazzjoni tal-ibbrejkjar affettwata
Neqsin.

X
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1.1.22. Konnessjonijiet li jintużaw Spezzjoni viżiva
għall-ittestjar (meta mgħam
mra jew meħtieġa)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Jekk hija affettwata l-funzjonalità.

1.1.21. Sistema tal-ibbrejkjar kom Spezzjoni viżiva
pleta

Perikoluż

MT

1.1.18. Indikaturi u mezzi għall- Spezzjoni viżiva
aġġustament tal-laxkezza

Maġġuri

29.4.2014

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.1.23. Brejk bl-inerzja

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddem

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk ta’ servizz

1.2.1.

Prestazzjoni
(E)

Waqt test fuq tester tal-brejkijiet applika l-brej
kijiet progressivament sal-isforz massimu.

Mhux effiċjenti biżżejjed

X

(a) Sforz ta’ bbrejkjar inadegwat fuq rota waħda jew
aktar.

X
X

L-ebda sforz ta’ bbrejkjar fuq rota waħda jew aktar
X

X

L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota jkun inqas
minn 50 % tal-isforz massimu ta’ bbrejkjar irreġistrat
mir-rota l-oħra fuq l-istess fus fil-każ ta’ fusijiet
direzzjonali

Effiċjenza
(E)

(c) L-ebda varjazzjoni gradwali tal-isforz ta’ bbrejkjar
(qbid).

X

(d) Dewmien anormali
kwalunkwe rota.

ta’

X

(e) L-isforz tal-brejkijiet ivarja wisq fil-perjodu li fih irrota ddur dawra sħiħa.

X

fit-tħaddim

tal-brejk

Test b’tester tal-brejkijiet bil-piż ippreżentat Ma tirriżultax, mill-inqas, iċ-ċifra minima kif ġej (2):
jew, jekk ma tistax tintuża waħda għal raġu
nijiet tekniċi, permezz ta’ test fit-triq bl-użu ta’ Katergoriji M , M u M : 50 % (3)
1
2
3
strument li jirreġistra d-deċellerazzjoni (1)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(b) L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota hija anqas
minn 70 % tal-isforz massimu ta’ bbrejkjar irreġistrat
mir-rota l-oħra fuq l-istess fus. Jew fil-każ tal-ittestjar
fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.

1.2.2.

Perikoluż

MT

1.2.

Maġġuri
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Metodu

Element

X

Kategorija N1: 45 %
Kategoriji N2 u N3: 43 % (4)

Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ hawn fuq milħuqa

X

29.4.2014

Kategoriji O3 u O4: 40 % (5)

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejkijiet sekondarji (ta’ emerġenza) (jekk issodisfati minn sistema separata)

1.3.1.

Prestazzjoni
(E)

Jekk is-sistema sekondarja tal-ibbrejkjar tkun
separata mis-sistema tal-ibbrejkjar ta’ servizz,
uża l-metodu speċifikat fl-1.2.1.

(a) Sforz ta’ bbrejkjar inadegwat fuq rota waħda jew
aktar.

X

X

L-ebda sforz ta’ bbrejkjar fuq rota waħda jew aktar
X

X

L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota jkun inqas
minn 50 % tal-isforz massimu ta’ bbrejkjar irreġistrat
mir-rota l-oħra fuq l-istess fus fil-każ ta’ fusijiet
direzzjonali

1.3.2.

Effiċjenza
(E)

(c) L-ebda varjazzjoni gradwali tal-isforz ta’ bbrejkjar
(qbid).

X

Jekk is-sistema sekondarja tal-ibbrejkjar tkun L-isforz ta’ bbrejkar huwa inqas minn 50 % (6) tal-pres
separata mis-sistema tal-ibbrejkjar ta’ servizz, tazzjoni tal-brejk ta’ servizz meħtieġ iddefinita fit-taqsima
uża l-metodu speċifikat fl-1.2.1.
1.2.2. fir-rigward tal-massa massima awtorizzata.

X

Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ sforz ta’ bbrejkjar t’hawn
fuq milħuqa fir-rigward tal-massa tal-vettura waqt l-ittes
tjar.
1.4.

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar

1.4.1.

Prestazzjoni
(E)

Applika l-brejk waqt it-test fuq tester tal-brej Il-brejk ma jaħdimx fuq naħa waħda jew fil-każ ta’ ttestjar
fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed minn linja dritta.
kijiet.

X

X

X
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Inqas minn 50 % tal-valuri ta’ sforz ta’ bbrejkjar msemmija
fil-punt 1.4.2 milħuqa fir-rigward tal-massa tal-vettura
waqt l-ittestjar

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(b) L-isforz ta’ bbrejkjar minn kwalunkwe rota hija anqas
minn 70 % tal-isforz massimu ta’ bbrejkjar irreġistrat
minn rota oħra li tkun fuq l-istess fus speċifikat. Jew
fil-każ tal-ittestjar fit-triq, il-vettura tiddevja żżejjed
minn linja dritta.

Perikoluż

MT

1.3.

Maġġuri

29.4.2014

Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.4.2.

Effiċjenza
(E)

Għall-kategoriji kollha tal-vettura, ma tagħtix mill-inqas
16 % bħala proporzjon tal-brejkijiet fir-rigward tal-massa
massima awtorizzata, jew, għal vetturi bil-mutur, millinqas 12 % fir-rigward tal-massa massima awtorizzata
tal-kombinazzjoni tal-vettura, skont liema tkun l-ikbar.

X

X

Inqas minn 50 % tal-valuri bħala proporzjon tal-brejkijiet
ta’ hawn fuq milħuqa fir-rigward tal-massa tal-vettura waqt
l-ittestjar.
1.5.

1.7.

(a) L-effiċjenza ma tvarjax b’mod gradwali (mhux
applikabbli għal sistemi tal-ibbrejkjar bl-egżost).

X

(b) Is-sistema ma taħdimx.

X

Sistema antilokk tal-brejkijiet Spezzjoni viżiva u spezzjoni tal-apparat ta’ (a) L-apparat ta’ twissija ma jaħdimx sewwa.
twissija u/jew l-użu tal-interfaċċa elettronika
(ABS)
tal-vettura
(b) L-apparat ta’ twissija juri funzjonament ħażin fis-siste
ma.

X
X

(c) Is-sensers tal-ispid tar-roti neqsin jew bil-ħsara

X

(d) Ħsara fil-wajering.

X

(e) Komponenti oħra neqsin jew bil-ħsara.

X

(f) Is-sistema tindika ħsara permezz tal- interfaċċa elett
ronika tal-vettura.

X

Sistema elettronika ta' brejki Spezzjoni viżiva u spezzjoni tal-apparat ta’ (a) L-apparat ta’ twissija ma jaħdimx sewwa.
twissija u/jew l-użu tal-interfaċċa elettronika
jiet (EBS)
tal-vettura
(b) L-apparat ta’ twissija juri funzjonament ħażin fis-siste
ma.

X

(c) Is-sistema tindika ħsara permezz tal- interfaċċa elett
ronika tal-vettura.

X

X

X

29.4.2014

(d) Il-konnettur bejn il-vettura tal-irmonk u t-trejler
mhux kompatibbli jew neqsin.
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1.6.

Prestazzjoni tas-sistema ta’ Spezzjoni viżiva u, fejn ikun possibbli, ittestja
bbrejkjar ta’ reżistenza (Endu jekk is-sistema taħdimx.
rance Braking System)

Perikoluż

MT

Test b’tester tal-brejkijiet. Jekk mhux possibbli,
allura permezz ta’ test fit-triq bl-użu ta’ stru
ment ta’ indikazzjoni jew ta’ rrekordjar taddikjarazzjoni.

Maġġuri
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Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

1.8.

Fluwidu tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva

Fluwidu tal-brejk kontaminat jew sedimentat

Maġġuri

X
X

Riskju imminenti ta’ ħsara.
STERING

2.1.

Kundizzjoni mekkanika

2.1.1.

Kundizzjoni tal-ger tal-iste Spezzjoni viżiva tat-tħaddim tal-apparat talistering waqt li r-rota tal-istering tkun
ring
imdawra

MT

2.

(a) Ix-xaft tas-settur mgħawweġ jew biċ-ċwievet mittiekla.

X
X

Jaffettwa l-funżjonalità
X

X

Jaffettwa l-funżjonalità
(c) Ċaqliq eċċessiv tax-xaft tas-settur.

X
X

Jaffettwa l-funżjonalità
(d) Inixxi.

X
X

Formazzjoni ta’ qtar
Tqabbid tal-kaxxa tal-gerboks Spezzjoni viżiva tat-tqabbid tal-kaxxa taltal-istering
gerbox max-xażi waqt li r-rota tal-istering
tkun imdawra favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ

(a) Il-kaxxa tal-gerboks tal-istering mhux imqabbda sew.

X
X

Aċċessorji laxki b’mod perikoluż jew ċaqliq relattiv
għax-xażi/karrozzerija viżibbli
(b) Toqob ta’ tqabbid fix-xażi mtawlin.

X
X

Aċċessorji serjament affettwati
(c) Boltijiet tat-tqabbid neqsin jew miksura.

X
X

Aċċessorji serjament affettwati

Stabbilità jew twaħħil tal-kaxxa affettwati

X
X
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(d) Il-kaxxa tal-istering imxaqqa.
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(b) Ix-xaft tas-settur mittiekel iżżejjed.

2.1.2.

Perikoluż

29.4.2014

Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

2.1.3.

Kundizzjoni
tal-istering

(a) Ċaqliq relattiv bejn komponenti li għandhom ikunu
fissi.

X

X

Ċaqliq eċċessiv jew probabbiltà ta’ skonnessjoni
(b) Il-ġonot ittieklu żżejjed.

X
X

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni
(c) Ksur jew deformazzjoni ta’ xi komponent.

X

(d) Nuqqas ta’ apparati li jimblukkaw.

X

(e) Allinjament ħażin tal-komponenti (eż. il-virga ta’
agganċ jew il-virga ta’ direzzjoni).

X

(f) Modifika mhux sikura 3.

X
X

Funzjoni affettwata

2.1.4.

2.1.5.

X

L-għatu ta’ protezzjoni mit-trab nieqes jew iddeterjora
ħafna

X

Tħaddim tal-konnessjoni tal- Spezzjoni viżiva tal-komponenti tal-istering (a) Iċ-ċaqliq tal-konnessjonijiet tal-istering jaħbtu ma’ xi
parti fissa tax-xażi.
istering
fir-rigward ta’ użu, ksur u sikurezza waqt li
r-rota tal-istering tkun imdawra favur l-arloġġ
u kontra l-arloġġ bir-roti tat-triq mal-art u bil- (b) Waqfiet tal-istering li ma jaħdmux jew li huma nieqsa.
magna taħdem (power stering)

X

Power stering

X
X
X
X

29.4.2014

Iċċekkja s-sistema tal-istering għal tnixxijiet u (a) Tnixxija ta’ fluwidu.
l-livell tal-fluwidu idrawliku (jekk jidher). Birroti tat-triq mal-art u bil-magna taħdem, (b) Fluwidu insuffiċjenti (taħt il-marka MIN).
iċċekkja li s-sistema tal-power stering qiegħda
taħdem.
Kompartiment mhux biżżejjed
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X

Funzjoni affettwata

(g) L-għatu kontra t-trab bil-ħsara jew iddeterjora.

Perikoluż

MT

tal-konnessjoni Spezzjoni viżiva tal-komponenti tal-istering
fir-rigward ta’ użu, ksur u sikurezza waqt li
r-rota tal-istering tkun imdawra favur l-arloġġ
u kontra l-arloġġ.

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(c) Il-mekkaniżmu ma jaħdimx.

Maġġuri

Perikoluż

29.4.2014

Element

X
X

Stering affettwat

MT

(d) Il-mekkaniżmu miksur jew mhux marbut sewwa.

X
X

Stering affettwat
(e) Komponenti allinjati ħażin jew jaħbtu ma’ xulxin.

X

Stering affettwat
X

Stering affettwat
(g) Kejbils/pajpijiet bil-ħsara, imsadda żżejjed.

X
X

Stering affettwat
2.2.

Rota, kolonna u tmun tal-istering

2.2.1.

Kundizzjoni tar-rota tal-iste Bir-roti tat-triq mal-art, imbotta u iġbed ir-rota
ring
tal-istering b’mod allinjat mal-kolonna,
imbotta r-rota tal-istering f’diversi direzzjoni
jiet f’angoli ta’ disgħin grad mal-kolonna.
Spezzjoni viżiva tal-laxkezza, u l-kundizzjoni
tal-agganċi flessibbli jew tal-ġonot universali.

(a) Ċaqliq relattiv bejn l-istering u l-kolonna li jindika
laxkezza.

X

X

X

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni
(b) Nuqqas ta’ apparat li jżomm fuq il-buttun tal-istering.

X

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni
(c) Ksur jew laxkezza fil-buttun tal-istering, ir-rimm jew
l-imgħażel.

X
X

X
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X

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni
(d) Modifika mhux sikura 3.
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(f) Modifika mhux sikura 3.

X

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

2.2.2.

Kolonna
tal-istering
dampers tal-istering

dritt (a) Ċaqliq eċċessiv taċ-ċentru tal-istering ‘il fuq u ‘l isfel.
f’di
mal(b) Ċaqliq eċċessiv tal-parti ta’ fuq tal-kolonna b’mod
u lradikali mill-assi tal-kolonna.
tal-

X
X

(c) Agganċ flessibbli deterjorat.

X

(d) Twaħħil difettuż.

X
X

Riskju serju ħafna ta’ skonnessjoni

2.4.

2.5.

Bil-magna attiva għal vetturi bil-power stering
u bir-roti tat-triq f’pożizzjoni dritta, dawwar
ftit ir-rota tal-istering favur l-arloġġ u kontra
l-arloġġ kemm jista’ jkun mingħajr ma ċċaqlaq
ir-roti tat-triq. Spezzjoni viżiva taċ-ċaqliq
ħieles.

Laxkezza tal-istering

Allinjament tar-roti (X) 2

Wiċċ tond idur
ikkwartjat tat-trejler

Spezzjoni viżiva

tal-fus Spezzjoni viżiva jew bl-użu ta’ detettur
adegwat tal-laxkezza tar-rota

X

Laxkezza eċċessiva fl-istering (pereżempju ċaqliq ta’ punt
fuq ir-rimm li huwa aktar minn għoxrin fil-mija tad-dija
metru tal-istering jew mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

X

Sikurezza tal-istering affettwata

Nuqqas ta’ allinjament evidenti

X

Sewqan dritt affettwat; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa

X

(a) Komponent kemxejn bil-ħsara.

X

Komponent b’ħafna ħsara jew imxaqqaq ħafna
(b) Laxkezza eċċessiva.

X
X

Sewqan dritt affettwat; stabbiltà direzzjonali mdgħajfa

Twaħħil affetwat serjament

X
X
X

29.4.2014

(c) It-twaħħil difettuż.
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(e) Modifika mhux sikura 3
2.3.

Perikoluż

MT

u Imbotta u iġbed ir-rota tal-istering bi
mal-kolonna, imbotta r-rota tal-istering
rezzjonijiet differenti f’angoli retti
kolonna. Spezzjoni viżiva tal-laxkezza,
kundizzjoni tal-agganċi flessibbli jew
ġonot universali.

Maġġuri
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Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

2.6.

Power
(EPS)

Stering

VIŻIBBILTÀ

3.1.

Kamp viżiv

Spezzjoni viżiva mis-sit tas-sewwieq

(a) Id-dawl li jindika funzjonament ħażin (MIL) jindika
kwalunkwe tip ta’ funzjonament ħażin tas-sistema.

X

(b) L-assistenza tal-power stering ma taħdimx.

X

(c) Is-sistema tindika ħsara permezz tal- interfaċċa elett
ronika tal-vettura.

X

X

X

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata jew ilmirja ta’ barra mhux viżibbli
3.2.

Kundizzjoni tal-ħġieġ

Spezzjoni viżiva

(a) Ħġieġ jew panil trasparenti (jekk permess) imxaqqaq
jew li tilef il-lewn. (barra mill-erja ta’ tindif millwajpers tal-windskrin)

X

X

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata
jew il-mirja ta’ barra mhux viżibbli
(b) Ħġieġ jew panil trasparenti (fosthom rita li tirrifletti
jew imlewna) li ma jikkonformax mal-ispeċifikazz
jonijiet fir-rekwiżiti 1. (barra mill-erja ta’ tindif millwajpers tal-windskrin)

X

L-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin affettwata
jew il-mirja ta’ barra mhux viżibbli

X

(c) Ħġieġ jew panil trasparenti f’kundizzjoni mhux aċċet
tabbli.

X

X
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Viżibbiltà mill-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin
affettwata ħafna
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Ostruzzjoni fil-kamp viżiv tas-sewwieq li taffettwa mater
jalment il-veduta tiegħu fuq quddiem u fil-ġnub. (barra
mill-erja ta’ tindif mill-wajpers tal-windskrin)

Perikoluż

MT

3.

Elettroniku Spezzjoni viżiva u kontroll tal-konsistenza
bejn l-angolu tal-istering u l-angolu tar-roti
meta tinxtegħel/tintefa’ l-magna u/jew bl-użu
tal-interfaċċa elettronika tal-vettura.

Maġġuri

29.4.2014

Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

3.3.

Mirja jew apparati li juru Spezzjoni viżiva
wara

X

Inqas minn żewġ apprati disponibbli li juru wara
(b) Il-mera jew l-apparat kemxejn bil-ħsara jew laxki.

X
X
X

Il-mera jew l-apparat ma jaħdmux, bil-ħsara, laxki jew
mhux imwaħħlin sew

Wajpers tal-windskrin

Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom

(c) Kamp viżiv neċessarju mhux kopert.

X

(a) Il-wajpers ma jaħdmux jew neqsin.

X

(b) Il-blejd tal-wajper difettuż.

X

Il-blejd tal-wajper huwa nieqes jew ċar li difettuż.
3.5.

Apparat
ta’
windskrin

ħasil

tal- Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom

It-tagħmir li jaħsel il-windskrin ma jaħdimx sew (nuqqas
ta’ fluwidu tal-ħasil iżda l-pompa qed taħdem jew il-ġett
tal-ilma mhux allinjat tajjeb).

X
X

L-apparat tal-ħasil ma jaħdimx sew
3.6.

Sistema ta’ tneħħija tat-titpin Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom
(X) 2

4.

FANALI, RIFLETTURI U TAGĦMIR ELETTRIKU Fanali ta’ quddiem

4.1.

Fanali ta’ quddiem

4.1.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

X

Is-sistema ma taħdimx jew huwa ċar li difettuża.

X

(a) Dawl/Sors ta’ dawl difettuż jew nieqes (Dwal multipli/
Sorsi ta’ dawl multipli; f’każ ta’ nuqqas ta’ funzjona
ment ta’ 1/3 tal-LEDs)

X

X

29.4.2014

Dawl/Sors ta’ dawl uniku; fil-każ ta’ viżibbiltà affett
wata serjament mil-LED
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3.4.

Perikoluż

MT

(a) Il-mera jew l-apparat huwa nieqes jew mhux
imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1. (tal-inqas żewġ appara
tili juru wara disponibbli)

Maġġuri
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Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(b) Sistema ta’ projezzjoni kemxejn difettuża jew nieqsa
(riflettur jew lenti).

X

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(c) Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X

(a) Nuqqas ta’ allinjament evidenti tal-fanal ta’ quddiem.

X

MT

Allinjament

Perikoluż

X

Sistema ta’ projezzjoni difettuża ħafna jew nieqsa (rif
lettur jew lenti).

4.1.2.

Maġġuri

29.4.2014

Element

(b) Sors tad-dawl imwaħħal ħażin.
Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1 (għadd ta’
fanali jixgħelu fl-istess ħin)

X

X

Tinqabeż il-luminożità massima permessa ta’ dawl fuq
quddiem

4.1.4.

4.1.5.

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Strument ta’ livellar (fejn Spezzjoni viżiva u, jekk possibbli, billi tħad
dimhom.
obbligatorju)

X

(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew
l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

X

(b) Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jidher
ċar li jnaqqsu l-luminożità tad-dawl jew ibiddlu lkulur emess.

X

(c) Is-sors tad-dawl u l-fanal mhumiex kompatibbli.

X

(a) L-apparat ma jaħdimx.

X

(b) L-apparat manwali ma jistax jitħaddem mis-sit taxxufier.

X

Apparat li jnaddaf il-fanali ta’ Spezzjoni viżiva u, jekk possibbli, billi tħad L-apparat ma jaħdimx.
dimhom.
quddiem (fejn obbligatorju)
Fil-każ ta’ fanali bi skariku ta’ gass

X
X
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4.1.6.

Konformità mar-rekwiżiti 1.

(b) Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.
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4.1.3.

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Dwal ta’ pożizzjoni ta’ quddiem u ta’ wara, dwal laterali, dwal li jimmarkaw il-linja ta’ barra u fanali li jaħdmu binhar

4.2.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Is-sors tad-dawl difettuż.

X

(b) Il-lenti difettuża.

X

(c) Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X

Riskju serju ħafna li jaqgħu
4.2.2.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

X

(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X

(b) Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.
Konformità mar-rekwiżiti 1

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew
l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

X
X
X

Il-dawl aħmar ta’ quddiem jew id-dawl abjad ta’ wara;
intensità tad-dawl imnaqqsa ħafna
(b) Prodotti fuq il-lenti jew fuq is-sors tad-dawl li jnaqqsu
l-luminożità tad-dawl jew ibiddlu l-kulur emess.

X
X

Il-dawl aħmar ta’ quddiem jew id-dawl abjad ta’ wara;
intensità tad-dawl imnaqqsa ħafna
4.3.

Fanali ta’ waqfien

4.3.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Is-sors tad-dawl difettuż. (sors ta’ dawl multiplu, filkaż tal-LED b’anqas minn 1/3 jiffunzjona)

Is-sorsi kollha tad-dawl ma jaħdmux

X
X
X
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Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED b’anqas minn 2/3
jiffunzjonaw
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X

Id-dwal ta’ pożizzjoni ta’ wara u d-dwal laterali
jistgħu jintfew meta huma mixgħula l-fanali ta’
quddiem

4.2.3.

Perikoluż

MT

4.2.

Maġġuri
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Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(b) Lenti kemxjen difettuża. (l-ebda influwenza fuq iddawl emmess)

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X
X
X
X

Tħaddim imdewwem

X

(b) Funzjoni mdgħajfa tal-apparat ta’ kontroll.
Konformità mar-rekwiżiti 1.

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew limmarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

X
X

Id-dawl abjad ta’ wara; intensità tad-dawl imnaqqsa ħafna
4.4.

Indikatur tad-direzzjoni u dawl ta’ twissija ta’ periklu

4.4.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Is-sors tad-dawl difettuż - (sors ta’ dawl multiplu; filkaż tal-LED anqas minn 1/3 jiffunzjona)

X

X

Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED anqas minn 2/3
jiffunzjonaw
(b) Lenti kemxjen difettuża. (l-ebda influwenza fuq iddawl emmess)

X

X

X

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).

Riskju serju ħafna li jaqa’

X
X
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(c) Il-fanal mhux imqabbad sew.
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L-ebda tħaddim

4.3.3.

MT

X

Riskju serju ħafna li jaqa’
4.3.2.

Perikoluż

X

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).
(c) Il-fanal mhux imwaħħal sew.

Maġġuri

29.4.2014

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.4.2.

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X
X

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew limmarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

4.4.4.

Frekwenza tat-teptip

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Ir-rata tat-teptip mhijiex skont ir-rekwiżiti 1 (frekwenza li
tiddevja aktar minn 25 %)

X

4.5.

Fanali kontra ċ-ċpar ta’ quddiem u ta’ wara

4.5.1.

Kundizzjoni u tħaddim

(a) Is-sors tad-dawl difettuż - (sors ta’ dawl multiplu; filkaż tal-LED anqas minn 1/3 jiffunzjona)

X

X

Sorsi ta’ dawl uniku; fil-każ tal-LED anqas minn 2/3
jiffunzjonaw
X

X

Lenti difettuża ħafna (dawl emess affettwat).
(c) Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X
X

Riskju serju ħafna li jaqa’ jew jgħammex it-traffiku li
ġej kontra l-vettura
4.5.2

Allinjament (X) 2

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Il-fanal kontra ċ-ċpar ta’ quddiem jinsab barra l-allinja
ment orizzontali meta fid-disinn tad-dawl ikun hemm
linja ta’ qtugħ (linja ta’ qtugħ baxxa wisq)

X

X

Il-linja tal-qtugħ ogħla minn dik għar-raġġ tal-dawl il-baxx
tal-fanali ta’ quddiem
Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.
Ma jaħdimx

X
X

29.4.2014

4.5.3.
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Konformità mar-rekwiżiti 1.

MT

L-ebda tħaddim

(b) Lenti kemxjen difettuża. (l-ebda influwenza fuq iddawl emmess)

Perikoluż

X

4.4.3.

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Maġġuri
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Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.5.4.

Konformità mar-rekwiżiti 1.

Fanali tar-riversjar

4.6.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

X

(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew
l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.
X

(a) Is-sors tad-dawl difettuż.

X

(b) Il-lenti difettuża.

X

(c) Il-fanal mhux imwaħħal sew.

X
X

4.6.3.

Konformità mar-rekwiżiti 1

Attivazzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Il-fanal, il-kulur emess, il-pożizzjoni, il-luminożità jew
l-immarkar mhumiex skont ir-rekwiżiti 1.

X

(b) Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X

Is-swiċċ ma jaħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

X
X

Il-fanal tar-riversjar jista’ jinxtegħel bil-ger mhux filpożizzjoni ta’ rivers.
4.7.

Fanal tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara

4.7.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Dawl mixħut li hu abjad jew direttament lura.

X

(b) Is-sors tad-dawl difettuż (sors tad-dawl multiplu).

X
X

Is-sors tad-dawl difettuż (sorsi ta’ dawl uniku).

Riskju serju ħafna li jaqa’

X
X
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(c) Il-fanal mhux imwaħħal sew.
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(b) Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

Riskju serju ħafna li jaqa’
4.6.2.

Perikoluż

MT

4.6.

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Maġġuri

29.4.2014

Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Konformità mar-rekwiżiti 1

4.8.

Retrorifletturi, immarkar tal-konspikwità (retroriflessjoni) u pjanċi li jimmarkaw wara

4.8.1.

Kundizzjoni

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Spezzjoni viżiva

Is-sistema ma taħdimx skont ir-rekwiżiti 1.

(a) It-tagħmir li jirrifletti huwa difettuż jew bil-ħsara.

X

X

Riflessjoni affettwata
(b) Ir-riflettur mhux imqabbad sew.

X
X

Probabbiltà li jaqa’.
Konformità mar-rekwiżiti 1

Spezzjoni viżiva

X
X

L-apparat, il-kulur rifless jew il-pożizzjoni mhumiex skont
ir-rekwiżiti 1.

X

Nuqqas jew riflessjoni ta’ kulur aħmar ‘il quddiem jew
abjad fuq wara
4.9.

Indikaturi obbligatorji għat-tagħmir tad-dawl

4.9.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Ma jaħdmux.

X
X

Ma jaħdmux għall-fanal ta’ quddiem jew il-fanal kontra ċċpar ta’ wara
4.9.2.

Konformità mar-rekwiżiti 1

4.10.

Konnessjonijiet elettriċi bejn Spezzjoni viżiva: jekk ikun possibbli, eżamina
il-vettura tal-irmonk u t- l-kontinwità elettrika tal-konnessjoni
trejler jew is-semitrejler

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

(a) Il-komponenti fissi mhumiex imqabbda sew.

X
X

Sokit laxk
(b) Insulazzjoni bil-ħsara jew iddeterjorata.
Probabbiltà li tikkaġuna xort.

Dwal ta’ bbrejkjar tat-trejler ma jaħdmux

X
X
X
X

29.4.2014

(c) Il-konnessjonijiet elettriċi tal-karru jew tal-vettura talirmonk ma jaħdmux sew.
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4.8.2.

Perikoluż

MT

4.7.2.

Maġġuri
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Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.11.

Wajering elettriku

Spezzjoni viżiva, inkluż ġewwa l-komparti
ment tal-magna (jekk applikabbli)

(a) Il-wajering mhux sikur jew mhux marbut sew.

Maġġuri

X

Il-wajering x’aktar imiss partijiet sħan, partijiet iduru
jew l-art, konnetturi skonnessi (partijiet rilevanti għallibrejkjar, l-istering)
(b) Il-wajering kemxejn iddeterjora.

X

X

X

Wajering estremament iddeterjora (partijiet rilevanti
għall-ibbrejkjar, l-istering)
(c) Insulazzjoni bil-ħsara jew iddeterjorata.

X
X

Probabbiltà li tikkaġuna xort

X

Riskju imminenti ta’ nar, formazzjoni ta’ sparks
(a) Fanal/retroriflettur
rekwiżiti 1.

mhux

imwaħħal

skont

ir-

X

X

Jemetti/jirrifletti dawl aħmar ‘il quddiem jew dawl
abjad lura
(b) Tħaddim tal-fanal mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X
X

L-għadd ta’ fanali ta’ quddiem li jaħdmu simultanja
ment jissuperaw il-luminożità tad-dawl permessa;
jemettu dawl aħmar ‘il quddiem jew dawl abjad lura

Riskju serju ħafna li jaqa’

X
X
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(c) Il-fanal/ir-retroriflettur mhux imwaħħal sew.
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X

Il-wajering iddeterjora ħafna

Fanali u retrorifletturi mhux Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu
obbligatorji (X) 2

MT

X

Fittings laxki, imissu ma’ truf li jaqtgħu, konnetturi
x’aktarx skonnessi

4.12.

Perikoluż

29.4.2014

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

4.13.

Batterija(i)

Spezzjoni viżiva

(a) Mhux sikura.

X

5.1.

Fusijiet

5.1.1.

Fusijiet
(+ E)

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tallaxkezza tar-roti jekk disponibbli

X

Telf ta’ sustanzi perikolużi

X

(c) Swiċċ difettuż (jekk meħtieġ).

X

(d) Fjusijiet difettużi (jekk meħtieġa).

X

(e) ventilazzjoni inadegwata (jekk meħtieġa).

X

(a) Fus imxaqqaq jew sfurmat.
(b) Mhux imwaħħal sew mal-vettura.

X
X
X

Stabbiltà mdgħajfa, funzjonalità affettwata: ċaqliq
estensiv relattiv għall-partijiet tiegħu
(c) Modifika mhux sikura 3.

5.1.2.

Fusijiet stub
(+ E)

X

Stabbiltà mdgħajfa, funzjonalità affettwata, distanza
insuffiċjenti bejn partijiet oħra tal-vettura jew mal-art.

X

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tal- (a) Fus stub imxaqqaq.
laxkezza tar-roti jekk disponibbli. Applika
forza vertikali jew laterali għal kull rota u (b) Il-pern u/jew il-buxxis ittieklu żżejjed.
nnota l-ammont ta’ ċaqliq bejn it-travu talfus u l-fus stub.
Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħaj
fa.

X

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħaj
fa.

X
X
X
X

29.4.2014

(c) Ċaqliq eċċessiv bejn il-fus stub u t-travu tal-fus.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

FUSIJIET, ROTI, TAJERS U SOSPENSJONI

MT

5.

Perikoluż

X

Mhux imwaħħla sew; probabbiltà li tikkaġuna xort.
(b) Tnixxi.

Maġġuri
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Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(d) Il-pin tal-fus stub laxk fil-fus.

Maġġuri

X
X

Berings tar-rota
(+ E)

Spezzjoni viżiva bl-użu ta’ detetturi tar-rota
jekk disponibbli;. Heżżeż ir-rota jew applika
forza laterali għal kull rota u nnota l-ammont
ta’ ċaqliq ‘il fuq tar-rota meta mqabbel mal-fus
stub.

(a) Laxkezza eċċessiva f’bering tar-rota.

MT

Probabbiltà li jillaxkaw; stabbiltà direzzjonali mdgħaj
fa.
5.1.3.

X
X

Stabbiltà direzzjonali mdgħajfa; periklu ta’ distruzz
joni
(b) Il-bering tar-rota ssikkat iżżejjed, iġġammjat.

X

Roti u tajers

5.2.1.

Buttun tar-roti tat-triq

Spezzjoni viżiva

(a) Xi skorfini tar-rota jew pernijiet nieqsa jew laxki.

X
X

Twaħħil nieqes jew mhux sikur tant li jaffettwa b’mod
serju ħafna s-sikurezza fit-triq.
(b) Il-buttun mittiekel jew bil-ħsara.

X
X

Il-buttun mittiekel jew bil-ħsara b’tali mod li jiġi
affettwat it-twaħħil sikur tar-roti
5.2.2.

roti

Spezzjoni viżiva taż-żewġ naħat ta’ kull rota
bil-vettura fuq fossa jew fuq parank.

(a) Kwalunkwe ksur jew difett fil-weldjar.
(b) Iċ-ċrieki li jżommu t-tajers mhux imwaħħla sew.

X
X
X

Probabbiltà li jinqalgħu
(c) Ir-rota mgħawġa ħafna jew mittiekla.

X

Affettwat l-iffittjar sikur mal-buttun; affettwat l-iffittjar
sikur tat-tajer

X
X
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(d) Id-daqs tat-tajers, id-disinn tekniku, il-kompatibilità
jew it-tip mhumiex skont ir-rekwiżiti 1 u jaffettwaw
is-sikurezza fit-triq.
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X

Perkli ta’ tisħin żejjed; periklu ta’ distruzzjoni
5.2.

Perikoluż

29.4.2014

Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

5.2.3.

Tajers

Spezzjoni viżiva tat-tajer sħiħ billi l-vettura
titmexxa lura u ‘l quddiem

X

X

Kapaċità ta’ tagħbija jew kategorija tal-klassifikazzjoni
tal-ispid insuffiċjenti għall-użu attwali, it-tajer imiss
ma’ partijiet fissi oħra tal-vettura u b’hekk jiġi
mdgħajjef is-sewqan sikur
X

(c) It-tajers fuq l-istess fus huma ta’ kostruzzjoni diffe
renti (radjali/djagonali).

X

(d) Kwalunkwe ħsara jew qtugħ serju fit-tajer.

X

Kejbil viżibbli jew bil-ħsara

X
X

(e) L-indikatur tal-użu eċċessiv għall-ħxuna tat-tajer isir
espost
Il-ħxuna tat-tajer mhix skont ir-rekwiżiti 1

It-tajer iħokk ma’ komponenti oħra (is-sewqan sikur
mhux imdgħajjef)
(g) Tajers rikundizzjonati mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X
X
X
X

Affettwat is-saff ta’ protezzjoni tal-kejbil
Sistema ta’ sospensjoni

5.3.1.

Molol u stabbilizzatur
(+ E)

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tallaxkezza tar-roti jekk disponibbli

(a) Il-molol mhumiex imqabbdin sew max-xażi jew
mal-fus.
Ċaqliq relattiv viżibbli,fittings laxki b’mod serju ħafna

X

X
X

29.4.2014

5.3.
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(b) It-tajers fuq l-istess fus jew fuq roti doppji ta’ daqsijiet
differenti.

(f) It-tajer iħokk ma’ komponenti oħra. (apparat flessibli
kontra l-isprej)

Perikoluż

MT

(a) Id-daqs tat-tajers, il-kapaċità ta’ tagħbija, il-marka talapprovazzjoni jew il-kategorija tal-klassifikazzjoni talispid mhumiex skont ir-rekwiżiti 1 u jaffettwaw issikurezza fit-triq.

Maġġuri
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Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

(b) Komponent tal-molol bil-ħsara jew imxaqqaq.

Maġġuri

X
X
MT

Affettwati l-molla ewlenija (-folja), jew il-folji addizz
jonali affettwati b’mod serju ħafna
(c) molla nieqsa.

X
X

Affettwati l-molla ewlenija (-folja), jew il-folji addizz
jonali affettwati b’mod serju ħafna
(d) Modifika mhux sikura 3.

X

Assorbituri tal-iskossi

Spezzjoni viżiva

(a) L-assorbitur tal-iskossi mhumiex imqabbdin sew maxxażi jew mal-fus.

X

L-assorbitur tal-iskossi laxk

5.3.3.

Tubi torque, vireg ta’ radju, Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi talfrieket tas-sospensjoni u laxkezza tar-roti jekk disponibbli
brazzi tas-sospensjoni
(+ E)

X

(b) Assorbitur tal-iskossi bil-ħsara li juri sinjali ta’ tnixxija
jew funzjonament ħażin severi.

X

(c) Assorbitur tal-iskossi nieqes.

X

(a) Komponent mhux imqabbad sew max-xażi jew
mal-fus.

X

Probabbiltà
mdgħajfa

li

jillaxkaw;

stabbiltà

X

direzzjonali

(b) Komponent bil-ħsara jew imsaddad ħafna.

X
X

Stabbiltà ta’ komponent affettwat jew komponent
maqsum
(c) Modifika mhux sikura 3.

X
X
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Spazju insuffiċjenti fir-rigward tal-parijiet l-oħra;
sistema ma taħdimx
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X

Spazju insuffiċjenti fir-rigward tal-parijiet l-oħra;
sistema tal-molol ma taħdimx
5.3.2.

Perikoluż

29.4.2014

Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

5.3.4.

Ġonot tas-sospensjoni
(+ E)

Spezzjoni viżiva u bl-użu ta’ detetturi tallaxkezza tar-roti jekk disponibbli

(a) Il-pern u/jew il-buxxis jew il-ġonot tas-sospensjoni
ittieklu wisq.
li

jillaxkaw;

stabbiltà

Għatu ta’ protezzjoni kontra t-trab nieqes jew imxaq
qaq
5.3.5.

Is-sospensjoni tal-arja

Spezzjoni viżiva

X
X

direzzjonali

(b) Għatu ta’ protezzjoni mit-trab iddeterjora ħafna.

X
X

(a) Is-sistema ma tistax titħaddem.

X
X
X

Affettwat serjament il-funzjonament tas-sistema

6.

XAŻI U ATTACHMENTS TAX-XAŻI

6.1.

Chassis jew qafas u attachments

6.1.1.

Kundizzjoni Ġenerali

Spezzjoni viżiva

(c) tnixxija fis-sistema li tinstema’.

X

(d) modifika mhux sikura.

X

(a) Ksur jew deformazzjoni ħfief ta’ xi naħa jew talmembru trasversali.

X
X

Ksur jew deformazzjoni serji ta’ xi naħa jew talmembru trasversali.
(b) Il-pjanċi jew l-issikkar tat-tisħiħ mhumiex sikuri.

X
X

Maġġoranza ta’ issikar laxk; saħħa insuffiċjenti talpartijiet

Saħħa insuffiċjenti tal-partijiet

X
X

29.4.2014

(c) Sadid eċċessiv li jaffettwa r-riġidità tal-assemblaġġ.
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(b) Xi komponent bil-ħsara, modifikat jew deterjorat
b’mod li jaffettwa ħażin il-funzjonament tas-sistema.

Perikoluż

MT

Probabbiltà
mdgħajfa

Maġġuri
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Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.1.2.

Pajpijiet tal-egżost u silencers Spezzjoni viżiva

Maġġuri

X

(b) Dħaħen li jidħlu fil-kabina jew fil-kompartiment talpassiġġieri.

X
MT

(a) Sistema tal-egżost mhux sikura jew li tnixxi.

X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord
6.1.3.

Tank tal-fjuwil u pajpijiet Spezzjoni viżiva, użu ta’ apparati li jindi
(inkluż it-tank tal-fjuwil u l- vidwaw it-tnixxijiet fil-każ ta’ sistemi
pajpijiet tat-tisħin)
LPG/CNG/LNG

Perikoluż
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Element

X

(a) Tank jew pajpijiet mhux sikuri, joħolqu riskju parti
kolari ta’ nar.
X

(b) Fjuwil inixxi jew tapp tal-filler nieqes jew mhux
effettiv.

(c) Pajipjijiet mittiekla.

X
X

Pajpijiet bil-ħsara
(d) Il-vit tal-fjuwil (jekk meħtieġ) ma jaħdimx sew.

X
X

(e) Riskju ta’ nar minħabba:
— tnixxija ta’ fjuwil
— tank tal-fjuwil jew l-egżost mhux protetti sew
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X

Riskju ta’ nar; telf estensiv ta’ materjal ta’ periklu

— il-kundizzjoni tal-kompartiment tal-magna.
(f) Is-sistema tal-LPG/CNG/LNG jew tal-idroġenu mhix
skont ir-rekwiżiti, kwalunkwe parti tas-sistema difet
tuża 1.
6.1.4.

Il-Bampers,
apparati
ta’ Spezzjoni viżiva
protezzjoni laterali u talqiegħ fuq wara

(a) Probabbiltà li l-laxkezza jew il-ħsara tikkaġuna korri
ment meta xi ħaġa jew xi ħadd iħokk magħha jew
imissha.

X

X

X

Probabbiltà li l-partijiet jaqgħu; funzjonalità affettwata
ħafna
li

l-appart

ma

jikkonformax

mar-

X
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(b) Hu ovvju
rekwiżiti 1.

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.1.5.

Sostenn tal-istepni
imwaħħal)

(jekk Spezzjoni viżiva

(a) Sostenn mhux f’kundizzjoni tajba.

Maġġuri

X
X

(c) Stepni mhux imwaħħal sew fis-sostenn

X

Agganċ
mekkaniku
tagħmir tal-irmunkar
(+ E)

u Spezzjoni viżiva għall-użu u t-tħaddim korrett
b’attenzjoni speċjali għal kwlaunkwe apparat
tas-sikurezza li jkun imwaħħal u/jew l-użu
ta’ gejġ tal-kejl.

X

(a) Komponent bil-ħsara, difettuż jew imxaqqaq. (jekk
mhux użat).

X

(b) Komponent mittiekel iżżejjed.

X

Taħt il-limitu tal-użu

X

(c) Twaħħil difettuż.

X
X

Kwalunkwe twaħħil laxk b’riskju serju ħafna li jaqa’.
(d) Kwalunkwe apparat tas-sikurezza nieqes jew mhux
jaħdem sew.

X

(e) Kwalunkwe indikatur tal-agganċ li mhux jaħdem.

X

Il-pjanċa tar-reġistrazzjoni ma tinqarax (meta mhux
użat)
(g) Modifika mhux sikura 3. (partijiet sekondarji)

(h) Agganċ dgħajjef ħafna, inkompatibbli jew il-mezz talagganċ mhux skont ir-rekwiżiti

X
X
X
X
X

29.4.2014

Modifika mhux sikura 3 (partijiet primarji)
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X

Komponent bil-ħsara, difettuż jew imxaqqaq (jekk qed
jintuża).

(f) Jostakolaw il-pjanċa ta’ reġistrazzjoni jew kwalunkwe
fanal (meta mhux użat)

MT

(b) Is-sostenn imxaqqaq jew mhux sikur.

Riskju serju ħafna li jaqa’.
6.1.6.

Perikoluż
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Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.1.7.

It-trażmissjoni

Spezzjoni viżiva

(a) Boltijiet li torbot bihom laxki jew nieqsin.

Maġġuri

X

Il-boltijiet li torbot bihom huma laxki jew neqsin tant
li s-sikurezza fit-triq hija pperikolata b’mod serju
ħafna.

X
MT

(b) Il-berings tax-xaft tat-trażmissjoni ttieklu żżejjed.

X
X

Riskju serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq
X

(c) Il-ġonot universali jew il-ktajjen/iċ-ċinturini tat-traż
missjoni ttieklu żżejjed.

(d) Agganċ flessibbli ddeterjorat.

X
X

Riskju serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq
(e) Xaft bil-ħsara jew mgħawweġ.

X

(f) Il-ħawżing tal-berings imxaqqaq jew mhux sikur.

X
X

Riskju serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq

Għatu ta’ protezzjoni kontra t-trab nieqes jew imxaq
qaq

6.1.8.

Immuntar tal-magna

Spezzjoni viżiva

X
X

(h) Modifika illegali tal-power-train.

X

Immuntar iddeterjorati, bi ħsara evidenti u severa

X
X

Immuntar laxk jew imxaqqaq.
6.1.9

Prestazzjoni tal-magna (X) 2

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa
elettronika

(a) L-unità ta’ kontroll modifikata taffettwa s-sikurezza
u/jew l-ambjent.

X
X

L 127/183

(b) Modifika fil-magna taffettwa s-sikurezza u/jew lambjent.
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X

Riskju serju ħafna li jillaxka jew jixxaqqaq

(g) Għatu ta’ protezzjoni mit-trab iddeterjora ħafna.

Perikoluż

29.4.2014

Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Kabina u karrozzerija

6.2.1.

Kundizzjoni

Spezzjoni viżiva

(a) Probabbiltà li panil jew parti laxka jew bil-ħsara jikka
ġunaw korriment

X

X

Probabbiltà li jaqa’.
(b) Il-pilastru tal-bodi mhux sikur.

X
X

Stabbiltà mdgħajfa
X

X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord
(d) Modifika mhux sikura 3.

X

Spazju insuffiċjenti fir-rigward tal-partijiet iduru jew
jiċaqalqu u t-triq
6.2.2.

Immuntar

Spezzjoni viżiva

(a) Il-bodi jew il-kabina mhumiex sikuri.

X

X
X

Stabbiltà affettwata
(b) Jidher ċar li l-bodi/kabina mhux pożizzjonati b’mod
kwadrat fuq ix-xażi.

X

(c) Twaħħil mhux sikur jew nieqes tal-bodi/kabina maxxażi jew il-membri trasversali u jekk simmetriku.

X

X

Twaħħil mhux sikur jew nieqes tal-bodi/kabina maxxażi jew il-membri trasversali tant li s-sikurezza fittriq hija pperikolata b’mod serju ħafna

Stabbiltà mdgħajfa

X
X

29.4.2014

(d) Sadid eċċessiv f’punti ta’ twaħħil fuq korpi integrali.
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(c) Tippermetti d-dħul ta’ dħaħen tal-magna jew talegżost.

Perikoluż

MT

6.2.

Maġġuri
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Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.2.3.

Bibien u molol tal-bibien

Spezzjoni viżiva

Maġġuri

X

(b) Probabbiltà li bieba tinfetaħ għal għarrieda jew li ma
tibqax magħluqa. (bibien li jiżżerqu)

X
MT

(a) Bieba ma tinfetaħx jew ma tingħalaqx sew.

X

Probabbiltà li bieba tinfetaħ għal għarrieda jew li ma
tibqax magħluqa (bibien li jduru).
(c) Bibien, ċappetti, molol jew pillastru ddeterjorati.

X
X

Il-bieba, iċ-ċappetti, il-molol jew il-pilastru neqsin jew
laxki.
Art

Spezzjoni viżiva

L-art mhux sikura jew ddeterjorata ħafna

X
X

Stabbiltà insuffiċjenti
6.2.5.

Sit tax-xufier

Spezzjoni viżiva

(a) Sit bi struttura difettuża

X
X

Sit laxk
(b) Il-mekkaniżmu ta’ aġġustament ma jaħdimx sewwa.

X
X

Sit jiċċaqlaq jew id-dahar ma jistax jitwaħħal
6.2.6.

Sits oħrajn

Spezzjoni viżiva

(a) Is-sits huma f’kundizzjoni difettuża jew mhumiex
sikuri (partijiet sekondarji)

X
X

Is-sits f’kundizzjoni difettuża jew mhux sikuri (parti
jiet ewlenin)
(b) Is-sits mhux imwaħħla skont ir-rekwiżiti 1.

6.2.7.

Kontrolli tas-sewqan

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

X
X

Kwalunkwe kontroll neċessarju għat-tħaddim sikur talvettura li ma jkunx qed jaħdem kif suppost.

X
X
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Għadd permess ta’ sits issuperat; il-pożizzjonament
mhux f’konformità mal-approvazzjoni

Tħaddim sikur affettwat
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6.2.4.

Perikoluż

29.4.2014

Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

6.2.8.

Turġien tal-kabina

Spezzjoni viżiva

(a) It-tarġa jew ċirku tat-tarġa mhux sikuri

X

(b) It-tarġa jew iċ-ċirku f’kundizzjoni fejn hemm probab
biltà li jikkaġunaw korriment lil min jużahom.

X

(a) Twaħħil diffetuż ta’ fitting jew tagħmir ieħor

X

(b) Fitting jew tagħmir ieħor mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X
X
X

Telf estensiv ta’ materjal ta’ periklu
6.2.10. Madgards, apparat
soppressjoni tal-isprej

għas- Spezzjoni viżiva

(a) Nieqsin, laxki jew imsaddin ħafna.

X
X
X

X’aktarx li jikkawżaw korrimenti; probabbiltà li
jaqgħu.
(b) Spazju insuffiċjenti għat-tajer/rota. (trażżin tat-titjir).

X

Spazju insuffiċjenti għat-tajer/-rota (madgards).
(c) Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

TAGĦMIR IEĦOR

7.1.

Ċinturini tas-sikurezza/bokkli u sistemi ta’ rbit

7.1.1.

Sikurezza tal-immuntar taċ- Spezzjoni viżiva
ċinturini
tas-sikurezza/talbokkli

X
X

Kopertura insuffiċjenti tat-tread

X

(a) Il-punt ta’ ankraġġ iddeterjora ħafna

X

Stabbiltà affettwata
(b) Ankraġġ laxk

X
X

29.4.2014

7.
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Probabbiltà li l-partijiet imwaħħla jikkaġunaw korri
menti; tħaddim sikur affettwat
(c) Tagħmir idrawliku jnixxi.

MT

Fittings u tagħmir intern u Spezzjoni viżiva
estern ieħor

Perikoluż

X

Stabbiltà insuffiċjenti

6.2.9.

Maġġuri
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Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

7.1.2.

Kundizzjoni taċ-ċintorini tas- Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu
sikurezza/bokkli

7.1.4.

7.1.5.

Pretensjonaturi
tas-sikurezza

Erbeg

Is-Sistemi SRS

taċ- Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa
elettronika

taċ-ċintorin Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa
elettronika

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa
elettronika

Spezzjoni viżiva tal-MIL u/jew bl-użu ta’ inter
faċċa elettronika

X

(c) Iċ-ċintorin tas-sikurezza mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X

(d) Il-bokkla taċ-ċintorin tas-sikurezza hija bil-ħsara jew
ma taħdimx sew.

X

(e) Ir-retrattur taċ-ċintorin tas-sikurezza huwa bil-ħsara
jew ma jaħdimx sewwa.

X

(a) Jidher biċ-ċar li l-limitatur tat-tagħbija huwa nieqes
jew mhux adattat għall-vettura

X

(b) Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elett
ronika tal-vettura

X

(a) Jidher ċar li l-pretensjonaturi huma neqsin jew mhux
adatti mal-vettura.

X

(b) Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elett
ronika tal-vettura

X

(a) Jidher ċar li l-erbeg huwa nieqes jew mhux adatt
għall-vettura.

X

(b) Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elett
ronika tal-vettura

X

(c) Jidher ċar li l-erbeg ma jaħdimx

X

(a) L-MIL tal-SRS jindika xi tip ta’ falliment tas-sistema.

X
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7.1.6.

Limitatur tat-tagħbija
ċintorin tas-sikurezza

X

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

7.1.3.

MT

Kwalunkwe qtugħ jew sinjal ta’ tiġbid żejjed

Perikoluż

X

(a) Iċ-ċintorin obbligatorju tas-sikurezza huwa nieqes jew
mhux imwaħħal.-{}(b) Iċ-ċintorin tas-sikurezza huwa bil-ħsara.

Maġġuri

29.4.2014

Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Estintur tan-nar (X) 2

Spezzjoni viżiva

(b) Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elett
ronika tal-vettura

X

(a) Nieqes.

X

(b) Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X
X

Jekk meħtieġ (pereżempju taksis, xarabanks, kowċijiet,
eċċ)
7.3.

(a) L-apparat li jipprevjeni vettura milli tinsaq mhux qed
jaħdem

X

(b) Difettużi.

X

Għeluq jew imblukkar għal għarrieda
7.4.

Trijangolu ta’ twissija (jekk Spezzjoni viżiva
meħtieġ)(X) 2

X

(a) Nieqes jew mhux komplut.

X

(b) Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X
X

7.5.

Kit tal-ewwel għajnuna (jekk Spezzjoni viżiva
meħtieġ)(X) 2

Nieqes, inkomplet jew mhux skont ir-rekwiżiti 1.

7.6.

Riffieda tar-roti (ifilsa) (jekk Spezzjoni viżiva
meħtieġa) (X) 2

Neqsin jew mhux f’kundizzjoni tajba, stabbiltà jew dimen
sjoni insuffiċjenti

7.7.

Apparat ta’ twissija li jinste Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu
ma’

(a) Ma jaħdimx kif suppost

X

X
X

Kompletament ma jaħdimx
(b) Kontroll mhux sikur.

X

(c) Mhux skont ir-rekwiżiti 1.

X
X

29.4.2014

Jipproduċi ħoss li x’aktarx jiġi mitfixkel ma’ dak ta’
sireni uffiċjali
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Serratura u apparat kontra s- Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu
serq

Perikoluż

MT

7.2.

Maġġuri
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Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

7.8.

L-ispidomiter

Spezzjoni viżiva jew billi jitħaddem waqt test
fit-triq jew b’mezzi elettroniċi.

(a) Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1.

Maġġuri

Perikoluż

29.4.2014

Metodu

Element

X
X

Nieqes(jekk meħtieġ)

MT

(b) Tħaddim imdgħajjef.

X
X

Kompletament ma jaħdimx
(c) Ma jistax ikun imdawwal biżżejjed.

7.10.

X

(a) Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1.

X

(b) Ma jaħdimx.

X

(c) Siġilli difettużi jew nieqsa.

X

(d) Il-plakka tal-istallazzjoni nieqsa, ma tinqarax jew
skaduta.

X

(e) Tbagħbis jew manipulazzjoni evidenti.

X

(f) Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri
tal-ikkalibrar.

X

L-apparat li jillimita l-ispid Spezzjoni viżiva u billi jitħaddem jekk ikun
disponibbli t-tagħmir
(jekk imwaħħal/meħtieġ)

(a) Mhux imwaħħal skont ir-rekwiżiti 1.

X

(+ E)

(b) Jidher ċar li ma jaħdimx.

X

(c) Spid issettjat ħażin (jekk iċċekkjat).

X

(d) Siġilli difettużi jew nieqsa.

X

(e) Il-plakka nieqsa jew ma tinqarax.

X

(f) Id-daqs tat-tajers mhux kompatibbli mal-parametri
tal-ikkalibrar.

X

Takografu (jekk imwaħħal/ Spezzjoni viżiva
meħtieġ)
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Kompletament mhux imdawwal.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

7.9.

X

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

7.11.

(a) Jidher ċar li manipulat (frodi) biex jitnaqqas ir-rekord
tad-distanza jew biex jiġi rrappreżentat ħażin irrekord tad-distanza ta’ vettura

X

(b) Jidher ċar li ma jaħdimx.

X

Kontroll Elettroniku tal-Istab Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa (a) Is-sensers tal-ispid tar-roti neqsin jew bil-ħsara.
biltà (ESC) jekk imwaħħal/ elettronika
meħtieġ (X) 2
(b) Ħsara fil-wajering.

X
X
X

(d) Swiċċ difettuż jew mhux jaħdem tajjeb.

X

(e) L-MIL tal-ESC jindika xi tip ta’ falliment tas-sistema.

X

(f) Sistema tindika falliment permezz ta’ interfaċċa elett
ronika tal-vettura

X

X

DISTURB.

8.1.

Storbju

8.1.1

Sistema ta’ trażżin tal-istorbju Evalwazzjoni suġġettiva (sakemm l-ispettur ma (a) Livelli ta’ storbju li jaqbżu dawk permessi firjikkunsidrax li l-livell tal-istorbju jista’ jkun
rekwiżiti 1.
(+ E)
qrib il-limitu, f’liema każ jista’ jittieħed kejl
tal-istorbju li tagħmel il-vettura stazzjonarja (b) Kwalunkwe parti tas-sistema tat-trażżin tal-istorbju
billi jintuża miter tal-ħoss).
laxka, bil-ħsara, imwaħħla ħażin, nieqsa jew jidher
ċar li ġiet modifikata b’mod li jaffettwa ħażin il-livelli
tal-istorbju.

X

X

Riskju serju ħafna li jaqa’
8.2.

Emissjonijiet tal-egżost

8.2.1.

Emissjonijiet minn magni li jaqbdu bl-ispark plaggs
tal- Spezzjoni viżiva

(a) Tagħmir ta’ kontroll tal-emissjonijiet imwaħħal millmanifattur nieqes, immodifikat jew jidher ċar li
difettuż.

X

(b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.

X

29.4.2014

8.2.1.1. Tagħmir tal-kontroll
emissjonijiet
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(c) Komponenti oħra neqsin jew bil-ħsara.

8.

Perikoluż

MT

7.12.

Odometru jekk disponibbli Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta’ interfaċċa
elettronika
(X) 2

Maġġuri
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Metodu

Element

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

8.2.1.2. Emissjonijiet gassużi

(c) MIL ma ssegwix is-sekwenza l-korretta

X

(a) Jew, l-emissjonijiet gassużi huma ogħla mil-livelli
speċifiċi indikati mill-manifattur;

X

Kejl bl-użu ta’ analizzatur tal-gass tal- (b) Jew, f’każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli,
egżost konformi mar-rekwiżiti 1 jew qari
l-emissjonijiet ta’ CO jkunu ogħla minn:
tal-OBD. L-ittestjar tat-tejlpajp għandu
jkun il-metodu komuni għall-valutazzjoni
(i) għal vetturi mhux ikkontrollati minn sistema ta’
tal-emissjonijiet tat-tejlpajp. Abbażi ta’
kontroll tal-emissjonijiet avvanzata,
valutazzjoni ta’ ekwivalenza, u b’kunside
razzjoni tal-leġislazzjoni rilevanti tal— 4,5 %, jew
approvazzjoni tat-tip, l-Istati Membri
jistgħu jawtorizzaw l-użu tal-OBD skont
— 3,5 %
ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur u
ta’ rekwiżiti oħra.
skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu
speċifikat fir-rekwiżiti 1.
— Għal vetturi sal-klassijiet ta’ emissjoni Euro
6 u Euro V (8):
(ii) għal vetturi kkontrollati minn sistema ta’ kontroll
tal-emissjonijiet avvanzata:
Kejl bl-użu ta’ analizzatur tal-egżost talgass skont ir-rekwiżiti 1 jew il-qari tal— bil-magna mhux ingranata: 0,5 %
OBD skont ir-rakkomandazzjonijiet talmanifattur u ta’ rekwiżiti oħra 1.
— bi spid għoli mingħajr ingranaġġ: 0,3 %

X

— Għal vetturi sal-klassijiet ta’ emissjoni Euro
5 u Euro V (7):

Inkella, kejl bl-użu ta’ apparat ta’ detezz
joni mill-bogħod u kkonfermat b’metodi
standard ta’ testjar.
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Kejl mhux applikabbli għal magni twostroke.

Perikoluż

MT

(E)

Maġġuri
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Element

jew
— bil-magna mhux ingranata: 0,3 % (9)
— bi spid għoli mingħajr ingranaġġ: 0,2 %
skont id-data tal-ewwel reġistrazzjoni jew użu
speċifikat fir-rekwiżiti 1.
X

(d) Il-valur moqri mill-OBD jindika funzjonament ħażin
sinifikanti.

X

(e) Kejl ta’ detezzjoni mill-bogħod li juri nuqqas ta’
konformità sinifikanti

X
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(c) Il-koeffiċjent Lambda huwa barra mill-medda ta’
1 ± 0.03 jew mhux skont l-ispeċifikazzjoni tal-mani
fattur.

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

8.2.2.

Maġġuri

Perikoluż
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Metodu

Element

Emissjonijiet minn magni li jaqbdu bil-kompressjoni:

Vetturi
rreġistrati
jew
imdaħħla fis-servizz qabel l1 ta’ Jannar 1980 huma
eżentati minn dan ir-rekwiżit.

X

(b) Tnixxijiet li jaffettwaw il-kejl tal-emissjonijiet.

X

(c) MIL ma ssegwix is-sekwenza l-korretta

X

(d) mhemmx biżżejjed reaġent jekk applikabbli

X

— Għal vetturi sal-klassijiet ta’ emissjoni Euro
5 u Euro V (9):

(a) Għal vetturi rreġistrati jew imdaħħla fis-servizz għallewwel darba wara d-data speċifikata fir-rekwiżiti 1,

L-opaċità tal-gass tal-egżost għandha tiġi
mkejla waqt aċċellerazzjoni ħielsa (min
għajr tagħbija minn spid mingħajr ingra
naġġ sa dak tal-qtugħ) bil-ger fil-pożizz
joni newtrali u l-klaċċ magħfus jew ilqari tal-OBD. L-ittestjar tat-tejlpajp għandu
jkun il-metodu komuni għall-valutazzjoni
tal-emissjonijiet tat-tejlpajp. Abbażi ta’
valutazzjoni ta’ ekwivalenza, u b’kunside
razzjoni tal-leġislazzjoni rilevanti talapprovazzjoni tat-tip, l-Istati Membri
jistgħu jawtorizzaw l-użu tal-OBD skont
ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur u
ta’ rekwiżiti oħra.

l-opaċità tkun aktar mil-livell reġistrat fuq il-pjanċa li
l-manifattur iwaħħal mal-vettura.

X

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

8.2.2.2. Opaċità

(a) It-tagħmir li jikkontrolla l-emissjonijiet imwaħħal
mill-manifattur nieqes jew jidher ċar li huwa difettuż.

MT

8.2.2.1. Tagħmir għall-kontroll tal- Spezzjoni viżiva
emissjonijiet mill-egżost

— Għal vetturi sal-klassijiet ta’ emissjoni Euro
6 u Euro V (8):

29.4.2014

L-opaċità tal-gass tal-egżost għandha tiġi
mkejla waqt aċċellerazzjoni ħielsa (min
għajr tagħbija minn spid mingħajr ingra
naġġ sa dak tal-qtugħ) bil-ger fil-pożizz
joni newtrali u l-klaċċ magħfus jew ilqari tal-OBD skont il-rakkomandazzjonijiet
u rekwiżiti oħrajn tal-manifattur 1.

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Perikoluż

X

MT

(b) Meta din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew irrekwiżiti 1 ma jippermettux l-użu ta’ valuri ta’ refe
renza,
1. Il-vetturi jistgħu jiġu ttestjati mingħajr
prekondizzjonament għalkemm għal raġu
— għal magni b’respirazzjoni naturali: 2,5 m–1,
nijiet ta’ sikurezza, għandhom isiru
kontrolli li l-magna tkun sħuna u f’kun
dizzjoni mekkanika sodisfaċenti.
— għal magni bit-turbo: 3,0 m–1,
Il-prekondizzjonament tal-vettura:

Maġġuri

29.4.2014

Element

jew, għal vetturi identifikati fir-rekwiżiti 1 jew irreġis
trati jew imdaħħla fis-servizz għall-ewwel darba wara
d-data speċifikata fir-rekwiżiti 1:

jew
0,7 m–1 (11),
2. Rekwiżiti ta’ prekondizzjoni:
(i) Il-magna trid tkun sħuna għalkollox,
pereżempju t-temperatura taż-żejt talmagna mkejla b’sonda mit-tubu talħadid li timmarka l-livell taż-żejt
għandha tkun mill-inqas ta’ 80 °C,
jew it-temperatura normali ta’ tħaddim
f’każ li din tkun aktar baxxa, jew ittemperatura tal-blokka
tal-magna
mkejla permezz tal-livell ta’ radjazzjoni
infraħamra għandha tkun mill-inqas
daqs temperatura ekwivalenti. Jekk,
minħabba l-konfigurazzjoni tal-vettura,
dan il-kejl ma jkunx prattiku, jistgħu
jintużaw mezzi oħra biex tiġi stabbilita
t-temperatura normali ta’ tħaddim talmagna, pereżempju bit-tħaddim talfann tat-tkessiħ tal-magna.
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(ii) Is-sistema tal-egżost għandha Tinfeda
b’minn tal-inqas tliet ċikli ta’ aċċele
razzjoni ħielsa jew b’metodu simili.

X
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1,5 m–1 (10),

Metodu

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Il-proċedura tat-test:

3. Matul kull ċiklu ta’ aċċelarazzjoni ħielsa, ilmutur għandha tilħaq il-veloċità tal-cut-off
jew, għall-vetturi bit-trasmissjonijiet awto
maiċi, il-veloċità speċifikata mill-fabbrikant
jew, jekk din l-informazzjoni ma tkunx
disponibbli, allura l-veloċità ta’ żewġ terzi
tal-veloċità tal-cut-off, qabel ma jiġi
rrilaxxjat il-kontroll tal-karburant. Dan jista’
jiġi ċċekkjat, pereżempju, billi jiġi mmoni
torjat l-ispid tal-magna jew billi jitħalla
jgħaddi biżżejjed ħin bejn l-għafis inizjali
tal-aċċelleratur u r-rilaxx tiegħu, li fil-każ
tal-vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3,
għandu jkun ta’ mill-anqas żewġ sekondi.

29.4.2014

4. Il-vetturi għandhom jiġu mwaħħla fit-testi
jiet fil-każ biss li l-medji aritmetiċi ta’ millanqas l-aħħar tliet ċikli ta’ aċċellerazzjoni
ħielsa jaqbżu l-valuri tal-limitu. Dan jista’
jiġi kkalkulat billi jiġi injorat kull kejl li
ma jaqbilx b’mod sinifikanti mal-medja
mkejla, jew ir-riżultat ta’ kwalunkwe
kalkolu statistiku ieħor li jikkunsidra t-tifrix
tal-kejlijiet. L-Istati Membri jistgħu jilli
mitaw l-għadd taċ-ċikli tat-testijiet.

X
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2. Sabiex jinbeda kull ċiklu ta’ aċċelerazzjoni
ħielsa, il-pedala tal-gass trid titniżżel għal
kollox, bil-ħeffa u b’mod kontinwu (f’inqas
minn sekonda) imma mhux fil-goff, hekk li
tinkiseb il-kunsinna massima mill-pompa
tal-injezzjoni.

Perikoluż

MT

1. Il-mutur u kull turbo-charger imwaħħal, li
jridu jkunu idle qabel il-bidu ta’ kull ċiklu
ta’ aċċelerazzjoni ħielsa. Għall-vetturi taxxogħol tqil li jaħdmu bid-diesel, dan ifisser
stennija ta’ mill-inqas 10 sekondi wara rrilaxx tal-kontroll tal-karburant.

(c) Kejl ta’ detezzjoni mill-bogħod li juri nuqqas ta’
konformità sinifikanti

Maġġuri
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Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

Perikoluż

MT

5. Sabiex jiġi evitat li jsiru testijiet bla bżonn,
l-Istati Membri jistgħu jwaħħlu l-vetturi li
jkollhom valuri mkejla ferm ogħla millvaluri ta’ limitu wara inqas minn tliet
ċikli ta’ aċċellerazzjoni ħielsa jew wara ċċikli tat-tnaddif. Daqstant ieħor, sabiex
jevitaw li jsiru testijiet bla bżonn, l-Istati
Membri jistgħu jgħaddu l-vetturi li
jkollhom valuri mkejla ferm aktar baxxi
mil-limiti wara inqas minn tliet ċikli ta’
aċċellerazzjoni ħielsa jew wara ċikli tattnaddif.

Elementi oħra relatati mal-ambjent

8.4.1.

Tnixxija ta’ fluwidu

Kwalunkwe tnixxija ta’ fluwidu eċċessiva, barra ilma, li
tista’ tagħmel ħsara lill-ambjent jew toħloq riskju tas-siku
rezza għal utenti oħra tat-triq.

X

X

Formazzjoni kostanti ta’ qtar li jikkostitwixxi periklu serju
ħafna
9.

TESTIJIET SUPPLIMENTARI GĦAL VETTURI LI JĠORRU L-PASSIĠĠIERI TAL-KATEGORIJI M2, M3

9.1.

Il-bibien

9.1.1.

Bibien ta’ dħul u ħruġ

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(a) Tħaddim difettuż.
(b) Kundizzjoni ddeterjorata.
Probabbiltà li jikkaġuna korrimenti;
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Inkella, kejl bl-użu ta’ apparat ta’ detezzjoni
mill-bogħod u kkonfermat b’metodi stan
dard ta’ testjar.
8.4.

29.4.2014

Metodu

Element

X
X
X
X

(d) Kontroll mill-bogħod tal-bibien u tal-apparati ta’ twis
sija difettuż.

X
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(c) Il-kontroll tal-emerġenza difettuż.

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

9.1.2.

Ħruġ ta’ emerġenza

Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom (fejn ikun
xieraq).

(a) Tħaddim difettuż.

X
X

Is-sinjali tal-ħruġ ta’ emerġenza neqsin
(c) Il-martell biex tkisser il-ħġieġ nieqes.

X
X

(d) Aċċess imblukkat
9.2.

(a) Mhux taħdem sew.

X
X

Taffettwa t-tħaddim sikur tal-vettura

X
X

(b) Emissjoni ta’ gassijiet tossiċi jew tal-egżost fil-kompar
timent tax-xufier jew tal-passiġġieri.

X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord
X

(c) Sistema tat-tneħħija tas-silġ difettuża (jekk obbligator
ja)
9.3.

Sistema ta’ ventilazzjoni u Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu
tat-tisħin (X) 2

(a) Tħaddim difettuż.

X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord

X
X

(b) Emissjoni ta’ gassijiet tossiċi jew tal-egżost fil-kompar
timent tax-xufier jew tal-passiġġieri.

X

Periklu għas-saħħa tal-persuni abbord
Sits

9.4.1.

Sits tal-passiġġiera (inkluż sits Spezzjoni viżiva
għall-persunal li jakkumpanja
u sistemi għall-irbit tat-tfal
fejn meħtieġ)

Is-sits li jintwew (jekk permessi) li ma jaħdmux b’mod
awtomatiku
Jimblukkaw ħruġ ta’ emerġenza

X

X
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9.4.
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Sistema tat-tneħħija tat-titpin Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu
u tas-silġ (X) 2

Perikoluż

MT

(b) Is-sinjali tal-ħruġ ta’ emerġenza ma jistgħux jinqraw

Maġġuri
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Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

9.4.2.

Sit
tax-xufier
addizzjonali)

(rekwiżiti Spezzjoni viżiva

(a) Apparat speċjali bħal protezzjoni kontra d-dawl
qawwi

X
X

Skali, żoni fejn wieħed jista’ Spezzjoni viżiva
joqgħod bilwieqfa

Apparat difettuż

X

Kompletament ma jaħdimx

X

(a) Art mhux sikura

X
X

Stabbiltà affettwata
(b) Poġġamani jew imqabad difettużi.

X
X

Mhux sikuri jew ma jistgħux jintużaw
9.7.

Turġien

Spezzjoni viżiva u billi tħaddimhom (fejn ikun
xieraq).

(a) Kundizzjoni ddeterjorata.

X
X

Kundizzjoni bil-ħsara

X

Stabbiltà affettwata
(b) It-turġien li jingħalqu mhux jaħdmu sew.
9.8.

Sistema ta’ komunikazzjoni Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu.
għall-passiġġieri (X) 2

Sistema difettuża

X
X
X

Kompletament ma jaħdimx
Avviżi (X) 2

Spezzjoni viżiva

(a) Avviż nieqes, żbaljat jew ma jistax jinqara.
Informazzjoni falza

X
X
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9.9.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

9.6.

Apparati tat-tidwil interni u Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu
tad-destinazzjoni (X) 2

MT

X

Probabbiltà li jikkaġuna korrimenti;
9.5.

Perikoluż

X

Kamp viżiv ostakolat:
(b) Protezzjoni mhux sikura għax-xufier

Maġġuri

29.4.2014

Metodu

Element

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

9.10.

Perikoluż

Rekwiżiti rigward it-trasport tat-tfal (X) 2.
Spezzjoni viżiva

Il-protezzjoni tal-bibien mhux skont ir-rekwiżiti 1 firrigward ta’ din il-forma ta’ trasport

9.10.2. Sinjalar u tagħmir speċjali

Spezzjoni viżiva

Sinjalar jew tagħmir speċjali nieqes

X

(a) Tħaddim difettuż.

X

X

MT

9.10.1. Il-bibien

9.11.

Maġġuri
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Metodu

Element

Rekwiżiti rigward it-trasport ta’ persuni b’mobilità mnaqqsa (X) 2.

9.11.1. Bibien, ir-rampi u l-liftijiet

Spezzjoni viżiva u billi jitħaddmu

(b) Kundizzjoni ddeterjorata.

X
X

Stabbiltà affettwata; probabbiltà li tikkaġuna korri
menti;
(c) Kontroll(i) difettuż(i).

X

X
X

Tħaddim sikur affettwat
(d) Apparat(i) ta’ twissija difettuż(i).

X
X

Ma jaħdimx
9.11.2. Sistema ta’ rbit tas-siġġijiet Spezzjoni viżiva u jekk ikun xieraq billi tħad
dimhom.
tar-roti

(a) Tħaddim difettuż.

X
X

Tħaddim sikur affettwat
(b) Kundizzjoni ddeterjorata.

X
X

Stabbiltà affettwata; probabbiltà li tikkaġuna korri
menti;

Tħaddim sikur affettwat

X
X
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(c) Kontroll(i) difettuż(i).
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Tħaddim sikur affettwat

Raġunijiet għaliex elementi ma jgħaddux mit-test

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

9.11.3. Sinjalar u tagħmir speċjali

Spezzjoni viżiva

Sinjalar jew tagħmir speċjali nieqes

Maġġuri

Perikoluż

X

Ir-“Rekwiżiti” huma stipulati skont l-approvazzjoni tat-tip fid-data tal-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew l-ewwel dħul fis-servizz kif ukoll skont l-obbligi ta’ retrofitting jew il-leġislazzjoni nazzjonali
fil-pajjiż tar-reġistrazzjoni. Dawn ir-raġunijiet għal falliment japplikaw biss meta tkun ġiet iċċekkjata l-konformità mar-rekwiżiti.
2
(X) tidentifika elementi relatati mal-kundizzjoni tal-vettura u l-adegwatezza tagħha għall-użu fit-triq iżda li mhumiex ikkunsidrati bħala essenzjali f’test tal-affidabilità stradali.
3
Modifika mhux sikura tfisser modifika li taffettwa ħażin is-sikurezza tal-vettura fit-triq jew li jkollha effett ħażin sporzjonat fuq l-ambjent.
E Tagħmir meħtieġ għall-ittestjar ta’ dan l-element.
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NOTI:
1

MT

(1) Il-perċentwal tal-effiċjenza tal-brejk huwa kkalkulat billi jiġi diviż l-isforz totali tal-brejk li jintlaħaq meta l-brejk jiġi applikat mill-piż tal-vettura jew, fil-każ ta’ nofs karru, bit-total tat-tagħbija fuq il-fus u
wara ssir multiplikazzjoni tar-riżultat b’100.
(2) Il-kategoriji tal-vetturi li huma barra mill-ambitu ta’ din id-Direttiva huma inklużi bħala gwida.
(3) 48 % għal vetturi li mhumiex iffittjati b’ABS jew tip approvat qabel l-1 ta’ Ottubru 1991.
(4) 45 % għal vetturi reġistrati wara l-1988 jew mid-data speċifikata fir-rekwiżiti, skont liema waħda hija l-iktar reċenti.
(5) 43 % għal semitrejlers u trejlers draw-bar reġistrati wara l-1988 jew id-data fir-rekwiżiti, skont liema waħda hija l-iktar reċenti.
(6) 2.2 m/s2 għal vetturi N1, N2 u N3.
(7) Approvazzjoni tat-tip skont id-Direttiva 70/220/KEE, Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I Tabella 1 (Euro 5), Direttiva 88/77/KEE u d-Direttiva 2005/55/KE.
(8) Approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007, Anness I Tabella 2 (Euro 6) u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).
(9) Approvazzjoni tat-tip skont id-Direttiva 70/220/KEE, Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I, Tabella 1 -(Euro 5), Direttiva 88/77/KEE u d-Direttiva 2005/55/KE.
(10) Approvazzjoni tat-tip skont il-limiti fir-ringiela B sezzjoni 5.3.1.4. tal-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE; ringiela B1, B2 jew C taqsima 6.2.1 tal-Anness I għad-Direttiva 88/77/KEE jew reġistrat l-ewwel
jew mpoġġi fis-servizz wara l-1 ta’ Lulju 2008.
(11) Approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 Anness I, Tabella 2 (Euro 6) u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).
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Metodu

Element
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MT
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ANNESS III

I. Prinċipji tal-irbit tal-merkanzija
1. L-irbit tal-merkanzija għandu jkun jiflaħ għall-forzi li jirriżultaw minn aċċellerazzjoni/deċelerazzjoni tal-vettura:
— fid-direzzjoni tas-sewqan: 0,8 darbiet il-piż tal-merkanzija u
— fid-direzzjoni laterali: 0,5 darbiet il-piż tal-merkanzija u
— kontra d-direzzjoni tas-sewqan: 0,5 darbiet il-piż tal-merkanzija u
— u b’mod ġenerali għandu jimpedixxi l-inklinazzjoni jew ix-xaqlib tal-merkanzija.
2. Id-distribuzzjoni tal-merkanzija għandha tqis il-piż massimu awtorizzat ta’ tagħbija fuq il-fus kif ukoll l-piż minimu
neċessarju ta’ tagħbija fuq il-fus fil-limiti tal-massa massima awtorizzata tal-vettura, b’konformità mad-dispożizzjonijiet
legali dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet tal-vetturi.
3. Waqt l-irbit tal-merkanzija, ir-rekwiżiti applikabbli fir-rigward tas-saħħa ta’ ċerti komponenti tal-vettura, pereżempju lparti ta’ quddiem, il-parti tal-ġenb, il-parti ta’ wara, il-puntali jew il-punti tal-irbit, għandhom jitqiesu meta dawk ilkomponenti jintużaw għall-irbit tal-merkanzija.
4. Għall-irbit tal-merkanzija jistgħu jintużaw waħda, aktar jew kombinazzjoni tal-metodi ta’ rbit li ġejjin:
— qfil
— imblukkar (lokali/totali)
— irbit dirett
— irbit minn fuq.
5. Standards applikabbli
Standard

Suġġett

— EN 12195-1

Kalkolu tal-forzi tal-irbit

— EN 12640

Punti tal-irbit

— EN 12642

Is-saħħa tal-istruttura tal-bòdi tal-vettura

— EN 12195-2

Xbieki tal-irbit magħmula minn fibri magħmulin millbniedem

— EN 12195-3

Ktajjen tal-irbit

— EN 12195-4

Ħbula tal-irbit magħmula mill-wajer tal-azzar

— ISO 1161, ISO 1496

Kontenitur tal-ISO

— EN 283

Kaxxi skambjabbli

— EN 12641

Tarpolini

— EUMOS 40511

Arbli - Puntali

— EUMOS 40509

Ippakkjar għat-Trasport
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II. Spezzjoni tal-irbit tal-merkanzija
1. Klassifikazzjoni tan-nuqqasijiet
In-nuqqasijiet jistgħu jiġi kklassifikati f’wieħed mill-gruppi ta’ nuqqasijiet li ġejjin:
— Nuqqas minuri: nuqqas minuri jeżisti meta tagħbija tkun ġiet marbuta kif suppost iżda forsi ikun xieraq li jingħata
parir dwar is-sikurezza.
— Nuqqas maġġuri: nuqqas maġġuri jeżisti meta t-tagħbija ma ġietx marbuta biżżejjed u hemm il-possibbiltà li ttagħbija jew partijiet tagħha jiċċaqalqu jew jinqalbu b’mod sinfikanti.
— Nuqqas perikoluż: nuqqas perikoluż jeżisti meta s-sikurezza tat-traffiku hija direttament ipperikolata minħabba rriskju ta’ telf ta’ merkanzija jew parti minnha jew periklu li jirriżulta direttament mill-merkanzija jew periklu
immedjat għall-persuni.
Meta jkun hemm preżenti diversi nuqqasijiet, it-trasport jiġi kklassifikat fl-għola grupp ta’ nuqqasijiet. Jekk, fil-każ ta’
bosta nuqqasijiet, billi l-effetti bbażati fuq il-kombinazzjoni ta’ dawk in-nuqqasijiet huma mistennija li jirrinfurzaw lil
xulxin, it-trasport għandu jiġi kklassifikat fl-ogħla livell ta’ nuqqas li jmiss.
2. Metodi ta’ spezzjoni
Il-metodu ta’ spezzjoni huwa valutazzjoni viżiva tal-użu kif suppost tal-miżuri xierqa fil-livell meħtieġ biex tiġi
marbuta merkanzija u/jew kejl tal-forzi tat-tensjoni, kalkolu tal-effiċjenza tal-irbit u kontroll taċ-ċertifikati fejn ikun
adatt.
3. Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
It-Tabella 1 tipprovdi regoli li jistgħu jiġu applikati waqt l-ispezzjoni tal-irbit tal-merkanzija sabiex jiġi ddeterminat
jekk il-kundizzjoni tat-trasport hijiex aċċettabbli.
Il-kategorizzazzjoni tan-nuqqasijiet ser tkun determinata abbażi tal-klassifikazzjonijiet stabbiliti fit-taqsima 1 ta’ dan ilkapitolu, fuq bażi ta’ każ b’każ.
Il-valuri ddikjarati fit-Tabella 1 huma ta’ natura indikattiva u għandhom jitqiesu bħala linja gwida sabiex tiġi ddeter
minata l-kategorija ta’ nuqqas speċifiku fid-dawl taċ-ċirkostanzi speċifiċi - b’mod partikolari skont in-natura talmerkanzija - u skont id-diskrezzjoni tal-ispettur.
Fil-każ ta’ trasport kopert mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE (1) jistgħu japplikaw rekwiżiti
aktar speċifiċi.
Tabella 1
Nuqqasijiet

Element

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

Maġġuri

Perikoluż

A

L-ippakkjar għat-trasport ma jippermettix irbit tajjeb tat-tagħbija

Għad-diskrezzjoni tal-ispettur

B

Unità tat-tagħbija waħda jew iktar mhumiex pożizzjonati tajjeb

Għad-diskrezzjoni tal-ispettur

C

Il-vettura mhix xierqa għall-merkanzija mgħobbija (nuqqas li mhux Għad-diskrezzjoni tal-ispettur
inkluż fil-lista taħt il-punt 10)

D

Difetti ovvji fis-sovrastruttura tal-vettura (nuqqas li mhux inkluż fil- Għad-diskrezzjoni tal-ispettur
lista taħt il-punt 10)

10

Adegwatezza tal-vettura

(1) Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE1 dwar proċeduri uniformi għal verifiki fuq it-trasport ta’ merkanzija perikoluża bit-triq (ĠU L 249,
17.10.1995, p. 35).

MT

L 127/202

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Element

Nuqqasijiet

29.4.2014

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

10.1

Ħajt ta’ quddiem (jekk jintuża għall-irbit tal-merkanzija)

10.1.1

Sadid jew bid-deformazzjonijiet li jdgħajfu l-parti;

Maġġuri

x
x

Partijiet mxaqqa li jirriskjaw li jdgħajfu l-integrità tal-kumpartiment
tal-merkanzija
10.1.2

Saħħa insuffiċjenti (ċertifikat jew tikketta jekk xieraq)

x
x

Għoli insuffiċjenti b’rilevanza għall-merkanzija mgħobbija
10.2.

Ħitan laterali (jekk jintużaw għall-irbit tal-merkanzija)

10.2.1.

Parti mdgħajfa bis-sadid, deformazzjonijiet, kundizzjoni insuffiċjenti
taċ-ċappetti jew molol

x
x

Parti mxaqqa; ċappetti jew molol nieqsa jew mhux operattivi
10.2.2.

Saħħa insuffiċjenti tal-appoġġ (ċertifikat jew tikketta jekk applikabb
li)

x
x

Għoli insuffiċjenti b’rilevanza għall-merkanzija mgħobbija
10.2.3.

Pannelli tal-ħitan laterali, kundizzjoni insuffiċjenti

x
x

Parti mxaqqa
10.3.

Ħajt ta’ wara (jekk jintuża għall-irbit tal-merkanzija)

10.3.1.

Parti mdgħajfa bis-sadid, deformazzjonijiet, kundizzjoni insuffiċjenti
taċ-ċappetti jew molol

x
x

Parti mxaqqa; ċappetti jew molol nieqsa jew mhux operattivi
10.3.2.

Saħħa insuffiċjenti (ċertifikat jew tikketta jekk xieraq)

x

Għoli insuffiċjenti b’rilevanza għall-merkanzija mgħobbija
10.4.

Puntali (jekk jintużaw għall-irbit tal-merkanzija)

10.4.1.

Parti mdħajfa bis-sadid, deformazzjonijiet jew twaħħil insuffiċjenti
mal-vettura

x

x

Parti mxaqqa; twaħħil instabbli mal-vettura
10.4.2.

Saħħa jew disinn insuffiċjenti

x
x

Għoli insuffiċjenti b’rilevanza għall-merkanzija mgħobbija
10.5.

Punti tal-irbit (jekk jintużaw għall-irbit tal-merkanzija)

10.5.1.

kundizzjoni jew disinn insuffiċjenti
mhux kapaċi jirreżistu l-forzi tal-irbit rikjesti

Perikoluż

x

x
x
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Nuqqasijiet

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

10.5.2.

Għadd insuffiċjenti

Maġġuri

x
x

Għadd insuffiċjenti biex jirreżistu l-forzi tal-irbit rikjesti
10.6.

Strutturi speċjali meħtieġa (jekk jintużaw għall-irbit tal-merkanzija)

10.6.1.

Kundizzjoni insuffiċjenti, bil-ħsara

x
x

Parti mxaqqa; mhux kapaċi tirreżisti l-forzi ta’ trażżin
10.6.2.

Mhux adegwati għall-merkanzija trasportata

x
x

neqsin
10.7.

L-art (jekk tintuża għall-irbit tal-merkanzija)

10.7.1.

Kundizzjoni insuffiċjenti, bil-ħsara

x
x

Parti mxaqqa; mhux kapaċi żżomm il-merkanzija
10.7.2.

Klassifikazzjoni tat-tagħbija insuffiċjenti

x
x

mhux kapaċi żżomm il-merkanzija
20

Metodi ta’ trażżin

20.1.

Qfil, imblukkar u irbit dirett

20.1.1

Twaħħil dirett tat-tagħbija (imblukkar)

20.1.1.1

Distanza ‘l quddiem sal-ħajt ta’ quddiem jekk tintuża għall-irbit
dirett tal-merkanzija kbira wisq

x

Aktar minn 15 cm u periklu li tippenetra l-ħajt
20.1.1.2.

x
x

Distanza laterali sal-ħajt laterali jekk tintuża għall-irbit dirett talmerkanzija kbira wisq

x

Aktar minn 15 cm u periklu li tippenetra l-ħajt
20.1.1.3.

Perikoluż

x

Distanza lura sal-ħajt laterali ta’ wara jekk tintuża għall-irbit dirett
tal-merkanzija kbira wisq

x

Aktar minn 15 cm u periklu li tippenetra l-ħajt
20.1.2.

Apparat ta’ rbit bħal traversa għall-irbit, travi tal-imblukkar, twavel u ifilsa ‘l quddiem, fuq il-ġnub u
fuq wara

20.1.2.1.

Twaħħil mhux adegwat mal-vettura
Twaħħil insuffiċjenti
Mhux kapaċi jirreżistu l-forzi ta’ trażżin, laxki

x
x
x
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Element
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Nuqqasijiet

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

20.1.2.2.

Irbit mhux adegwat

Maġġuri

x

Irbit insuffiċjenti

x
x

Kompletament mhux effettiv
20.1.2.3.

Adegwatezza insuffiċjenti tat-tagħmir ta’ rbit

x
x

Tagħmir ta’ rbit kompletament mhux adegwat
20.1.2.4.

Adegwatezza tal-metodu magħżul għall-irbit tal-imballaġġ subotti
mali

x

Metodu magħżul kompletament mhux adegwat
20.1.3

Irbit dirett bi xbieki u gvieret

20.1.3.1.

Kundizzjoni tal-ixbieki u l-gvieret (Tikketta nieqsa/bil-ħsara iżda l- x
apparat għadu jaħdem sew)
Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija bil-ħsara

x

x
x

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija serjament deterjorati u m’għadhomx
adegwati għall-użu
20.1.3.2.

Saħħa insuffiċjenti tal-ixbieki u l-gvieret

x

Kapaċità inqas minn 2/3 tal-forzi ta’ trażżin meħtieġa
20.1.3.3.

Issikkar insuffiċjenti tal-ixbieki u l-gvieret

x
x
x

Issikkar inqas kapaċi jiflaħ 2/3 tal-forzi ta’ trażżin meħtieġa
20.1.3.4.

Adegwatezza insuffiċjenti tal-ixbieki u l-gvieret għall-irbit talmerkanzija

x

Kompletament mhux adegwat
20.1.4.

Separazzjoni u pedding tal-unitajiet ta’ tagħbija jew l-ispazji liberi

20.1.4.1.

Nuqqas ta’ adegwatezza tal-unità ta’ separazzjoni u pedding

x

x
x

Separazzjoni jew spazji liberi estensivi
20.1.5.

Irbit dirett (irbit orrizzontali, trasversali, djagonali, bil-bokkla jew kontra r-rimbalz)

20.1.5.1.

Il-livelli ta’ saħħa tal-irbit meħtieġa mhumiex adegwati
Inqas minn 2/3 tas-saħħa meħtieġa

20.2.

Irbit bil-frizzjoni

20.2.1.

Kisba tal-livelli meħtieġa ta’ rbit

Perikoluż

x
x
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Nuqqasijiet

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

20.2.1.1.

Il-livelli ta’ saħħa tal-irbit meħtieġa mhumiex adegwati

Maġġuri

x

Inqas minn 2/3 tas-saħħa meħtieġa
20.3.

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija użati

20.3.1

Nuqqas ta’ adegwatezza tal-apparati ta’ trażżin tat-tagħbija

x

x
x

Apparat kompletament mhux adegwat
20.3.2.

20.3.3.

Tikketta (pereżempju, il-plakka/trejler tat-test) nieqsa/bil-ħsara iżda l- x
apparat għadu qed jaħdem sew
Tikketta (pereżempju, il-plakka/trejler tat-test) nieqsa/bil-ħsara iżda lapparat qed juru deterjorament konsiderevoli

x

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija bil-ħsara

x
x

Apparati ta’ trażżin tat-tagħbija serjament deterjorati u m’għadhomx
adegwati għall-użu
20.3.4.

Winċjiet ta’ rbit, użu ħażin

x
x

Winċijiet ta’ rbit difettużi
20.3.5.

Użu ħażin tat-trażżin tat-tagħbija (pereżempju nuqqas ta’ protezz
joni tal-ġenb)

x

x

Użu difettuż tal-apparati tat-trażżin tat-tagħbija (pereżempju
għoqod)
20.3.6.

Perikoluż

Issikkar inadegwat tal-apparati ta’ trażżin tat-tagħbija

x

Inqas minn 2/3 tas-saħħa meħtieġa

x

20.4.

Tagħmir addizzjonali (pereżempju twapet kontra ż-żliq, protezzjoni tal-ġnub, żrieraq tal-ġnub)

20.4.1.

Intuża tagħmir mhux adegwat
Intuża tagħmir ħażin jew difettuż

x
x
x

Tagħmir użat kompletament mhux adegwat
20.5.

Trasport ta’ materjal fi granelli, ħafif jew maħlul

20.5.1.

Materjal fi granelli li tar bir-riħ waqt tħaddim ta’ vetturi fuq it-triq
probabbiltà li jfixkel it-traffiku

x

Ta’ periklu għat-traffiku
20.5.2.

Il-materjali fi granelli mhumiex marbuta b’mod adegwat
Telf tal-merkanzija ta’ periklu għat-traffiku

x
x
x
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Element

Nuqqasijiet

29.4.2014

Valutazzjoni tan-nuqqasijiet
Minuri

20.5.3.

Nuqqas ta’ kopertura għall-oġġetti ħfief

Maġġuri

x
x

Telf tal-merkanzija ta’ periklu għat-traffiku
20.6.

Trasport tal-injam tond

20.6.1.

Materjal ta’ trasport (zkuk) parzjazlment laxk

20.6.2.

Is-saħħa tal-irbit tal-unità li tgħabbi mhix adegwata

30

Perikoluż

x
x

Inqas minn 2/3 tas-saħħa meħtieġa

x

It-tagħbija kompletament mhux marbuta

x

29.4.2014
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ANNESS V
FORMOLA STANDARD GĦAR-RAPPURTAR LILL-KUMMISSJONI

Il-formola standard għandha titfassal f’format li jista’ jiġi pproċessat b’kompjuter u jiġi trażmess b’mezzi elettroniċi bl-użu
ta’ softwer standard tal-uffiċċju.
Kull Stat Membru għandu jipproduċi
— tabella unika ta’ sommarju u
— għal kull pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi kkontrollati waqt spezzjoni aktar dettaljata, tabella dettaljata separata li
tinkludi l-informazzjoni dwar in-nuqqasijiet ikkontrollati u individwati għal kull kategorija ta’ vettura.
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Tabella fil-qosor
tal-ispezzjonijiet kollha (inizjali jew aktar dettaljati)

Stat Membru li qed jirrapporta:

e.g. Il-Belġju

Perjodu ta’ Rappurtar

sena [X]

Sa sena [X+1]
MT

Kategorija tal-Vettura:

Pajjiż ta’ reġistrazzjoni

Bulgarija
Repubblika Ċeka
Danimarka
Ġermanja
Estonja

Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx (1)

Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

M2
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

M3
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

O3
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

O4
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

T5
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Kategoriji oħrajn
(fakultattiv)
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Total
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Belġju

N3

N2

Irlanda
Greċja
Spanja
Franza
Kroazja

Ċipru

29.4.2014

Italja

Pajjiż ta’ reġistrazzjoni

N2
Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx (1)

Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

M2
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

M3
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

O3
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

O4
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

T5
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Kategoriji oħrajn
(fakultattiv)
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Total
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

MT

Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

N3

29.4.2014

Kategorija tal-Vettura:

Latvja
Litwanja
Lussemburgu
Ungerija

Il-Pajjiżi l-Baxxi
Awstrija
Polonja
Portugall
Rumanija
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Malta

Slovenja
Slovakkja
Finlandja
Svezja
Renju Unit

Andorra
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Albanija

Pajjiż ta’ reġistrazzjoni

N2
Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx (1)

Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

M2
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

M3
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

O3
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

O4
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

T5
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Kategoriji oħrajn
(fakultattiv)
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Total
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

MT

Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

N3
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Kategorija tal-Vettura:

Armenja
Ażerbajġan
Bjelorussja
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Bosnja-Ħerzegovina
Ġeorġja
Kazakistan
Liechtenstein
Monako
Montenegro
Norveġja
Ir-Repubblika
Moldova

ta’

Il-Federazzjoni Russa
San Marino
Serbja
Svizzera

Turkija
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Taġikistan

Pajjiż ta’ reġistrazzjoni

N2
Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx (1)

Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

M2
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

M3
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

O3
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

O4
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

T5
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Kategoriji oħrajn
(fakultattiv)
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

Total
Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

Għadd
ta’
vetturi li
ma
għad
dewx

MT

Għadd
ta’
vetturi
kkon
trollati

N3

29.4.2014

Kategorija tal-Vettura:

Turkmenistan
Ukraina
Użbekistan

Pajjiżi terzi oħra
(jekk jogħġbok speċifi
ka)
(1) Vetturi li m’għaddewx b’nuqqasijiet kbar jew perikolużi skont l-Anness IV.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dik li kienet ir-Repubb
lika Jugoslava tal-Maċe
donja

L 127/215

L 127/216

Riżultati ta’ spezzjonijiet aktar dettaljati

Eż. il-Belġju

Stat Membru li qed jirrapporta:
Isem tal-Istat Membru li qed jirrapporta

Eż. Bulgarija

PERIJODU: minn

01/sena [X]

sa

MT

Pajjiż ta’ Reġistrazzjoni:

12/sena [X+1]

Isem tal-pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-vetturi

N2

M2

M3

O3

O4

T5

Kategoriji oħrajn
(fakultattiv)

Total

Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
dewx (1)
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx

Pajjiż ta’ reġistrazzjoni

Dettall tad-difett
Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Kategorija tal-Vettura:

N3

(0) Identifikazzjoni
(1) Tagħmir tal-ibbrejkjar
(2) Stering
(3) Viżibilità
(4) Tagħmir tat-tidwil u
sistema tal-elettriku
29.4.2014

(5) Fusijiet, roti, tajers,
sospensjoni

Kategorija tal-Vettura:

N3

M2

M3

O3

O4

T5

Kategoriji oħrajn
(fakultattiv)

Total

MT

Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
dewx (1)
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx

29.4.2014

N2

Pajjiż ta’ reġistrazzjoni
Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

(6) Xażi u aċċessorji
tax-xażi

(8) Fastidju inklużi
l-emissjonijiet u t-tixrid
ta’ fjuwil u/jew żejt
(9) Testijiet supplementari
għal vetturi M2 u M3
(10) Irbit tal-merkanzija

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(7) Tagħmir ieħor inklużi
t-takografu u apparat
ta’ limitazzjoni tal-ispid

Dettalji tad-difetti (addizzjonali)
1.1.1
1.1.2
…
2.1.1

…

L 127/217

2.1.2

Kategorija tal-Vettura:

N3

M2

M3

O3

O4

T5

Kategoriji oħrajn
(fakultattiv)

Total

MT

Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
Għadd
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
ta’
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi li
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
vetturi
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
kkon
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
għad
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
trollati
dewx (1)
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx
dewx

L 127/218

N2

Pajjiż ta’ reġistrazzjoni
Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

Ikkon
trollat

Ma
għad
diex
mit-test

3.1

…
20.6.2
30
Għadd totali ta’ elementi li
ma għaddewx mit-test
(1) Vetturi li m’għaddewx b’nuqqasijiet kbar jew perikolużi skont l-Anness IV.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

3.2

29.4.2014

ISSN 1977-074X (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5104 (edizzjoni stampata)

MT

