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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1403
tat-18 ta' Awwissu 2015
li jirtira l-aċċettazzjoni tal-impenn għal produttur esportatur wieħed skont id-Deċiżjoni ta'
Implimentazzjoni 2013/707/UE li tikkonferma l-aċċettazzjoni ta' impenn offrut b'rabta malproċedimenti ta' antidumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta' moduli
fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew
jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri definittivi
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“it-Trattat”),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra
l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament
antidumping bażiku”), u b'mod partikulari l-Artikolu 8 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal-11 ta' Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra
importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (2) (“ir-Regolament antisussidji
bażiku”), u b'mod partikulari l-Artikolu 13 tiegħu,

Infurmat lill-Istati Membri,

Billi:

A. IMPENN U MIŻURI EŻISTENTI OĦRAJN

(1)

Permezz tar-Regolament (UE) Nru 513/2013 (3), il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) imponiet dazju
antidumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea (“l-Unjoni”) ta' moduli fotovoltajċi (“moduli”)
tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli u l-wejfers) li joriġinaw jew jintbagħtu mirRepubblika Popolari taċ-Ċina (“ir-RPĊ”).

(2)

Grupp ta' produtturi esportaturi ta mandat lill-Kamra tal-Kummerċ taċ-Ċina għall-Importazzjoni u għallEsportazzjoni ta' Makkinarju u ta' Prodotti Elettroniċi (China Chamber of Commerce for Import and Export of
Machinery and Electronic Products, “CCCME”) sabiex tippreżenta impenn fuq il-prezz f'isimhom lill-Kummissjoni,
kif fil-fatt għamlu. Huwa ċar mit-termini ta' dan l-impenn fuq il-prezz li huwa jikkostitwixxi ġabra ta' impenji fuq
il-prezz individwali għal kull produttur esportatur, li hija, għal raġunijiet ta' prattiċità tal-amministrazzjoni,
ikkoordinatamis-CCCME.

(1) ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.
(2) ĠU L 188, 18.7.2009, p. 93.
(3) ĠU L 152, 5.6.2013, p. 5.
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(3)

Permezz tad-Deċiżjoni 2013/423/UE (1), il-Kummissjoni aċċettat dan l-impenn fuq il-prezz fir-rigward tad-dazji
antidumping provviżorji. Permezz tar-Regolament (UE) Nru 748/2013 (2), il-Kummissjoni emendat ir-Regolament
(UE) Nru 513/2013 sabiex tintroduċi l-bidliet tekniċi meħtieġa minħabba l-aċċettazzjoni tal-impenn fir-rigward
tad-dazju antidumping provviżorju.

(4)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1238/2013 (3), il-Kunsill impona dazju antidumping
definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' moduli u ta' ċelloli fl-Unjoni li joriġinaw jew li jintbagħtu mir-RPĊ (“ilprodotti kkonċernati”). Permezz tar-Regolament (UE) Nru 1239/2013 (4), il-Kunsill impona wkoll dazju
antidumping kumpensatorju fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat fl-Unjoni.

(5)

Wara n-notifika ta' verżjoni emendata tal-impenn fuq il-prezz minn grupp ta' produtturi esportaturi (“ilprodutturi esportaturi”) flimkien mas-CCCME, il-Kummissjoni kkonfermat, permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimen
tazzjoni 2013/707/UE (5), l-aċċettazzjoni tal-impenn fuq il-prezz kif emendat (“l-impenn”) għall-perjodu ta' appli
kazzjoni ta' miżuri definittivi. L-Anness ta' din id-Deċiżjoni jelenka l-produtturi esportaturi li għalihom ġie
aċċettat l-impenn, inkluż ZNSHINE PV-TECH CO. LTD flimkien mal-kumpanija relatata tagħha fl-Unjoni Ewropea
konġuntament koperti mill-kodiċi addizzjonali TARIC B923 (“ZNSHINE”).

(6)

Permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/657/UE (6), il-Kummissjoni aċċettat proposta mill-grupp talprodutturi esportaturi flimkien mas-CCCME għal kjarifiki rigward l-implimentazzjoni tal-impenn għall-prodott
ikkonċernat kopert mill-impenn, jiġifieri l-moduli u ċ-ċelloli li joriġinaw jew li jintbagħtu mir-RPĊ u li attwalment
jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 8541 40 90 (il-kodiċijiet TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29,
8541 40 90 31 u 8541 40 90 39) magħmula mill-produtturi esportaturi (“il-prodott kopert”). Id-dazji
antidumping u kumpensatorji msemmija fil-premessa (4) hawn fuq, flimkien mal-impenn, huma flimkien imsejħa
“miżuri”.

(7)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/866 (7), il-Kummissjoni rtirat l-aċċettazzjoni tal-impenn
għal tliet produtturi esportaturi.

B. TERMINI TAL-IMPENN

(8)

Il-produtturi esportaturi qablu, fost l-oħrajn, li ma jbigħux il-prodott kopert lill-ewwel klijent indipendenti flUnjoni inqas minn ċertu prezz minimu tal-importazzjoni (the minimum import price, “il-MIP”), sal-limitu tallivell annwali assoċjat tal-importazzjonijiet lejn l-Unjoni (“il-livell annwali”) stipulat fl-impenn. Barra minn hekk,
il-produtturi esportaturi impenjaw ruħhom li jiżguraw li l-bejgħ kollu fi ħdan il-livell annwali jkun kopert minn
fattura kummerċjali maħruġa mill-produttur esportatur rispettiv u ċertifikat ta' impenn ta' esportazzjoni maħruġ
mis-CCCME li jkun fih l-informazzjoni deskritta fl-impenn.

(9)

L-impenn jistabbilixxi, f'lista mhux eżawrjenti, il-ksur tal-impenn. Din il-lista tinkludi:
— Dikjarazzjonijiet qarrieqa rigward l-oriġini tal-prodott ikkonċernat;
— Tibdil fix-xejra tal-kummerċ lejn l-Unjoni bla raġuni jew ġustifikazzjoni ekonomika valida għajr dik talimpożizzjoni tal-miżuri.
Il-produttur esportatur huwa responsabbli għall-ksur ta' kwalunkwe parti relatata li tkun definita fl-impenn.

(10)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

L-impenn jobbliga wkoll lill-produtturi esportaturi sabiex jipprovdu lill-Kummissjoni b'informazzjoni dettaljata
dwar il-bejgħ kollu tal-esportazzjoni tagħhom lejn l-Unjoni, u l-bejgħ mill-ġdid fl-Unjoni, fuq bażi trimestrali (“irrapporti trimestrali”). Dan ifisser li d-dejta ppreżentata f'dawn ir-rapporti trimestrali trid tkun kompluta u korretta
u li t-tranżazzjonijiet irrappurtati jkunu totalment konformi mat-termini tal-impenn.

ĠU L 209, 3.8.2013, p. 26.
ĠU L 209, 3.8.2013, p. 1.
ĠU L 325, 5.12.2013, p. 1.
ĠU L 325, 5.12.2013, p. 66.
ĠU L 325, 5.12.2013, p. 214.
ĠU L 270, 11.9.2014, p. 6.
ĠU L 139, 5.6.2015, p. 30.
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Bl-għan li tiġi żgurata l-konformità mal-impenn, il-produtturi esportaturi qablu wkoll li jipprovdu l-informazzjoni
kollha meqjusa bħala meħtieġa mill-Kummissjoni.

C. MONITORAĠĠ TAL-PRODUTTURI ESPORTATURI

(12)

Filwaqt li għamlet monitoraġġ tal-konformità mal-impenn, il-Kummissjoni vverifikat l-informazzjoni ppreżentata
mill-produtturi esportaturi li kienet rilevanti għall-impenn. Il-Kummissjoni talbet ukoll assistenza mill-Istati
Membri fuq il-bażi tal-Artikoli 8(9) u 14(7) tar-Regolament antidumping bażiku u l-Artikoli 13(9) u 24(7) tarRegolament antisussidji bażiku.

(13)

Il-konklużjonijiet elenkati fil-premessi minn (14) sa (17) jindirizzaw il-problemi identifikati għal ZNSHINE, li
jobbligaw lill-Kummissjoni tirtira l-aċċettazzjoni tal-impenn għal dan il-produttur esportatur.

D. RAĠUNIJIET GĦALL-IRTIRAR TAL-AĊĊETTAZZJONI TAL-IMPENN

(14)

L-awtoritajiet doganali f'żewġ Stati Membri talbu l-pagament ta' dazji antidumping u kumpensatorji għal ċertu
għadd ta' tranżazzjonijiet tal-importazzjoni ta' moduli solari. Għall-bidu, il-moduli solari kienu ddikjarati li
mhumiex ta' oriġini Ċiniża, għalhekk mhumiex soġġetti għall-miżuri. Madankollu, l-awtoritajiet doganali
stabbilixxew li l-moduli solari kienu prodotti minn ZNSHINE u ntbagħtu lejn l-Unjoni Ewropea permezz ta' pajjiż
terz.

(15)

Abbażi ta' informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoni, il-kumpaniji involuti fl-attivitajiet imsemmija hawn
fuq kienu partijiet relatati ta' ZNSHINE. Għaldaqstant, ZNSHINE kisret it-termini tal-impenn imsemmija filpremessa (9).

(16)

Il-Kummissjoni identifikat ukoll li ZNSHINE pprovdiet informazzjoni qarrieqa fir-rapporti trimestrali tagħha dwar
id-data ta' għadd sinifikanti ta' fatturi kummerċjali matul perjodu ta' żmien sostanzjali. Id-data tal-fattura korretta
hija essenzjali biex jiġi stabbilit jekk il-MIP huwiex rispettat billi huwa soġġett għal mekkaniżmu ta' adattament
perjodiku. Abbażi tal-informazzjoni ppreżentata minn ZNSHINE, il-Kummissjoni stabbilixxiet li l-fattura
kummerċjali ppreżentata għall-approvazzjoni doganali fl-Unjoni fil-każijiet ta' hawn fuq inħarġet f'data differenti
minn dik użata sabiex jinkiseb iċ-ċertifikat ta' impenn ta' esportazzjoni mis-CCCME. Kien hemm ammont
konsiderevoli ta' żmien li għadda bejn id-dati tal-fatturi rispettivi. ZNSHINE sostniet li d-differenza bejn id-dati
tal-fatturi kienet minħabba żball tekniku li sar minn persunal mingħajr esperjenza. Il-Kummissjoni ma tistax
taċċetta din il-ġustifikazzjoni.

(17)

Il-Kummissjoni analizzat l-implikazzjoni ta' din l-inkonsistenza fir-rapporti trimestrali ta' ZNSHINE u kkonkludiet
li ZNSHINE kisret l-obbligu ta' rappurtar tal-impenn.

E. VALUTAZZJONI ĠENERALI TAL-PRATTIKABBILTÀ TAL-IMPENN

(18)

L-impenn jistipula li ksur minn produttur esportatur individwali ma jwassalx awtomatikament għal irtirar talaċċettazzjoni tal-impenn għall-produtturi esportaturi kollha. F'każ bħal dan, il-Kummissjoni tivvaluta l-impatt ta'
dak il-ksur partikulari fuq il-prattikabbiltà tal-impenn bl-effett għall-produtturi esportaturi kollha u s-CCCME.

(19)

Għaldaqstant il-Kummissjoni vvalutat l-impatt tal-ksur minn ZNSHINE fuq il-prattikabbiltà tal-impenn bl-effett
għall-produtturi esportaturi kollha u s-CCCME.

(20)

Ir-responsabbiltà għall-ksur hija biss tal-produttur esportatur inkwistjoni; il-monitoraġġ ma żvela l-ebda ksur
sistematiku minn għadd kbir ta' produtturi esportaturi jew mis-CCCME.

(21)

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-funzjonament ġenerali tal-impenn ma jiġix affettwat u li ma hemm
l-ebda raġuni għall-irtirar tal-aċċettazzjoni tal-impenn għall-produtturi esportaturi kollha u s-CCCME.
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F. SOTTOMISSJONIJIET BIL-MIKTUB U SEDUTI TA' SMIGĦ

(22)

Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jinstemgħu u li jressqu kummenti skont l-Artikolu 8(9) tarRegolament antidumping bażiku u l-Artikolu 13(9) tar-Regolament antisussidji bażiku. ZNSHINE u parti
kkonċernata waħda ppreżentaw il-kummenti tagħhom.

(i) Kummenti mingħand ZNSHINE

(23)

ZNSHINE sostniet li waħda mill-kumpaniji involuti fl-attivitajiet iddettaljati fil-premessi (14) u (15) mhijiex parti
relatata magħha billi hija sempliċement klijent ta' ZNSHINE f'pajjiż terz. L-informazzjoni disponibbli li lKummissjoni kkwotat tiddeskrivi r-relazzjoni ta' negozju bejn ZNSHINE u dan il-klijent. Madankollu, din irrelazzjoni ta' negozju ma hija rikonoxxuta legalment bl-ebda mod. Barra minn hekk, ZNSHINE sostniet li hija ma
tistax tikkontrolla lil min dan il-klijent ibigħ il-prodotti.

(24)

Il-Kummissjoni tiċħad dawn l-argumenti billi ZNSHINE ma ppreżentat l-ebda evidenza li tappoġġa dawn listqarrijiet, pereżempju informazzjoni dwar is-sjieda tal-allegat klijent tagħha li tikkontesta l-informazzjoni
disponibbli msemmija fil-premessa (15). Barra minn hekk, anke jekk il-kumpanija inkwistjoni hija klijent
indipendenti, quod non, ZNSHINE naqset milli tieħu prekawzjonijiet sabiex tipprevjeni li l-moduli jinbiegħu flUnjoni minn dan il-klijent u b'hekk kisret klawżola oħra ta' dan l-impenn.

(25)

ZNSHINE sostniet ukoll li l-Kummissjoni ma pprovdietx biżżejjed informazzjoni dwar l-identità tal-importatur
tal-Unjoni. Għaldaqstant, ZNSHINE ma kenitx f'pożizzjoni li tikkummenta dwar il-preċiżjoni fattwali. ZNSHINE
sostniet ukoll li l-importatur tal-Unjoni ma jistax jitqies bħala l-parti relatata magħha, sakemm ZNSHINE u limportatur tal-Unjoni ma jkunux uffiċjali jew diretturi tan-negozji ta' xulxin. Parti terza li tkun uffiċjal jew
direttur taż-żewġ kumpaniji ma tistax tibdel din il-kundizzjoni.

(26)

Il-Kummissjoni tiċħad dan l-argument. L-ewwel nett, il-Kummissjoni ma tistax tiżvela l-identità tal-importatur talUnjoni minħabba raġunijiet ta' kunfidenzjalità. It-tieni nett, f'konformità mal-prattika stabbilita talKummissjoni (1), l-Artikolu 143(1)(a) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li
jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi lKodiċi Doganali Komunitarju (2) (IPCCC), li huwa l-bażi għad-definizzjoni tal-partijiet relatati fl-impenn, huwa
interpretat li jinvolvi anke sitwazzjonijiet fejn iż-żewġ persuni ġuridiċi għandhom uffiċjali jew diretturi komuni.
Din hija s-sitwazzjoni fil-preżent. Barra minn hekk, is-sitwazzjoni preżenti taqa' wkoll taħt l-Artikolu 143(1)(f)
IPCCC. It-terminu “ikkontrollati” użat f'din id-dispożizzjoni jfisser li l-persuna terza titqies li tikkontrolla persuna
oħra meta din tal-ewwel tkun legalment jew operazzjonalment f'pożizzjoni li trażżan jew tmexxi lil din tal-aħħar.
Din l-interpretazzjoni ssegwi t-Test tan-Nota Interpretattiva tal-Artikolu 15 tal-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni
tal-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994 (Ftehim dwar l-Evalwazzjoni Doganali) li
hija l-bażi għad-definizzjoni tal-partijiet relatati fl-Artikolu 143(1) IPCCC. Minħabba l-livell tal-involviment taluffiċjal jew id-direttur komuni fil-kumpaniji preżenti, huwa ċar li din il-persuna tkun legalment jew operazzjo
nalment f'pożizzjoni li trażżan jew tmexxi liż-żewġ kumpaniji kkonċernati.

(27)

ZNSHINE argumentat ukoll li hija aġixxiet fuq it-termini tal-impenn meta kkonsultaw lill-Kummissjoni meta
nstabu l-iżbalji fir-rappurtar, Dawn l-iżbalji kienu minħabba persunal mingħajr esperjenza li aġixxa in bona fede, u
dan ġie kkonfermat mill-awtoritajiet ġudizzjarji Netherlandiżi. Barra minn hekk, ZNSHINE sostniet li l-iżball firrappurtar ma wassalx għall-ksur tal-MIP.

(28)

Il-Kummissjoni tiċħad dawn l-argumenti. L-ewwel nett, ZNSHINE iċċitat frażi waħda minn sentenza iżda naqset
milli tipprovdi s-sentenza sħiħa lill-Kummissjoni. It-tieni nett, il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni dwar lobbligi tar-rappurtar f'diversi okkażjonijiet, inkluż il-perjodu meta seħħ l-iżball tar-rappurtar. ZNSHINE ma
kkuntattjatx lill-Kummissjoni sakemm il-kwistjoni ma tqajmitx mill-awtoritajiet doganali nazzjonali. Fl-aħħar nett,
l-argument li l-iżball tar-rappurtar ma wassalx għall-ksur tal-MIP ma għandu l-ebda relevanza għall-valutazzjoni li
tikkonċerna l-ksur tal-obbligu tar-rappurtar.

(1) Il-premessi 14 et sec. tar-Regolament Implimentattiv tal-Kunsill (UE) Nru 856/2010 tas-27 ta' Settembru 2010 li jtemm ir-reviżjoni
interim parzjali tar-Regolament (KE) Nru 661/2008 li jimponi dazju definittiv antidumping fuq importazzjonijiet ta' nitrat tal-ammonju
li joriġinaw mir-Russja (ĠU L 254, 29.9.2010, p. 5).
(2) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.
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Għaldaqstant, il-Kummissjoni tappoġġa l-valutazzjoni tal-ksur tal-impenn ta' ZNSHINE. Fil-fatt, ZNSHINE ma
kkontestatx li l-moduli solari ttrasbordati kienu prodotti minnha stess.

(ii) Kummenti mingħand il-parti interessata l-oħra
(30)

Parti interessata waħda talbet li, għal din il-kumpanija, l-irtirar għandu jkollu effett retroattiv billi l-ksur talimpenn li jinvolvi lil ZNSHINE kien gravi. Il-parti interessata talbet ukoll li dan l-irtirar retroattiv jiġi applikat
f'każijiet simili fil-futur.

(31)

Il-parti interessata assumiet li l-awtoritajiet doganali nazzjonali kienu qegħdin jinvestigaw lil ZNSHINE u
kkonfiskaw kwantitajiet sinifikanti ta' importazzjonijiet iddikjarati b'mod falz. Barra minn hekk, fl-opinjoni
tagħhom, l-ammont totali tad-dazji evitati mit-tliet produtturi esportaturi li l-Kummissjoni rtirat l-impenn
mingħandhom (1) u minn ZNSHINE jammonta għal diversi mijiet ta' miljuni ta' euro, u dan jiġġustifika l-irtirar
retroattiv.

(32)

Il-Kummissjoni tiċħad din it-talba billi ma hemm l-ebda bażi ġuridika għal dan l-irtirar retroattiv. Barra minn
hekk, l-awtoritajiet doganali nazzjonali talbu l-pagament ta' dazji antidumping u kumpensatorji għat-tranżazzjo
nijiet inkwistjoni; għaldaqstant ma jinħtieġx irtirar retroattiv. Il-Kummissjoni tindika wkoll li l-parti interessata
għamlet assunzjonijiet mhux sostanzjati fis-sottomissjoni tagħha. Il-Kummissjoni tiċħad ukoll l-argument tal-parti
interessata dwar l-ammont allegat ta' dazji evitati bħala allegazzjoni mhux ġustifikata.

G. RTIRAR TAL-AĊĊETTAZZJONI TAL-IMPENN U IMPOŻIZZJONIJIET TA' DAZJI DEFINITTIVI

(33)

Għaldaqstant, skont l-Artikolu 8(7) u 8(9) tar-Regolament antidumping bażiku, l-Artikolu 13(7) u 13(9) tarRegolament antisussidji bażiku, u anke skont it-termini tal-impenn, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-aċċettazzjoni
tal-impenn għal ZNSHINE tiġi rtirata.

(34)

Għaldaqstant, skont l-Artikolu 8(9) tar-Regolament antidumping bażiku u l-Artikolu 13(9) tar-Regolament
antisussidji bażiku, id-dazju antidumping definittiv impost mill-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni
(UE) Nru 1238/2013 u d-dazju kumpensatorju definittiv impost mill-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimen
tazzjoni (UE) Nru 1239/2013 japplikaw awtomatikament għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li
joriġina jew jintbagħat mir-RPĊ u li hu magħmul minn ZNSHINE (kodiċi addizzjonali TARIC: B923) mill-jum
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(35)

Għal skopijiet ta' informazzjoni, it-tabella fl-Anness ta' dan ir-Regolament telenka lill-produtturi esportaturi li
għalihom l-aċċettazzjoni tal-impenn mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/657/UE mhijiex affettwata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-aċċettazzjoni tal-impenn fir-rigward ta' ZNSHINE PV-TECH CO. LTD flimkien mal-kumpanija relatata tagħha fl-Unjoni
Ewropea konġuntament koperti minn kodiċi addizzjonali TARIC B923 hija b'dan irtirata.

Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
(1) ĠU L 139, 5.6.2015, p. 30.
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Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Awwissu 2015.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Lista ta' kumpaniji:

Isem tal-kumpanija

Kodiċi addizzjonali
TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
Anhui Titan PV Co. Ltd

B801

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
TBEA SOLAR CO. LTD

B804

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd
Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd
Changzhou Youze Technology Co. Ltd

B791

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd
Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

B812

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd
China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809
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Kodiċi addizzjonali
TARIC

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B817

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

B850

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd
Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd
Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

B830

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

19.8.2015

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
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Jiangsu Runda PV Co. Ltd
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
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Kodiċi addizzjonali
TARIC

B834

B835

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

B837

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

B793

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
Hareon Solar Technology Co. Ltd
Taicang Hareon Solar Co. Ltd
Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

B842

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

B794

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd
Jinko Solar Co. Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845
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Kodiċi addizzjonali
TARIC

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

B795

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd
Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd
Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869
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SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

Shanghai BYD Co. Ltd
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

L 218/11
Kodiċi addizzjonali
TARIC

B870

B871

B872

B873

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

B875

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd
Shanghai ST Solar Co. Ltd
Jiangsu ST Solar Co. Ltd
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B876

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
Shanxi Topray Solar Co. Ltd

B880

Leshan Topray Cell Co. Ltd
Sopray Energy Co. Ltd
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

B885

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889
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Kodiċi addizzjonali
TARIC

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd
Suntech Power Co. Ltd
Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
Luoyang Suntech Power Co. Ltd

B796

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

B893

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

B896

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd
Years Solar Co. Ltd

B897
B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

B797

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905
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Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
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Kodiċi addizzjonali
TARIC

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B917

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1404
tat-18 ta' Awwissu 2015
li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu
frott u ħxejjex
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE)
Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli
dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex
u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali
multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjo
nijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tarRegolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan irRegolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011
huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Awwissu 2015.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANNESS
Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex
(EUR/100 kg)
Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz ( )

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

164,5

MK

51,2

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

1

ZZ

107,9

TR

126,8

ZZ

126,8

AR

131,3

CL

152,1

UY

156,6

ZA

147,7

ZZ

146,9

EG

253,2

IL

390,7

TR

145,0

US

339,9

ZZ

282,2

AR

83,5

BR

92,3

CL

130,2

NZ

141,5

US

115,3

ZA

133,6

ZZ

116,1

AR

77,5

CL

137,6

NZ

196,6

TR

133,8

ZA

106,7

ZZ

130,4

MK

69,5

TR

129,6

ZZ

99,6

BA

32,3

IL

99,6

MK

36,8

XS

57,7

ZZ

56,6

(1) In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimpli
menta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ es
tern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012,
p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1405
tat-18 ta' Awwissu 2015
li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tassaħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri, fir-rigward talentrati għall-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja
(notifikata bid-dokument C(2015) 5912)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji filkummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku
applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u
b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għallannimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw millannimali u li huma għall-konsum uman (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,
Billi:
(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE (4) tistabbilixxi miżuri ta' kontroll tas-saħħa talannimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri. L-Anness ta' dik id-Deċiżjoni jiddemarka u
jelenka ċerti żoni ta' dawk l-Istati Membri differenzjati skont il-livell tar-riskju abbażi tas-sitwazzjoni epidemjo
loġika. Dik il-lista tinkludi ċerti żoni tal-Estonja, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja.

(2)

F'Awwissu 2015, l-Estonja nnotifikat diversi tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi fiż-żoni
elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Waħda minn dawn it-tifqigħat fil-ħnieżer
domestiċi seħħet fil-Parti III (fil-viċinanza tal-Parti I) ta' dak l-Anness u tifqigħa oħra seħħet fil-Parti II ta' dak listess Anness.

(3)

F'Awwissu 2015, il-Latvja nnotifikat żewġ tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi fiż-żoni
elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Dawn it-tifqigħat seħħew fiż-żoni elenkati
fil-Parti II ta' dak l-Anness.

(4)

F'Awwissu 2015, il-Litwanja nnotifikat diversi tifqigħat ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer domestiċi fiż-żoni
elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Sitta minn dawn it-tifqigħat seħħew fiż-żoni
elenkati fil-Parti II ta' dak l-Anness.

(5)

L-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali fl-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam mad-deni Afrikan talħnieżer għandha titqies fil-valutazzjoni tar-riskju li toħloq is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali fir-rigward ta' dik
il-marda fl-Estonja, fil-Latvja u fil-Litwanja. Sabiex jiġu ffukati l-miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali, u biex
ikun evitat aktar tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer, kif ukoll biex jiġi evitat kull xkiel mhux meħtieġ

(1)
(2)
(3)
(4)

ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.
ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.
ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali
marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE (ĠU L 295,
11.10.2014, p. 63).
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għall-kummerċ fl-Unjoni u biex jiġu evitati ostakli mhux iġġustifikati għall-kummerċ minn pajjiżi terzi, għandha
tiġi emendata l-lista tal-Unjoni taż-żoni soġġetti għall-miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali stipulati fl-Anness
tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE, sabiex titqies is-sitwazzjoni attwali tas-saħħa tal-annimali firrigward ta' dik il-marda f'dawk l-Istati Membri.
(6)

Għaldaqstant, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE għandha tiġi emendata skont dan.

(7)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, lIkel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE jinbidel bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Awwissu 2015.
Għall-Kummissjoni
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni
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ANNESS
“ANNESS
PARTI I

1. L-Estonja
Dawn iż-żoni fl-Estonja:
— il-linn (il-belt) ta' Kallaste,
— il-linn ta' Kunda,
— il-linn ta' Mustvee,
— il-linn ta' Pärnu,
— il-linn ta' Rakvere,
— il-linn ta' Tartu,
— il-maakond (il-kontea) ta' Harjumaa,
— il-maakond ta' Läänemaa,
— il-vald (il-muniċipalità) ta' Alatskivi,
— il-vald ta' Are,
— il-vald ta' Audru,
— il-vald ta' Haaslava,
— il-vald ta' Halinga,
— il-vald ta' Haljala,
— il-vald ta' Kadrina,
— il-vald ta' Kambja,
— il-vald ta' Kasepää,
— il-vald ta' Koonga,
— il-vald ta' Laekvere,
— il-vald ta' Lavassaare,
— il-vald ta' Luunja,
— il-vald ta' Mäksa,
— il-vald ta' Meeksi,
— il-vald ta' Paikuse,
— il-vald ta' Pala,
— il-parti tal-vald ta' Palamuse li tinsab fil-Lvant tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-vald ta' Peipsiääre,
— il-vald ta' Piirissaare,
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— il-vald ta' Rägavere,
— il-vald ta' Rakvere,
— il-vald ta' Saare,
— il-vald ta' Sauga,
— il-vald ta' Sindi,
— il-vald ta' Sõmeru,
— il-vald ta' Surju,
— il-parti tal-vald ta' Tabivere li tinsab fil-Lvant tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-vald ta' Tahkuranna,
— il-vald ta' Tapa,
— il-parti tal-vald ta' Tartu li tinsab fil-Lvant tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-vald ta' Tootsi,
— il-vald ta' Tori,
— il-vald ta' Tõstamaa,
— il-vald ta' Vara,
— il-vald ta' Varbla,
— il-vald ta' Vihula,
— il-vald ta' Vinni,
— il-vald ta' Viru-Nigula,
— il-vald ta' Võnnu.

2. Il-Latvja
Dawn iż-żoni fil-Latvja:
— fin-novads (il-muniċipalità) ta' Krimuldas, il-pagasts (il-munaċipalità rurali) ta' Krimuldas,
— fin-novads ta' Ogres, il-pagasti ta' Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala u Mazozolu,
— fin-novads ta' Priekuļu, il-pagasti ta' Priekuļu u Veselavas,
— in-novads ta' Amatas,
— in-novads ta' Cēsu,
— in-novads ta' Ikšķiles,
— in-novads ta' Inčukalna,
— in-novads ta' Jaunjelgavas,
— in-novads ta' Ķeguma,
— in-novads ta' Lielvārdes,
— in-novads ta' Līgatnes,
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— in-novads ta' Mālpils,
— in-novads ta' Neretas,
— in-novads ta' Ropažu,
— in-novads ta' Salas,
— in-novads ta' Sējas,
— in-novads ta' Siguldas,
— in-novads ta' Vecumnieku,
— in-novads ta' Viesītes.

3. Il-Litwanja
Dawn iż-żoni fil-Litwanja:
— fir-rajono savivaldybė (id-distrett) ta' Jurbarkas, is-seniūnija (il-muniċipalità) ta' Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus u
Juodaičių,
— fir-rajono savivaldybė ta' Pakruojis, is-seniūnija ta' Klovainių, Rozalimo u Pakruojo,
— fir-rajono savivaldybė ta' Panevežys, is-seniūnija ta' Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio u Smilgių,
— fir-rajono savivaldybė ta' Raseiniai, is-seniūnija ta' Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų u Šiluvos,
— fir-rajono savivaldybė ta' Šakiai, is-seniūnija ta' Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų,
Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
— ir-rajono savivaldybė ta' Pasvalys,
— ir-rajono savivaldybė ta' Vilkaviškis,
— ir-rajono savivaldybė ta' Radviliškis,
— is-savivaldybė ta' Kalvarija,
— is-savivaldybė ta' Kazlu Ruda,
— is-savivaldybė ta' Marijampolė.

4. Il-Polonja
Dawn iż-żoni fil-Polonja:
Fil-województwo podlaskie (dipartiment) ta' Podlasie:
— il-gminy (il-muniċipalità) ta' Augustów bil-bliet ta' Augustów, Nowinka, Sztabin u Bargłów Kościelny fil-powiat
(id-distrett) ta' Augustów,
— il-gminy ta' Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady,
Dobrzyniewo Duże u parti minn Zabłudów (il-parti fil-Lbiċ tal-gmina ddelimitata bil-linja maħluqa mit-triq
numru 19 u estiża bit-triq numru 685) fil-powiat ta' Białystok,
— il-gminy ta' Czyże, Hajnówka bil-bliet ta' Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele u Czeremcha fil-powiat ta'
Hajnówka,
— il-gminy ta' Grodzisk, Dziadkowice u Milejczyce fil-powiat ta' Siemiatycze,
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— il-gminy ta' Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie bil-bliet ta' Wysokie Mazowieckie,
Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo u Ciechanowiec fil-powiat ta' Wysokie Mazowieckie,
— il-gminy ta' Krasnopol u Puńsk fil-powiat ta' Sejny,
— il-gminy ta' Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki fil-powiat ta' Suwałki,
— il-gminy ta' Rutki fil-powiat ta' Zambrow,
— il-gminy ta' Suchowola u Korycin fil-powiat ta' Sokółka,
— il-powiat ta' Bielsk,
— il-powiat ta' M. Białystok,
— il-powiat ta' M. Suwałki,
— il-powiat ta' Mońki.

PARTI II

1. L-Estonja
Dawn iż-żoni fl-Estonja:
— il-linn ta' Vändra,
— il-linn ta' Viljandi,
— il-maakond ta' Ida-Virumaa,
— il-maakond ta' Põlvamaa,
— il-maakond ta' Raplamaa,
— il-parti tal-vald ta' Suure-Jaani li tinsab fil-Punent tat-triq numru 49,
— il-parti tal-vald ta' Tamsalu li tinsab fil-Grigal tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Viiratsi li tinsab fil-Punent tal-linja ddefinita mil-parti tal-Punent tat-triq numru 92 sa salib ittoroq li jagħti għat-triq numru 155, u mbagħad it-triq numru 155 sa salib it-toroq li jagħti għat-triq
numru 24156, imbagħad it-triq numru 24156 sakemm taqsam ix-xmara Verilaske, u mbagħad ix-xmara Verilaske
sakemm tilħaq il-fruntiera tan-Nofsinhar tal-vald,
— il-vald ta' Abja,
— il-vald ta' Häädemeeste,
— il-vald ta' Halliste,
— il-vald ta' Karksi,
— il-vald ta' Kõpu,
— il-vald ta' Pärsti,
— il-vald ta' Saarde,
— il-vald ta' Vändra.

2. Il-Latvja
Dawn iż-żoni fil-Latvja:
— fin-novads ta' Krimuldas, il-pagasts ta' Lēdurgas,
— fin-novads ta' Limbažu, il-pagasti ta' Skultes, Vidridžu, Limbažu u Umurgas,
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— fin-novads ta' Ogres, il-pagasti ta' Krapes, Madlienas u Menģeles,
— fin-novads ta' Priekuļu, il-pagasti ta' Liepas u Mārsnēnu,
— fin-novads ta' Salacgrīvas, il-pagasts ta' Liepupes,
— in-novads ta' Aizkraukles,
— in-novads ta' Aknīstes,
— in-novads ta' Alūksnes,
— in-novads ta' Apes,
— in-novads ta' Baltinavas,
— in-novads ta' Balvi,
— in-novads ta' Cesvaines,
— in-novads ta' Ērgļu,
— in-novads ta' Gulbenes,
— in-novads ta' Ilūkstes,
— in-novads ta' Jaunpiepalgas,
— in-novads ta' Jēkabpils,
— in-novads ta' Kocēnu,
— in-novads ta' Kokneses,
— in-novads ta' Krustpils,
— in-novads ta' Līvānu,
— in-novads ta' Lubānas,
— in-novads ta' Madonas,
— in-novads ta' Pārgaujas,
— in-novads ta' Pļaviņu,
— in-novads ta' Raunas,
— in-novads ta' Rugāju,
— in-novads ta' Skrīveru,
— in-novads ta' Smiltenes,
— in-novads ta' Varakļānu,
— in-novads ta' Vecpiebalgas,
— in-novads ta' Viļakas, ir-republikas pilsēta (il-belt) ta' Jēkabpils,
— ir-republikas pilsēta ta' Valmiera.
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3. Il-Litwanja
Dawn iż-żoni fil-Litwanja:
— fir-rajono savivaldybė (ir-raħal distrettwali) ta' Anykščiai, is-seniūnija (id-distrett) ta' Andrioniškis, Anykščiai,
Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos u l-parti ta' Svėdasai li tinsab finNofsinhar tat-triq Nru 118,
— fir-rajono savivaldybė ta' Jonava, is-seniūnija ta' Šilų, Bukonių u fis-seniūnija ta' Žeimių, il-kaimas (raħal) ta'
Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kaišiadorys, is-seniūnija ta' Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių,
Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės u l-parti tas-seniūnija ta' Rumšiškių li tinsab fin-Nofsinhar tat-triq N. A1,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kaunas, is-seniūnija ta' Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos,
Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų,
Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių u Zapyškio,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kėdainiai, is-seniūnija ta' Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio,
Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kupiškis, is-seniūnija ta' Alizava, Kupiškis, Noriūnai u Subačius,
— fir-rajono savivaldybė ta' Panevėžys, is-seniūnija ta' Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos,
Raguvos, Vadoklių u Velžio,
— fir-rajono savivaldybė ta' Šalčininkai, is-seniūnija ta' Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių,
Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių
— fir-rajono savivaldybė ta' Varėna, is-seniūnija ta' Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
— il-miesto savivaldybė (il-belt distrettwali) ta' Alytus,
— il-miesto savivaldybė ta' Kaišiadorys,
— il-miesto savivaldybė ta' Kaunas,
— il-miesto savivaldybė ta' Panevežys,
— il-miesto savivaldybė ta' Vilnius,
— ir-rajono savivaldybė ta' Alytus,
— ir-rajono savivaldybė ta' Biržai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Druskininkai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Lazdijai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Prienai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Širvintos,
— ir-rajono savivaldybė ta' Ukmergė,
— ir-rajono savivaldybė ta' Vilnius,
— is-savivaldybė (id-distrett) ta' Birštonas,
— is-savivaldybė ta' Elektrenai.
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4. Il-Polonja
Dawn iż-żoni fil-Polonja:
Fil-podlaskie województwo (id-dipartiment) ta' Podlasie:
— il-gminy (il-muniċipalità) ta' Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków u parti minn Zabłudów (il-parti fil-Grigal talgmina ddelimitata bil-linja maħluqa mit-triq numru 19 u estiża bit-triq numru 685) fil-powiat ta' Białostok,
— il-gminy ta' Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór u Sidra fil-powiat ta' Sokółka,
— il-gminy ta' Giby u Sejny bil-belt ta' Sejny fil-powiat ta' Sejny,
— il-gminy ta' Lipsk u Płaska fil-powiat ta' Augustów,
— il-gminy ta' Narew, Narewka u Białowieża fil-powiat ta' Hajnowka.

PARTI III

1. L-Estonja
Dawn iż-żoni fl-Estonja:
— il-linn ta' Elva,
— il-linn ta' Jõgeva,
— il-linn ta' Põltsamaa,
— il-linn ta' Võhma,
— il-maakond ta' Järvamaa,
— il-maakond ta' Valgamaa,
— il-maakond ta' Võrumaa,
— il-parti tal-vald ta' Palamuse li tinsab fil-Punent tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Suure-Jaani li tinsab fil-Lvant tat-triq numru 49,
— il-parti tal-vald ta' Tabivere li tinsab fil-Punent tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Tamsalu li tinsab fil-Lbiċ tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Tartu li tinsab fil-Punent tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Viiratsi li tinsab fil-Punent tal-linja ddefinita mil-parti tal-Punent tat-triq numru 92 sa salib ittoroq li jagħti għat-triq numru 155, u mbagħad it-triq numru 155 sa salib it-toroq li jagħti għat-triq
numru 24156, u mbagħad it-triq numru 24156 sakemm taqsam ix-xmara Verilaske, u mbagħad ix-xmara
Verilaske sakemm tilħaq il-fruntiera tan-Nofsinhar tal-vald,
— il-vald ta' Jõgeva,
— il-vald ta' Kolga-Jaani,
— il-vald ta' Konguta,
— il-vald ta' Kõo,
— il-vald ta' Laeva,
— il-vald ta' Nõo,
— il-vald ta' Paistu,
— il-vald ta' Pajusi,
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— il-vald ta' Põltsamaa,
— il-vald ta' Puhja,
— il-vald ta' Puurmani,
— il-vald ta' Rakke,
— il-vald ta' Rannu,
— il-vald ta' Rõngu,
— il-vald ta' Saarepeedi,
— il-vald ta' Tähtvere,
— il-vald ta' Tarvastu,
— il-vald ta' Torma,
— il-vald ta' Ülenurme,
— il-vald ta' Väike-Maarja.
2. Il-Latvja
Dawn iż-żoni fil-Latvja:
— fin-novads ta' Limbažu, il-pagasti ta' Viļķenes, Pāles u Katvaru,
— fin-novads ta' Salacgrīvas, il-pagasti ta' Ainažu u Salacgrīvas,
— in-novads ta' Aglonas,
— in-novads ta' Alojas,
— in-novads ta' Beverīinas,
— in-novads ta' Burtnieku,
— in-novads ta' Ciblas,
— in-novads ta' Dagdas,
— in-novads ta' Daugavpils,
— in-novads ta' Kārsavas,
— in-novads ta' Krāslavas,
— in-novads ta' Ludzas,
— in-novads ta' Mazsalacas,
— in-novads ta' Naukšēnu,
— in-novads ta' Preiļu,
— in-novads ta' Rēzeknes,
— in-novads ta' Riebiņu,
— in-novads ta' Rūjienas,
— in-novads ta' Strenču,
— in-novads ta' Valkas,
— in-novads ta' Vārkavas,
— in-novads ta' Viļānu,
— in-novads ta' Zilupes,
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— ir-republikas pilsēta ta' Daugavpils,
— ir-republikas pilsēta ta' Rēzekne.
3. Il-Litwanja
Dawn iż-żoni fil-Litwanja:
— fir-rajono savivaldybė ta' Anykščiai, il-parti tas-seniūnija ta' Svėdasai li tinsab fit-Tramuntana tat-triq numru 118,
— fir-rajono savivaldybė ta' Jonava, is-seniūnija ta' Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos u, fis-seniūnija ta'
Žeimiai, il-kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai,
Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės,
Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai u Žeimių miestelis,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kaišiadorys, is-seniūnija ta' Palomenės, Pravieniškių u l-parti tas-seniūnija ta' Rumšiškių li
tinsab fit-Tramuntana tat-triq N. A1,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kaunas, is-seniūnija ta' Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos u Neveronių,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kėdainiai, is-seniūnija ta' Pelėdnagių,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kupiškis, is-seniūnija ta' Šimonys u Skapiškis,
— fir-rajono savivaldybė ta' Šalčininkai, is-seniūnija ta' Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,
— fir-rajono savivaldybė ta' Varėna, is-seniūnija ta' Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,
— il-miesto savivaldybė ta' Jonava,
— ir-rajono savivaldybė ta' Ignalina,
— ir-rajono savivaldybė ta' Moletai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Rokiškis,
— ir-rajono savivaldybė ta' Švencionys,
— ir-rajono savivaldybė ta' Trakai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Utena,
— ir-rajono savivaldybė ta' Zarasai,
— is-savivaldybe ta' Visaginas.
4. Il-Polonja
Dawn iż-żoni fil-Polonja:
Fil-podlaskie województwo (id-dipartiment) ta' Podlasie:
— il-gminy ta' Gródek u Michałowo fil-powiat ta' Białostok,
— il-gminy ta' Krynki, Kuźnica, Sokółka u Szudziałowo fil-powiat ta' Sokółka.
PARTI IV

L-Italja
Dawn iż-żoni fl-Italja:
iż-żoni kollha ta' Sardinja.”
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ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA'
FTEHIMIET INTERNAZZJONALI
It-testi NU/KEE oriġinali biss għandhom effett legali skont id-dritt internazzjonali pubbliku. L-istatus u d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan irRegolament għandhom jiġu vverifikati fl-aħħar verżjoni tad-dokument tal-istatus tan-NU/KEE TRANS/WP.29/343, disponibbli fuq:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolament Nru 14 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) — Dispożizzjo
nijiet uniformi għall-approvazzjoni ta' vetturi fir-rigward tal-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza, sistemi talankraġġi ISOFIX, ankraġġi ISOFIX tal-irbit ta' fuq u pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size [2015/1406]

Jinkorpora t-test validu kollu sa:
Is-suppliment 5 għas-serje 07 ta' emendi — Data tad-dħul fis-seħħ: 10 ta' Ġunju 2014.
WERREJ
REGOLAMENTAZZJONI

1.

Kamp ta' applikazzjoni

2.

Definizzjonijiet

3.

Applikazzjoni għall-approvazzjoni

4.

Approvazzjoni

5.

Speċifikazzjonijiet

6.

Testijiet

7.

Spezzjoni tal-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza matul u wara t-testijiet statiċi

8.

Modifiki u estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip ta' vettura

9.

Konformità tal-produzzjoni

10. Penali għan-nuqqas ta' konformità tal-produzzjoni
11. Struzzjonijiet tat-tħaddim
12. Produzzjoni mwaqqfa għalkollox
13. Ismijiet u indirizzi tas-Servizzi Tekniċi responsabbli mit-twettiq tat-testijiet tal-approvazzjoni u tal-Awtoritajiet talApprovazzjoni tat-Tip
14. Dispożizzjonijiet tranżizzjonali
ANNESSI

Anness 1

Komunikazzjoni

Anness 2

Arranġamenti tal-marka tal-approvazzjoni

Anness 3

Pożizzjonament tal-ankraġġi taċ-ċinturini effettivi

Anness 4

Proċedura biex jiġu ddeterminati l-punt “H” u l-angolu effettiv tat-torso għall-pożizzjonijiet bilqiegħda filvetturi motorizzati

Anness 5

Apparat ta' trazzjoni

Anness 6

Għadd minimu ta' punti ta' ankraġġ u l-pożizzjonament tal-ankraġġi tan-naħa t'isfel
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Anness 7

Test dinamiku bħala alternattiva għat-test statiku tas-saħħa tal-ankraġġi taċ-ċinturini ta' sikurezza

Anness 8

Speċifikazzjonijiet tal-manikin

Anness 9

Sistemi tal-ankraġġi ISOFIX u ankraġġi ISOFIX tal-irbit ta' fuq
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Anness 10 Il-pożizzjoni bilqiegħda i-Size
1.

KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Dan ir-Regolament japplika għal:
(a) Vetturi tal-kategoriji M u N (1) għall-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza tagħhom maħsuba għal
okkupanti adulti ta' sits li jħarsu 'l quddiem, li jħarsu lura jew li jħarsu laġenba;
(b) Vetturi tal-kategorija M1 fir-rigward tas-sistemi tal-ankraġġi ISOFIX u l-ankraġġi ISOFIX tal-irbit ta' fuq
maħsuba għal sistemi għat-trażżin tat-tfal. Kategoriji oħra ta' vetturi mgħammra b'ankraġġi ISOFIX ukoll
għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;
(c) Vetturi ta' kwalunkwe kategorija fir-rigward tal-pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size, jekk il-manifattur talvettura jiddefinihom.
2.

DEFINIZZJONIJIET

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament,
2.1.

“Approvazzjoni ta' vettura” tfisser l-approvazzjoni ta' tip ta' vettura mgħammra b'ankraġġi għal tipi speċifiċi
ta' ċinturini ta' sikurezza;

2.2.

“Tip ta' vettura” tfisser kategorija ta' vetturi motorizzati li mhumiex differenti minn xulxin fir-rigward ta'
aspetti essenzjali bħad-dimensjonijiet, il-linji u l-komponenti tal-istruttura tal-vettura jew tas-sit tal-vettura li
magħhom ikunu mqabbda l-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza u s-sistema ta' ankraġġi ISOFIX, kif ukoll lankraġġi ISOFIX tal-irbit ta' fuq. M'għandhomx ikunu differenti wkoll, fil-każ li s-saħħa tal-ankraġġi tiġi
ttestjata skont it-test dinamiku, u s-saħħa tal-art tal-vettura tiġi ttestjata skont it-test statiku fil-każ ta'
pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size, il-karatteristiċi ta' kwalunkwe komponent tas-sistema ta' trażżin,
speċjalment il-funzjoni ta' limitatur tat-tagħbija, li jinfluwenzaw il-forzi li jiġu applikati fuq l-ankraġġi taċċinturini tas-sikurezza;

2.3.

“Ankraġġi taċ-ċinturini” tfisser partijiet mill-istruttura tal-vettura jew mill-istruttura tas-sit jew kwalunkwe
parti oħra tal-vettura li magħha għandhom jintrabtu l-assemblaġġi taċ-ċinturin tas-sigurtà;

2.4.

“Ankraġġ effettiv taċ-ċinturin” tfisser il-punt li jintuża biex jiġi ddeterminat b'mod konvenzjonali, kif
speċifikat fil-paragrafu 5.4, l-angolu ta' kull parti taċ-ċinturin tas-sikurezza f'relazzjoni ma' min jilbsu,
jiġifieri, l-punt li miegħu ikollha tintrabat ċinga biex ikollha l-istess qagħda bħala l-qagħda maħsuba taċċinturin meta jintlibes, u li jista' jkun (jew ma jkunx) l-ankraġġ reali taċ-ċinturin, skont il-konfigurazzjoni
tal-komponenti taċ-ċinturin tas-sikurezza fil-punt tal-irbit taċ-ċinturin mal-ankraġġ tiegħu;

2.4.1.

Pereżempju, fil-każ

2.4.1.1.

Meta gwida taċ-ċinga tintuża fuq l-istruttura tal-vettura jew fuq l-istruttura tas-sit, il-punt tan-nofs tal-gwida
fil-post fejn iċ-ċinga toħroġ mill-gwida għal fuq il-ġenb ta' min ikun qed jilbes iċ-ċinturin, għandu jitqies
bħala l-ankraġġ effettiv taċ-ċinturin; u,

2.4.1.2.

meta ċ-ċinturin jgħaddi direttament mill-persuna li tkun qed tilbsu lejn ritrattatur marbut mal-istruttura talvettura jew mal-istruttura tas-sit mingħajr gwida taċ-ċinga, l-ankraġġ effettiv taċ-ċinturin għandu jitqies
bħala l-intersezzjoni tal-assi tar-rukkell biex tinħażen iċ-ċinga mal-pjan li jgħaddi mil-linja ċentrali taċ-ċinga
fuq ir-rukkell;

2.5.

“Art” tfisser il-parti ta' taħt tal-bodì ta' vettura li tgħaqqad il-ħitan tal-ġnub tal-vettura. F'dan il-kuntest,
jinkludi l-pjanċi tal-qafas, il-ħadidiet b'toqob u skanalaturi (swages) u possibbilment rinforzi oħra, anki jekk
ikunu taħt il-qiegħ, bħal elementi lonġitudinali u trażversali;

(1) Kif iddefinit fir-riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-vetturi (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafu 2.
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2.6.

“Sit” tfisser struttura li tista' tkun jew tista' ma tkunx integrali mal-istruttura tal-vettura kompluta bittapizzerija, maħsuba biex toqgħod bilqiegħda fuqha persuna adulta waħda. It-terminu jkopri kemm sit
individwali kif ukoll parti minn bank maħsuba biex tpoġġi fuqha persuna waħda;

2.6.1.

“Sit tal-passiġġier ta' quddiem” tfisser kwalunkwe sit fejn il-“punt H ta' quddiem nett” tas-sit ikkonċernat
jinsab fi jew quddiem il-pjan vertikali trażversali mill-punt R tas-sewwieq;

2.6.2.

“Sit li jħares'il quddiem” tfisser sit li jista' jintuża waqt li l-vettura tkun miexja u li jħares lejn il-parti ta'
quddiem tal-vettura b'tali mod li l-pjan vertikali ta' simetrija tas-sit jifforma angolu ta' inqas minn + 10°
jew – 10° mal-pjan vertikali ta' simetrija tal-vettura;

2.6.3.

“Sit li jħares lura” tfisser sit li jista' jintuża waqt li l-vettura tkun miexja u li jħares lejn il-parti ta' wara talvettura b'tali mod li l-pjan vertikali ta' simetrija tas-sit jifforma angolu ta' inqas minn + 10° jew – 10° malpjan vertikali ta' simetrija tal-vettura;

2.6.4.

“Sit li jħares laġenba” tfisser sit li jista' jintuża waqt li l-vettura tkun miexja u li jħares lejn il-parti tal-ġenb
tal-vettura b'tali mod li l-pjan vertikali ta' simetrija tas-sit jifforma angolu ta' 90° (± 10°) mal-pjan vertikali
ta' simetrija tal-vettura;

2.7.

“Grupp ta' sits” tfisser jew tip ta' sit f'forma ta' bank jew sits li huma separati imma ħdejn xulxin (jiġifieri blankraġġi ta' quddiem nett ta' sit wieħed allinjat ma' jew 'il quddiem mill-ankraġġi ta' wara nett u allinjat ma'
jew wara l-ankraġġi ta' quddiem nett ta' sit ieħor) u jakkomoda persuna adulta bilqiegħda waħda jew aktar;

2.8.

“Sit f'forma ta' bank” tfisser struttura kompluta bit-tapizzerija, maħsuba biex fuqha toqgħod aktar minn
persuna adulta waħda;

2.9.

“Tip ta' sit” tfisser kategorija ta' sits li ma jvarjawx f'tali aspetti essenzjali bħal:

2.9.1.

Il-forma, id-dimensjonijiet u l-materjali tal-istruttura tas-sit,

2.9.2.

It-tipi u d-dimensjonijiet tas-sistemi ta' aġġustament u tas-sistemi li jillokkjaw kollha,

2.9.3.

It-tip u d-dimensjonijiet tal-ankraġġ taċ-ċinturin fuq is-sit, tal-ankraġġ tas-sit, u tal-partijiet rilevanti talistruttura tal-vettura;

2.10.

“Ankraġġ tas-sit” tfisser is-sistema, inklużi l-partijiet affettwati tal-istruttura tal-vettura, li permezz tagħha lassemblaġġ tas-sit jitwaħħal mal-istruttura tal-vettura;

2.11.

“Sistema ta' aġġustament” tfisser l-apparat li bih is-sit jew il-partijiet tiegħu jistgħu jiġu aġġustati għal
pożizzjoni addattata għall-morfoloġija tal-okkupant li jkun bilqiegħda; b'mod partikolari, dan l-apparat jista'
jippermetti:

2.11.1.

Spostament lonġitudinali;

2.11.2.

Spostament vertikali;

2.11.3.

Spostament angolari.

2.12.

“Sistema ta' spostament” tfisser apparat li jippermetti li s-sit jew waħda mill-partijiet tiegħu jiġi spostat jew
imdawwar mingħajr pożizzjoni intermedja fissa, sabiex ikun hemm aċċess faċli għall-ispazju wara s-sit
ikkonċernat;

2.13.

“Sistema li tillokkja” tfisser kwalunkwe apparat li jiżgura li s-sit u l-partijiet tiegħu jinżammu fi kwalunkwe
pożizzjoni ta' użu u jinkludi apparati li jillokkjaw kemm id-dahar tas-sit b'mod relattiv għas-sit kif ukoll issit b'mod relattiv għall-vettura;

2.14.

“Żona ta' referenza” tfisser l-ispazju bejn żewġ pjani vertikali lonġitudinali, 400 mm 'il bogħod minn xulxin
u simetriċi fejn fir-rigward tal-punt H, u definiti bir-rotazzjoni mill-veritikali għall-orizzontali tal-apparat talforma tar-ras, kif ġie deskritt fl-Anness 1 tar-Regolament Nru 21. L-apparat għandu jiġi ppożizzjonat kif ġie
deskritt f'dak l-Anness tar-Regolament Nru 21 u ssettjat għat-tul massimu ta' 840 mm;

2.15.

“Funzjoni tat-tagħmir li jillimita t-tagħbija fuq it-toraċi” tfisser kwalunkwe parti taċ-ċinturin tas-sikurezza
u/jew tas-sit u/jew tal-vettura maħsuba biex tillimita l-livell tal-forzi ta' trażżin li japplikaw fuq it-toraċi talokkupant f'każ ta' kolliżjoni;
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2.16.

“ISOFIX” hija sistema għall-konnessjoni ta' sistemi ta' trażżin tat-tfal ma' vettura, li għandha ankraġġi riġidi
fil-vettura, żewġ żidiet riġidi korrispondenti fuq is-sistema għat-trażżin tat-tfal, u mezz biex jiġi limitat ixxengil ta' rotazzjoni (pitch rotation) tas-sistema ta' trażżin tat-tfal;

2.17.

“Pożizzjoni ISOFIX” tfisser pożizzjoni li tippermetti l-istallazzjoni ta':
(a) Jew sistema universali għat-trażżin tat-tfal ISOFIX li tħares 'il quddiem kif ġiet iddefinita fir-Regolament
Nru 44,
(b) Jew sistema semi-universali ISOFIX għat-trażżin tat-tfal li tħares 'il quddiem kif definita fir-Regolament
Nru 44,
(c) Jew sistema semi-universali ISOFIX għat-trażżin tat-tfal li tħares lura kif definita fir-Regolament Nru 44,
(d) Jew sistema semi-universali ISOFIX għat-trażżin tat-tfal li tħares laġenba kif definita fir-Regolament
Nru 44,
(e) Jew sistema ISOFIX għat-trażżin tat-tfal f'vettura speċifika kif definita fir-Regolament Nru 44.
(f) Jew sistema i-Size għat-trażżin tat-tfal f'vettura speċifika kif definita fir-Regolament Nru 129.
(g) Jew sistema ISOFIX għat-trażżin tat-tfal f'vettura speċifika kif definita fir-Regolament Nru 129;

2.18.

“Ankraġġ baxx ISOFIX” tfisser żbarra orizzontali tonda u riġida b'dijametru ta' 6 mm, li testendi millistruttura tal-vettura jew tas-sit sabiex taċċetta u żżomm sistema ISOFIX għat-trażżin tat-tfal b'żidiet ISOFIX;

2.19.

“Sistema ta' ankraġġi ISOFIX” tfisser sistema magħmula minn żewġ ankraġġi baxxi ISOFIX li hija mfassla
sabiex tqabbad sistema ISOFIX għat-trażżin tat-tfal ma' apparat anti-rotazzjoni;

2.20.

“ŻIEDA ISOFIX” tfisser waħda miż-żewġ konnessjonijiet, li tissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament Nru 44 jew
ir-Regolament Nru 129, li testendi mill-istruttura tas-sistema għat-trażżin tat-tfal ISOFIX, u li tkun
kompatibbli mal-ankraġġ baxx ISOFIX;

2.21.

“Sistema għat-trażżin tat-tfal ISOFIX” tfisser sistema għat-trażżin tat-tfal, li tissodisfa r-rekwiżiti tarRegolament NRU 44 jew tar-Regolament Nru 129, li trid titqabbad ma' sistema ta' ankraġġi ISOFIX;

2.22.

“Apparat għall-applikazzjoni ta' forza statika (SFAD — static force application device)” tfisser tagħmir fiss
tat-test li jingaġġja s-sistemi ta' ankraġġi ISOFIX tal-vettura u li jintuża biex ikunu vverifikati s-saħħa
tagħhom u l-ħila tal-istruttura tas-sit jew tal-vettura biex, f'test statiku, tkun limitata r-rotazzjoni. It-tagħmir
fiss tat-test għall-ankraġġi baxxi u tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq huwa deskritt fil-Grafika 1 u l-Grafika 2 talAnness 9, flimkien ma' SFAD SL (Support Leg) għall-valutazzjoni tal-pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size fir-rigward
tas-saħħa tal-art tal-vettura. Eżempju ta' SFADSL bħal dan jidher fil-Grafika 3 tal-Anness 10;

2.23.

“Apparat anti-rotazzjoni”
(a) Apparat anti-rotazzjoni għal sistema universali għat-trażżin tat-tfal ISOFIX jikkonsisti mill-irbit ta' fuq
ISOFIX.
(b) Apparat anti-rotazzjoni għal sistema semi-universali għat-trażżin tat-tfal ISOFIX jikkonsisti jew minn
irbit ta' fuq, mid-daxxbord tal-vettura jew minn riġel ta' appoġġ maħsub biex jillimita r-rotazzjoni tattrażżin matul impatt frontali.
(c) Apparat anti-rotazzjoni għal sistema i-Size għat-trażżin tat-tfal jikkonsisti jew minn irbit ta' fuq, jew
minn sieq ta' appoġġ maħsuba biex tillimita r-rotazzjoni tat-trażżin waqt impatt frontali.
(d) Għas-sistemi għat-trażżin tat-tfal ISOFIX, i-Size, universali u semiuniversali, is-sit tal-vettura nnifsu
mhuwiex apparat anti-rotazzjoni;

2.24.

“Ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX” tfisser element, pereżempju żbarra, li tinsab f'żona definita, maħsuba biex
taċċetta kollegatur taċ-ċinga tal-irbit ta' fuq ISOFIX u biex tittrasferixxi l-forza tat-trażżin tagħha lillistruttura tal-vettura;

2.25.

“Kollegatur tal-irbit ta' fuq ISOFIX” tfisser apparat maħsub biex jitwaħħal mal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq
ISOFIX;
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2.26.

“Ganċ tal-irbit ta' fuq ISOFIX” tfisser kollegatur tal-irbit ta' fuq ISOFIX li tipikament jintuża sabiex ċinga talirbit ta' fuq ISOFIX titwaħħal ma' ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX kif ġie definit fil-Grafika 3 tal-Anness 9 ta'
dan ir-Regolament;

2.27.

“Ċinga tal-irbit ta' fuq ISOFIX” tfisser ċinga bl-istrixxi (jew ekwivalenti) li testendi mill-quċċata ta' sistema
għat-trażżin tat-tfal ISOFIX sal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, u li tkun mgħammra b'apparat ta'
aġġustament, b'apparat li jnaqqas it-tensjoni, u b'kollegatur tal-irbit ta' fuq ISOFIX;

2.28.

“Apparat ta' gwida” huwa maħsub biex jgħin lill-persuna li tinstalla s-sistema għat-trażżin tat-tfal ISOFIX
billi jiggwida fiżikament iż-żjidiet ISOFIX fuq it-trażżin tat-tfal ISOFIX f'allinjament korrett mal-ankraġġi
baxxi ISOFIX sabiex jitħaffef l-ingaġġ;

2.29.

“Tagħmir fiss għat-trażżin tat-tfal” tfisser tagħmir fiss skont waħda mit-tmien klassijiet tad-daqs ISOFIX li
ġew iddefiniti fil-paragrafu 4 tal-Appendiċi 2 tal-Anness 17 tar-Regolament Nru 16 u partikolarment li ddimensjonijiet tiegħu jingħataw fil-Grafika 1 sal-Grafika 7 fil-paragrafu 4 li ssemma hawn fuq. Dak ittagħmir fiss għat-trażżin tat-tfal (CRF) fir-Regolament Nru 16 jintuża sabiex ikun ikkontrollat liema huma lklassijiet tad-daqs tas-sistemi għat-trażżin tat-tfal ISOFIX li jistgħu jiġu akkomodati fil-pożizzjonijiet ISOFIX
tal-vettura. Barra minn hekk, wieħed mis-CRF, imsejjaħ ISO/F2 (B) jew ISO/F2X(B1), deskritt fir-Regolament
Nru 16 (Aness 17, Appendiċi 2), jintuża f'dan ir-Regolament sabiex jiġu vverifikati l-post u l-possibbiltà ta'
aċċess għal kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX;

2.30.

“Volum għall-valutazzjoni tal-qiegħ tas-sieq ta' appoġġ” tfisser il-volum, kif muri fil-Grafiki 1 u 2 talAnness 10 ta' dan ir-Regolament, li fih, il-qiegħ tas-sieq ta' appoġġ ta' sistema tat-Trażżin tat-Tfal i-Size, kif
definita fir-Regolament Nru 129 tistrieħ u għalhekk li magħha jkollha intersezzjoni l-art tal-vettura;

2.31.

“Superfiċje ta' kuntatt mal-art tal-vettura” tfisser l-erja li tirriżulta mill-intersezzjoni tas-superfiċje ta' fuq talart tal-vettura (inkl. it-tapizzerija, tapiti, fowm, eċċ), mal-volum għall-valutazzjoni tal-qiegħ tas-sieq ta'
appoġġ u li hija ddisinjata biex tiflaħ għall-forzi tas-sieq ta' appoġġ ta' sistema i-Size għat-trażżin tat-tfal kif
definita fir-Regolament Nru 129;

2.32.

“Pożizzjoni bilqiegħda i-size” tfisser pożizzjoni bilqiegħda, jekk definita mill-manifattur tal-vettura, li tkun
iddisinjata biex takkomoda Sistema i-Size għat-trażżin tat-tfal, kif definita fir-Regolament Nru 129, u li
tissodisfa r-rekwiżiti definiti f'dan ir-Regolament.

3.

APPLIKAZZJONI GĦALL-APPROVAZZJONI

3.1.

L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' tip ta' vettura rigward l-ankraġġi taċ-ċinturin, is-sistemi ta' ankraġġi
ISOFIX u l-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX kif ukoll pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size, jekk ikun hemm,
għandha titressaq mill-manifattur tal-vettura jew mir-rappreżentant tiegħu li ġie akkreditat b'mod xieraq.

3.2.

Hija għandha tkun akkumpanjata mid-dokumenti li jissemmew iktar 'l isfel fi tliet kopji u mid-dettalji li
ġejjin:

3.2.1.

Tpinġijiet tal-istruttura ġenerali tal-vettura fuq skala xierqa, li juru l-pożizzjonijiet tal-ankraġġi taċ-ċinturin,
tal-ankraġġi effettivi taċ-ċinturin (fejn ikun xieraq), tas-sistemi ta' ankraġġi ISOFIX u tal-ankraġġi tal-irbit ta'
fuq ISOFIX, jekk ikun hemm u fil-każ ta' pożizzjonijiet bilqiegħda iSize, is-superfiċje ta' kuntatt tal-art talvettura u tpinġijiet dettaljati tal-ankraġġi taċ-ċinturin, tas-sistemi ta' ankraġġi ISOFIX, jekk ikun hemm, talankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, jekk ikun hemm, u tal-punti li huma marbuta magħhom u fil-każ ta'
pożizzjonijiet bilqiegħda iSize, is-superfiċje ta' kuntatt tal-art tal-vettura;

3.2.2.

Speċifikazzjoni tal-materjali li ntużaw li jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-ankraġġi taċ-ċinturin, tas-sistemi ta'
ankraġġi ISOFIX u tal-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX, jekk ikun hemm u fil-każ ta' pożizzjonijiet
bilqiegħda iSize, is-superfiċje ta' kuntatt tal-art tal-vettura;

3.2.3.

Deskrizzjoni teknika tal-ankraġġi taċ-ċinturin, tas-sistemi ta' ankraġġi ISOFIX u tal-ankraġġi tal-irbit ta' fuq
ISOFIX, jekk ikun hemm;

3.2.4.

Fil-każ tal-ankraġġi taċ-ċinturin, tas-sistemi ta' ankraġġi ISOFIX u tal-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX, jekk
ikun hemm, imwaħħla mal-istruttura tas-sit:

3.2.4.1.

Deskrizzjoni dettaljata tat-tip ta' vettura fir-rigward tad-disinn tas-sits, tal-ankraġġi tas-sits u tas-sistemi talaġġustament u ta' llokkjar tagħhom;
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3.2.4.2.

Disinji, fuq skala xierqa u f'biżżejjed dettall, tas-sits, tal-ankraġġi tagħhom mal-vettura, u tas-sistemi talaġġustament u ta' llokkjar tagħhom;

3.2.5.

Evidenza li ċ-ċinturin tas-sikurezza jew is-sistema tat-trażżin li ntuża fit-test ta' approvazzjoni tal-ankraġġi
jikkonforma mar-Regolament Nru 16, fil-każ fejn il-manifattur tal-karozza jagħżel it-test dinamiku tas-saħħa
alternattiv.

3.3.

Jekk jagħżel hekk il-manifattur, vettura li tirrappreżenta t-tip ta' vettura li għandha tiġi approvata jew
partijiet tal-vettura meqjusa essenzjali għat-test tal-ankraġġi taċ-ċinturin, għat-test tas-sistemi ta' ankraġġi
ISOFIX u għat-test tal-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX, jekk ikun hemm u fil-każ ta' pożizzjonijiet bilqiegħda
iSize, is-superfiċje ta' kuntatt tal-art tal-vettura, għandhom jitressqu għall-approvazzjoni quddiem is-servizz
tekniku li jwettaq it-testijiet ta' approvazzjoni.

4.

APPROVAZZJONI

4.1.

Jekk il-vettura mressqa għall-approvazzjoni skont dan ir-Regolament tissodisfa r-rekwiżiti rilevanti ta' dan irRegolament, għandha tingħata l-approvazzjoni għal dak it-tip ta' vettura.

4.2.

Għandu jiġi assenjat numru tal-approvazzjoni għal kull tip approvat. L-ewwel żewġ numri tiegħu
(bħalissa 07, li jikkorrispondu għas-serje 07 ta' emendi) għandhom jindikaw is-serje ta' emendi li
jinkorporaw l-emendi tekniċi ewlenija l-aktar reċenti li saru tar-Regolament fi żmien il-ħruġ talapprovazzjoni. L-istess Parti Kontraenti ma tistax tassenja l-istess numru lil tip ieħor ta' vettura kif ġie
definit fil-paragrafu 2.2 ta' aktar 'il fuq.

4.3.

L-avviż tal-approvazzjoni jew tal-estensjoni jew tar-rifjut jew tal-irtirar tal-approvazzjoni jew ta' produzzjoni
mwaqqfa għalkollox ta' tip ta' vettura skont dan ir-Regolament għandu jiġi kkomunikat lill-Partijiet għallFtehim tal-1958 li japplikaw dan ir-Regolament permezz ta' formola li tikkonforma mal-mudell fl-Anness 1
ta' dan ir-Regolament.

4.4.

Ma' kull vettura li tikkonforma ma' tip tal-vettura approvat skont dan ir-Regolament, għandha titwaħħal
b'mod li jolqot l-għajn u f'post faċilment aċċessibbli li ġie speċifikat fuq il-formola tal-approvazzjoni, marka
tal-approvazzjoni internazzjonali magħmula minn:

4.4.1.

Ċirku madwar l-ittra “E” segwit min-numru li jiddistingwi l-pajjiż li jkun ta l-approvazzjoni (1);

4.4.2.

In-numru ta' dan ir-Regolament, fuq il-lemin taċ-ċirku preskritt fil-paragrafu 4.4.1.

4.4.3.

L-ittra “e”, fuq il-lemin tan-numru ta' dan ir-Regolament fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip skont it-test
dinamiku tal-Anness 7.

4.5.

Jekk il-vettura tikkonforma ma' tip ta' vettura approvat skont wieħed jew aktar mir-Regolamenti l-oħra
annessi ma' dan il-Ftehim, fil-pajjiż li jkun ta l-approvazzjoni skont dan ir-Regolament, is-simbolu preskritt
fil-paragrafu 4.4.1 m'hemmx għalfejn jiġi ripetut; f'każ bħal dan, in-numri u s-simboli addizzjonali tarRegolamenti kollha li skont tagħhom ingħatat l-approvazzjoni fil-pajjiż li ta l-approvazzjoni skont dan irRegolament għandhom jitqiegħdu f'kolonni vertikali fuq il-lemin tas-simbolu preskritt fil-paragrafu 4.4.1.

4.6.

Il-marka tal-approvazzjoni għandha tkun tista' tinqara b'mod ċar u b'tali mod li ma tkunx tista' titħassar.

4.7.

Il-marka tal-approvazzjoni għandha titqiegħed qrib ta' jew fuq il-pjanċa tad-dejta tal-vettura mwaħħla millmanifattur.

4.8.

L-Anness 2 ta' dan ir-Regolament jagħti eżempji tal-arranġamenti tal-marka ta' approvazzjoni.

5.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET

5.1.

Id-definizzjonijiet (ara l-Anness 3)

5.1.1.

Il-punt H huwa punt ta' referenza kif inhu definit fil-paragrafu 2.3 tal-Anness 4 ta' dan ir-Regolament, li jrid
jiġi determinat skont il-proċedura stabbilita f'dak l-Anness.

5.1.1.1.

Il-punt “H” huwa punt ta' referenza li jikkorrispondi għall-punt H kif inhu definit fil-paragrafu 5.1.1 li
għandu jiġi determinat għal kull pożizzjoni normali li fiha jintuża s-sit.

(1) In-numri ta' distinzjoni tal-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim tal-1958 qed jerġa' jingħata fl-Anness 3 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar ilKostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), id-dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3.
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5.1.1.2.

Il-punt R huwa l-punt ta' referenza ta' bilqiegħda kif inhu definit fil-paragrafu 2.4 tal-Anness 4 ta' dan irRegolament.

5.1.2.

Is-sistema ta' referenza tridimensjonali ġiet iddefiniti fl-Appendiċi 2 tal-Anness 4 ta' dan ir-Regolament.

5.1.3.

Il-punti L1 u L2 huma l-ankraġġi effettivi ta' isfel taċ-ċinturin.

5.1.4.

Il-Punt C huwa punt li jinsab 450 mm vertikalment 'il fuq mill-Punt R. Madankollu, jekk id-distanza S kif
inhi definita fil-paragrafu 5.1.6 mhix inqas minn 280 mm u jekk il-manifattur jagħżel il-formula alternattiva
BR = 260 mm + 0,8 S li ġiet speċifikata fil-paragrafu 5.4.3.3, id-distanza vertikali bejn C u R għandha tkun
ta' 500 mm.

5.1.5.

L-angoli α1 u α2 huma rispettivament l-angoli bejn pjan orizzontali u pjani perpendikulari għall-pjan
medjan vertikali lonġitudinali tas-sit u li jgħaddu mill-punt R u mill-punti L1 u L2.
Jekk is-sit jista' jiġi aġġustat, dan ir-rekwiżit għandu jiġi ssodisfat ukoll għall-punti H tal-pożizzjonijiet kollha
ta' sewqan jew tal-passiġġieri, kif indikat mill-manifattur tal-vettura.

5.1.6.

S hija d-distanza f'millimetri tal-ankraġġi effettivi ta' fuq taċ-ċinturin minn pjan ta' referenza P parallel għallpjan lonġitudinali medjan tal-vettura, iddefinit kif ġej:

5.1.6.1.

Jekk il-pożizzjoni bilqiegħda hija definita sew mill-forma tas-sit, il-pjan P għandu jkun il-pjan medjan ta'
dan is-sit.

5.1.6.2.

Fin-nuqqas ta' pożizzjoni definita sew:

5.1.6.2.1.

Il-pjan P għas-sit tas-sewwieq huwa pjan vertikali parallel għall-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura li
jgħaddi miċ-ċentru tal-istering fil-pjan tax-xifer ta' barra tal-istering meta l-istering, jekk ikun aġġustabbli,
ikun fil-pożizzjoni ċentrali tiegħu.

5.1.6.2.2.

Il-pjan P għall-passiġġier ta' quddiem fuq in-naħa ta' barra għandu jkun simetriku ma' dak tas-sewwieq.

5.1.6.2.3.

Il-pjan P għall-pożizzjoni bilqiegħda ta' wara fuq in-naħa ta' barra għandha tkun dik speċifikata millmanifattur sakemm jiġu rrispettati l-limiti li ġejjin għad-distanza A bejn il-pjan lonġitudinali medjan talvettura u l-pjan P:
A Hija daqs jew akbar minn 200 mm jekk is-sit f'forma ta' bank ikun ġie ddisinjat biex jakkomoda żewġ
passiġġieri biss,
A Hija daqs jew akbar minn 300 mm jekk is-sit f'forma ta' bank ġie ddisinjat biex jakkomoda aktar minn
żewġ passiġġieri.

5.2.

Speċifikazzjonijiet ġenerali

5.2.1.

L-ankraġġi għaċ-ċinturini tas-sikurezza għandhom ikunu ddisinjati, magħmula u mqiegħda b'tali mod li:

5.2.1.1.

Jippermettu l-installazzjoni ta' ċinturin tas-sikurezza addattat. L-ankraġġi taċ-ċinturin tal-pożizzjonijiet ta'
quddiem fuq in-naħa ta' barra għandhom ikunu addattati għal ċinturini tas-sikurezza li jinkorporaw
ritrattatur u taljola, fejn b'mod partikolari jitqiesu l-karatteristiċi tas-saħħa tal-ankraġġi taċ-ċinturin, ħlief
jekk il-manifattur iforni l-vettura mgħammra b'tipi oħra ta' ċinturini tas-sikurezza b'ritrattaturi inkorporati.
Jekk l-ankraġġi jkunu addattati biss għal tipi partikolari ta' ċinturini tas-sikurezza, dawn it-tipi għandhom
ikunu ddikjarati fuq il-formola li tissemma fil-paragrafu 4.3 ta' aktar 'il fuq;

5.2.1.2.

Inaqqsu għal minimu r-riskju li ċ-ċinturin jiżloq meta jintlibes b'mod korrett;

5.2.1.3.

Inaqqsu għal minimu r-riskju li ssir ħsara liċ-ċinga minħabba kuntatt ma' partijiet riġidi bil-ponta talistrutturi tal-vettura jew tas-sit;

5.2.1.4.

Jippermettu li l-vettura, f'użu normali, tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

5.2.1.5.

Għal ankraġġi li jassumu pożizzjonijiet differenti sabiex jippermettu l-persuni jidħlu fil-vettura u li jrażżnu
lill-okkupanti, għandhom japplikaw l-ispeċifikazzjonijiet ta' dan ir-Regolament għall-ankraġġi fil-pożizzjoni
effettiva ta' trażżin.
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5.2.2.

Kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX u kwalunkwe ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, li jkunu ġew installati
jew li hemm il-ħsieb li jiġu installat, kif ukoll is-superfiċje ta' kuntatt tal-art tal-vettura għal kwalunkwe
pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size għandhom ikunu ddisinjati, magħmula u mqiegħda b'tali mod li:

5.2.2.1.

Kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX u kwalunkwe ankraġġ tal-irbit ta' fuq, kif ukoll is-superfiċje ta'
kuntatt tal-art tal-vettura għal kwalunkwe pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size għandha tippermetti li l-vettura,
f'użu normali, tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
Kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX u kwalunkwe ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX li jistgħu jiġu miżjuda
ma' kwalunkwe vettura għandhom ukoll jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
Għaldaqstant, ankraġġi bħal dawn għandhom jiġu deskritti fid-dokument ta' applikazzjoni għallapprovazzjoni tat-tip.

5.2.2.2.

Ir-reżistenza ta' sistema ta' ankraġġi ISOFIX u dik ta' ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX huma ddisinjati għal
kwalunkwe sistema għat-trażżin tat-tfal ISOFIX tal-grupp ta' massa 0; 0+; 1 kif ġew iddefiniti firRegolament Nru 44.

5.2.2.3.

Kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX u kwalunkwe ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, kif ukoll is-superfiċje
ta' kuntatt tal-art tal-vettura għal kwalunkwe pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size għandhom ikunu ddisinjati
għal sistema għat-trażżin tat-tfal i-Size, kif definit fir-Regolament Nru 129.

5.2.3.

Id-disinn u l-ippożizzjonar tas-sistemi ta' ankraġġ ISOFIX:

5.2.3.1.

Kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX għandha tkun żbarra(i) riġida(i) orizzontali trażversali b'dijametru
± ta' 6 mm 0,1 mm li tkopri(jkopru) żewġ żoni b'tul minimu effettiv ta' 25 mm li jinsabu fuq l-istess assi
kif ġie definit fil-Grafika 4 tal-Anness 9.

5.2.3.2.

Kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX li ġiet installata fuq pożizzjoni bilqiegħda ta' vettura għandha tinsab
mhux inqas minn 120 mm wara l-punt tad-disinn H kif ġie determinat fl-Anness 4 ta' dan ir-Regolament,
imkejjel orizzontalment u saċ-ċentru tal-iżbarra.

5.2.3.3.

Għal kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX fil-vettura, għandu jkun possibbli li jitwaħħlu t-tagħmir fiss
għat-trażżin tat-tfal ISOFIX “ISO/F2” (B) jew “ISO/F2X” (B1) kif definit mill-manifattur tal-vettura u deskritt
fir-Regolament Nru 16 (Appendiċi 2 tal-Anness 17).
Il-pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size għandhom jippermettu l-installazzjoni ta' apparat fiss għat-trażżin tat-tfal
ISOFIX “ISO/F2X” (B 1), u “ISO/R2” (D), flimkien mal-volum ta' valutazzjoni għall-istallazzjoni ta' sieq ta'
appoġġ kif definit fir-Regolament Nru 16 (l-Appendiċi 2 tal-Anness 17).

5.2.3.4.

Is-superfiċje tal-qiegħ tat-tagħmir fiss ISOFIX għat-trażżin tat-tfal kif definit mill-manifattur tal-vettura filparagrafu 5.2.3.3, għandu jkollha angoli ta' attitudni fil-limiti li ġejjin, bl-angoli mkejla b'mod relattiv għallpjani ta' referenza tal-vettura kif definit fl-Appendiċi 2 tal-Anness 4 ta' dan ir-Regolament:
(a) Xengil: 15° ± 10°,
(b) Irrolljar: 0° ± 5°,
(c) Imbardata: 0° ± 10°
Għall-pożizzjonjijiet i-Size, jekk il-limiti speċifikati fil-paragrafu 5.2.3.4 ma jinqabżux, huwa aċċettabbli li liqsar tul tas-sieq ta' appoġġ, skont il-volum tal-qiegħ tas-sieq ta' appoġġ, tirriżulta f'angolu ta' xengil li jkun
akbar minn dak li kieku jkun impost mis-sit tal-vettura jew l-istruttura tagħha. Għandu jkun possibbli li ttagħmir fiss ISOFIX għat-trażżin jiġi installat f'dan l-angolu akbar ta' xengil.

5.2.3.5.

Is-sistemi ta' ankraġġi ISOFIX għandhom ikunu fil-pożizzjoni tagħhom b'mod permanenti jew għandhom
ikunu jistgħu jintrefgħu. F'każ ta' ankraġġi li jistgħu jintrefgħu, ir-rekwiżiti relatati mas-sistema ta' ankraġġi
ISOFIX għandhom jiġu ssodisfati fil-pożizzjoni li tintuża.

5.2.3.6.

Kull żbarra ta' ankraġġ baxx ISOFIX (meta tintuża) jew kull apparat ta' gwida li jiġi installat b'mod
permanenti għandu jkun viżibbli, mingħajr il-kompressjoni tal-kuxxin tas-sit jew tad-dahar tas-sit, meta liżbarra jew l-apparat ta' gwida jitqies, fi pjan vertikali lonġitudinali li jgħaddi miċ-ċentru tal-iżbarra jew talapparat ta' gwida, tul linja li tifforma angolu 'l fuq ta' 30 grad ma' pjan orizzontali.
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Bħala alternattiva għar-rekwiżit ta' hawn fuq, il-vettura għandha tkun immarkata b'mod permanenti biswit
kull żbarra jew apparat ta' gwida. Dan l-immarkar għandu jikkonsisti f'wieħed minn dawn li ġejjin, skont kif
jagħżel il-manifattur.
5.2.3.6.1.

Bħala minimu, is-simbolu tal-Grafika 12 tal-Anness 9 li jikkonsisti minn ċirku b'dijametru mill-inqas ta'
13 mm u li fih pittogramma, li jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) Il-pittogramma għandha tikkuntrasta mal-isfond taċ-ċirku;
(b) Il-pittogramma għandha titqiegħed qrib ta' kull żbarra tas-sistema;

5.2.3.6.2.

Il-kelma “ISOFIX” b'ittri kbar għolja mill-inqas 6 mm.

5.2.3.7.

Ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.2.3.6 ma japplikawx għall-pożizzjoni bilqiegħda i-Size. Pożizzjonijiet bilqiegħda
i-Size għandhom ikunu mmarkati skont il-paragrafu 5.2.5.1.

5.2.4.

Id-disinn u l-ippożizzjonar tal-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX:
Fuq it-talba tal-manifattur tal-karozza, alternattivament jistgħu jintużaw il-metodi li ġew deskritti filparagrafi 5.2.4.1 u 5.2.4.2.
Il-metodu li ġie deskritt fil-paragrafu 5.2.4.1 jista' jintuża biss jekk il-pożizzjoni ISOFIX tinsab fuq sit talvettura.

5.2.4.1.

Bla preġudizzju għall-paragrafi 5.2.4.3 u 5.2.4.4, il-parti ta' kull ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX li hija
ddisinjata biex tintrabat ma' kollegatur tal-irbit ta' fuq ISOFIX għandha tinsab mhux aktar 'il bogħod minn
2 000 mm mill-punt ta' referenza tal-ispalla u fi ħdan iż-żona mmarkata bil-griż, kif jintwera fil-Figuri 6
sa 10 tal-Anness 9, tal-pożizzjoni bilqiegħda maħsuba li għaliha ġiet installata, bir-referenza ta' mudell li ġie
deskritt fis-SAE J 826 (Lulju 1995) u muri fil-Grafika 5 tal-Anness 9, skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:

5.2.4.1.1.

Il-punt “H” tal-mudell jinsab fil-punt “H” uniku tad-disinn tal-pożizzjoni għalkollox 'l isfel u għalkollox lura
tas-sit, ħlief li l-mudell jinsab laterlament fin-nofs bejn iż-żewġ ankraġġi ta' isfel ISOFIX;

5.2.4.1.2.

Il-linja tat-torso tal-mudell tinsab fl-istess angolu għall-pjan trażversali vertikali bħad-dahar tas-sit filpożizzjoni l-aktar wieqfa tiegħu, u

5.2.4.1.3.

Il-mudell jiġi ppożizzjonat fil-pjan vertikali lonġitudinali li fih il-punt H tal-mudell.

5.2.4.2.

Iż-żona tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX tista' tinstab alternattivament bl-għajnuna tat-Tagħmir Fiss
“ISO/F2” (B), kif ġie definit fir-Regolament Nru 16 (fil-Grafika 2 tal-Appendiċi 2 tal-Anness 17), f'
pożizzjoni ISOFIX mgħammra b' ankraġġi baxxi ISOFIX kif jintwera fil-Grafika 11 tal-Anness 9.
Il-pożizzjoni bilqiegħda għandha tkun il-pożizzjoni l-aktar fuq lura u l-aktar 'l isfel bid-dahar tas-sit filpożizzjoni nominali tiegħu, jew kif jiġi rrakkomandat mill-manifattur tal-vettura.
Mill-ġenb, l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX għandu jkun wara l-wiċċ ta' wara tat-tagħmir fiss “ISO/F2” (B).
L-intersezzjoni bejn il-wiċċ ta' wara tat-tagħmir fiss “ISO/F2” (B) u l-linja orizzontali (ir-referenza 3 filGrafika 11 tal-Anness 9) li fiha l-aħħar punt riġidu ta' ebusija akbar minn 50 Shore A fil-quċċata taddahar tas-sit tiddefinixxi l-punt ta' referenza 4 (il-Grafika 11 tal-Anness 9) fil-linja ċentrali tat-tagħmir fiss
“ISO/F2” (B). F'dan il-punt ta' referenza, angolu massimu 45° 'il fuq mil-linja orizzontali jiddefinixxi l-limitu
massimu taż-żona tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq.
Minn fuq, fil-punt ta' referenza 4 (il-Grafika 11 tal-Anness 9), angolu massimu ta' 90° li jestendi lura u lejn
il-ġenb, u minn wara, angolu massimu ta' 40° jiddefinixxi 2 volumi li jillimitaw iż-żona ta' ankraġġ għallirbit ta' fuq ISOFIX.
L-oriġini taċ-ċinga tal-irbit ta' fuq ISOFIX (5) tinsab fl-intersezzjoni tat-tagħmir fiss “ISO/F2” (B) ma' pjan li
jinsab 550 mm 'il bogħod fuq il-wiċċ orizzontali tat-tagħmir fiss “ISO/F2” (B) (1) fuq il-linja ċentrali tattagħmir fiss “ISO/F2” (B) (6).
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Barra minn hekk, l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX għandu jkun ta' aktar minn 200 mm imma mhux
aktar minn 2 000 mm mill-oriġini taċ-ċinga tal-irbit ta' fuq ISOFIX fuq il-wiċċ ta' wara tat-tagħmir fiss
“ISO/F2” (B), imkejla tul iċ-ċinga meta tinġibed tul id-dahar tas-sit sal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX.
5.2.4.3.

Il-parti tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX f'vettura li hija ddisinjata biex tintrabat mal-kollegatur tal-irbit ta'
fuq ISOFIX tista' tinstab barra miż-żoni mmarkati bil-griż li jissemmew fil-paragrafi 5.2.4.1 jew 5.2.4.2 jekk
post f'żona ma jkunx xieraq u jekk il-vettura tkun mgħammra b'apparat li jipprovdi mogħdija li,

5.2.4.3.1.

Jiżgura li l-funzjonijiet taċ-ċinga tal-irbit ta' fuq ISOFIX bħallikieku l-parti tal-ankraġġ ddisinjata biex
tintrabat mal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX kienu jinsabu fiż-żona mmarkata bil-griż; u,

5.2.4.3.2.

Ikun mill-inqas 65 mm wara l-linja tat-torso, f'każ ta' apparat li jipprovdi mogħdija mhux riġidu tat-tip blistrixxi jew apparat li jipprovdi mogħdija li jista' jintuża, jew mill-inqas 100 mm wara l-linja tat-torso, f'każ
ta' apparat li jipprovdi mogħdija riġidu u fiss; u,

5.2.4.3.3.

Meta jkun ittestjat wara li ġie installat bħal ma hu maħsub li jintuża, l-apparat ikun b'saħħtu biżżejjed biex,
bl-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, jiflaħ għat-tagħbija li tissemma fil-paragrafu 6.6 ta' dan ir-Regolament.

5.2.4.4.

Ankraġġ tal-irbit jista' jiddaħħal fid-dahar tas-sit, sakemm ma jkunx fiż-żona tat-tgeżwir taċ-ċinga fil-quċċata
tad-dahar tas-sit tal-vettura.

5.2.4.5.

L-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX għandu jkollu dimensjonijiet li jippermettu li jitwaħħal ganċ tal-irbit ta' fuq
ISOFIX kif ġie speċifikat fil-Grafika 3.
Għandu jkun ipprovdut spazju madwar kull ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX sabiex wieħed ikun jista' jaqfel
miegħu u jħoll minnu.
L-ankraġġi kollha li jinsabu fuq wara ta' kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX u li jistgħu jintużaw biex
magħhom jitqabbad ganċ għall-irbit ta' fuq tat-tip ISOFIX jew kollegatur għall-irbit ta' fuq għandhom ikunu
ddisinjati li jipprevjenu l-użu ħażin permezz ta' waħda jew aktar minn dawn il-miżuri li ġejjin:
(a) Id-disinn tal-ankraġġi kollha bħal dawn fiż-żona tal-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX bħala ankraġġi talirbit ta' fuq ISOFIX; jew
(b) L-immarkar tal-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX biss permezz ta' wieħed mis-simboli jew b'inverżjoni
laterali ta' wieħed mis-simboli li jidhru fil-Grafika 13 tal-Anness 9; jew
(c) L-immarkar ta' ankraġġi li mhumiex f'konformità ma' (a) jew (b) hawn fuq b'indikazzjoni ċara li dawn lankraġġi m'għandhomx jintużaw flimkien ma' kwalunkwe sistema ta' ankraġġi ISOFIX.
Għal kull ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX mgħotti, l-għata għandha tkun identifikata pereżempju b'wieħed
mis-simboli jew inverżjoni laterali ta' wieħed mis-simboli stabbiliti fil-Grafika 13 tal-Anness 9; l-għata
għandha tkun tista' titneħħa mingħajr ma jintużaw għodod.

5.2.5.

Rekwiżiti għall-pożizzjoni bilqiegħda i-Size
Kull pożizzjoni bilqiegħda i-Size, kif definita mill-manifattur tal-vettura, għandha tikkonforma mar-rekwiżiti
definiti fil-paragrafi 5.2.2 sa 5.2.5.3.

5.2.5.1.

Immarkar
Kull pożizzjoni bilqiegħda i-Size għandha tkun immarkata b'mod permenanti, maġenb is-sistema baxxa ta'
ankraġġi ISOFIX (żbarra jew apparat ta' gwida) tal-pożizzjoni bilqiegħda rispettiva.
L-immarkar minimu għandu jkun is-simbolu tal-Grafika 4 tal-Anness 10 li jikkonsisti minn kaxxa b'daqs
minimu ta' 13 mm u li fiha pittogramma, li jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) Il-pittogramma għandha tikkuntrasta mal-isfond tal-kaxxa;
(b) Il-pittogramma għandha titqiegħed qrib ta' kull żbarra tas-sistema.
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Rekwiżiti ġeometriċi għall-pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size marbuta ma' saqajn ta' appoġġ i-Size
Flimkien mar-rekwiżiti definiti f'5.2.3 u 5.2.4, għandu jiġi vverifikat li s-superfiċje ta' fuq tal-art tal-vettura,
(inkl tapizzerija, tapiti, fowm, eċċ) jkollha intersezzjoni maż-żewġ superfiċji li jillimitaw fid-direzzjonijiet x u
y tal-volum ta' valutazzjoni tal-qiegħ tas-sieq ta' appoġġ, kif muri fil-grafiki 1 u 2 tal-Anness 10 ta' dan irRegolament.
Il-volum ta' valutazzjoni għall-qiegħ tas-sieq ta' appoġġ huwa karatterizzat kif ġej (ara wkoll l-Anness 10,
Grafiki 1 u 2, ta' dan ir-Regolament):
(a) Fil-wisa' minn żewġ pjani paralleli għall-, u 100 mm'il bogħod, mill-pjan lonġitudinali medjan tattagħmir fiss għat-trażżin tat-tfal installat fil-pożizzjoni bilqiegħda rispettiva; kif ukoll
(b) Fit-tul, miż-żewġ pjani perpendikolari għall-pjan li jirriżulta minn superfiċje tal-qiegħ tat-tagħmir fiss
għat-trażżin tat-tfal u perpendikolari mal-pjan lonġitudinali medjan tat-tagħmir fiss għat-trażżin tat-tfal,
585 u 695 mm' il bogħod minn xulxin minn pjan li jgħaddi miċ-ċentri tal-ankraġġi ISOFIX baxxi u li
huwa perpendikulari mal-wiċċ ta' taħt tas-CRF; kif ukoll
(c) Fl-għoli, miż-żewġ pjani paralleli għal, u 270mm u 525 'l isfel mis-superfiċje ta' taħt għat-trażżin tattfal.
L-angolu tax-xengil li jintuża għall-valutazzjoni ġeometrika hawn fuq, għandu jitkejjel bil-mod imsemmi
f'paragrafu 5.2.3.4.
Prova tal-konformità ma' dan ir-rekwiżit tingħata permezz ta' test fiżiku jew simulazzjoni kompjuterizzata
inkella tpinġijiet rapreżentattivi.

5.2.5.3.

Rekwiżiti għas-saħħa tal-art tal-vettura għall-pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size
Is-superfiċje kollha ta' kuntatt tal-art tal-vettura (ara l-Anness 10, Grafiki 1 u 2) għandha tkun b'saħħitha
biżżejjed biex tiflaħ għat-tagħbijiet imposti fuqha meta tiġi ttestjata skont il-paragrafu 6.6.4.5.

5.3.

In-numru minimu ta' ankraġġi taċ-ċinturin u ankraġġi ISOFIX li għandu jkun ipprovdut

5.3.1.

Kwalunkwe vettura fil-kategoriji M u N (minbarra dawk il-vetturi tal-kategoriji M2 jew M3 li jappartjenu
għall-Klassijiet I jew A1) għandha tkun mgħammra b'ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza li jikkonformaw
mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

5.3.1.1.

L-ankraġġi ta' sistema ta' harness approvata bħala ċinturin tat-tip S (b'ritrattatur(i)jew mingħajru(hom)),
skont ir-Regolament Nru 16 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament Nru 14, imma lankraġġ jew l-ankraġġi addizzjonali pprovduti biex titwaħħal ċinga ta' bejn il-koxox (assemblaġġ) jiġi eżentat
mir-rekwiżiti tas-saħħa u tal-post ta' dan ir-Regolament.

5.3.2.

L-għadd minimu ta' ankraġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza għal kull pożizzjoni bilqiegħda tħares 'il quddiem,
lura u laġenba għandu jkun dak speċifikat fl-Anness 6.

5.3.3.

Madankollu, għall-pożizzjonijiet bilqiegħda fuq in-naħa ta' barra, ħlief ta' quddiem, ta' vetturi talkategorija N1, murija fl-Anness 6 u mmarkati bis-simbolu Ø, huma permessi żewġ ankraġġi ta' isfel, fejn
ikun hemm passaġġ bejn sit u l-eqreb ħajt tal-ġenb tal-vettura maħsub biex jippermetti l-aċċess talpassiġġieri lejn partijiet oħra tal-vettura.
Spazju bejn sit u l-ħajt tal-ġenb jitqies bħala passaġġ jekk id-distanza bejn dak il-ħajt tal-ġenb, bil-bibien
kollha magħluqa, u bi pjan vertikali lonġitudinali li jgħaddi mil-linja ċentrali tas-sit ikkonċernat, imkejjel filpożizzjoni tal-punt R u b'mod perpendikulari għall-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura, ikun akbar minn
500 mm.

5.3.4.

Għall-pożizzjonijiet bilqiegħda ċentrali ta' quddiem murija fl-Anness 6 u mmarkati bis-simbolu *, żewġ
ankraġġi ta' isfel għandhom jitqiesu bħala adegwati fejn il-windskrin jinsab barra miż-żona ta' referenza li
ġiet iddefinita fl-Anness 1 tar-Regolament Nru 21; jekk jinsab fiż-żona ta' referenza, ikunu meħtieġa tliet
ankraġġi.
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Rigward l-ankraġġi taċ-ċinturin, il-windskrin jitqies bħala parti miż-żona ta' referenza meta jkun jista' jidħol
f'kuntatt statiku mal-apparat tat-test skont il-metodu li ġie deskritt fl-Anness 1 tar-Regolament Nru 21.
5.3.5.

F'kull pożizzjoni bilqiegħda mmarkata fl-Anness 6 bis-simbolu , għandhom ikunu pprovduti tliet
ankraġġi. Jistgħu jkunu pprovduti żewġ ankraġġi jekk tkun issodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

5.3.5.1.

Hemm sit jew partijiet oħra tal-vettura li jikkonformaw mal-paragrafu 3.5 tal-Appendiċi 1 tar-Regolament
Nru 80 direttament quddiem, jew

5.3.5.2.

L-ebda parti mill-vettura ma tinsab fiż-żona ta' referenza, jew ma tista' tkun fiż-żona ta' referenza meta lvettura tkun qed tiċċaqlaq, jew

5.3.5.3.

Partijiet mill-vettura fiż-żona ta' referenza msemmija jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' assorbiment talenerġija stabbiliti fl-Appendiċi 6 tar-Regolament Nru 80.

5.3.6.

Għas sits jew pożizzjonijiet bilqiegħda kollha maħsuba biss għall-użu meta l-vettura tkun wieqfa kif ukoll
għas-sits kollha ta' kwalunkwe vettura li ma tkunx koperta mill-paragrafi 5.3.1 sa 5.3.4, ma jkun meħtieġ lebda ankraġġ għaċ-ċinturini. Madankollu, jekk il-vettura tkun mgħammra b'ankraġġi għal sits bħal dawn,
dawn l-ankraġġi jridu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Kull ankraġġ maħsub
esklużivament għal użu relatat ma' ċinturin għal persuna b'diżabbiltà, jew kwalukwe sistema ta' trażżin oħra
skont ir-Regolament Nru 107, serje 02 tal-emendi, fl-Anness 8, m'hemmx bżonn ikunu konformi marrekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

5.3.7.

Fil-każ tal-pjan ta' fuq ta' vettura b'żewġ pjanijiet, ir-rekwiżiti għall-pożizzjoni bilqiegħda ċentrali ta'
quddiem għandha tapplika wkoll fil-pożizzjonijiet bilqiegħda ta' quddiem fuq in-naħa ta' barra.

5.3.8.

L-għadd minimu tal-pożizzjonijiet ISOFIX li għandhom ikunu pprovduti:

5.3.8.1.

Kwalunkwe vettura tal-kategorija M1, għandha tkun mgħammra b'mill-inqas żewġ pożizzjonijiet ISOFIX li
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.
Mill-inqas tnejn mill-pożizzjonijiet ISOFIX għandhom ikunu mgħammra kemm b'sistema ta' ankraġġi
ISOFIX kif ukoll b'ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX.
It-tip u n-numru ta' tagħmir fiss ISOFIX, li ġie ddefinit fir-Regolament Nru 16, li jista' jiġi installat f'kull
pożizzjoni ISOFIX jiġu definiti fir-Regolament Nru 16.

5.3.8.2.

Minkejja l-paragrafu 5.3.8.1, jekk vettura tkun mgħammra biss b'ringiela waħda ta' sits, mhi meħtieġa lebda pożizzjoni ISOFIX.

5.3.8.3.

Minkejja l-paragrafu 5.3.8.1, mill-inqas waħda miż-żewġ sistemi tal-pożizzjonjiet ISOFIX għandha tiġi
installata fit-tieni ringiela tas-sits.

5.3.8.4.

Minkejja l-paragrafu 5.3.8.1, il-vetturi tal-kategorija M1 jeħtieġ li jkollhom biss pożizzjoni waħda għassistema ISOFIX għal vetturi b':
(a) Mhux aktar minn żewġ bibien għall-passiġġieri u
(b) Pożizzjoni bilqiegħda ddeżinjata għal wara, li minħabba f'interferenzi mat-trażmissjoni u/jew
komponenti tat-trażmissjoni, l-installazzjoni tal-ankraġġi ISOFIX skont ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.2.3 u
(c) Li jkollhom indiċi tal-proporzjon tal-potenza għall-massa (PMR) li jaqbeż il-140, skont id-definizzjonijiet
tar-Regolament Nru 51 u b'definizzjoni tal-proporzjon tal-potenza għall-massa (PMR):
PMR = (Pn/mt) * 1 000 kg/kW
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fejn:
Pn: potenza massima (nominali) tal-magna, f'kW (1)
mro: il-massa tal-vettura f'kundizzjoni ta' sewqan, f'kg
mt = mro (għal vetturi tal-kategorija M1)
kif ukoll
(d) Li jkollhom magna b'potenza massima (nominali) ta' aktar minn 200 kW.
Vetturi bħal dawn jeħtieġ li jkollhom biss sistema waħda ta' ankraġġi ISOFIX u ankraġġ għat-trażżin ta' fuq
ISOFIX f'pożizzjoni bilqiegħda ddeżinjata għall-passiġġieri, flimkien ma' apparat għad-diżattivazzjoni talairbag (jekk dik il-pożizzjoni bilqiegħda hija mgħammra b'airbag) u b'tabella ta' twissija li tindika li
m'hemmx pożizzjoni bis-sistema ISOFIX disponibbli fit-tieni ringiela ta' sits.
5.3.8.5.

Jekk sistema ta' ankraġġi ISOFIX tiġi installata f'pożizzjoni bilqiegħda ta' quddiem imħarsa minn airbag
frontali, għandu jitwaħħal apparat ta' diżattivazzjoni għal dan l-airbag.

5.3.8.6.

Minkejja l-paragrafu 5.3.8.1, f'każ ta' sistema(i) għat-trażżin tat-tfal “inkorporat(i)”, in-numru ta' pożizzjo
nijiet ISOFIX li għandhom ikunu pprovduti għandu jkun mill-inqas tnejn nieqes in-numru tas-sistema(i)
għat-trażżin tat-tfal “inkorporat(i)” integrati tal-gruppi ta' massa 0, jew 0+, jew 1.

5.3.8.7.

Minkejja d-dispożizzjoni tal-paragrafu 5.3.8.1, vetturi konvertibbli kif iddefiniti fil-paragrafu 8.1 talAnness 7 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3) (2) b'aktar minn ringiela
waħda ta' sits għandhom jiġu mgħammra b'mill-inqas żewġ ankraġġi baxxi ISOFIX. F'każ fejn fuq vetturi
bħal dawn jiġi pprovdut ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, dan għandu jikkonforma mad-dispożizzjonjiet
addattati ta' dan ir-Regolament.

5.3.8.8.

Minkejja l-paragrafu 5.3.8.1. hawn fuq, il-pożizzjonijiet ISOFIX mhux meħtieġa f'ambulanzi jew karozzi talmejtin kif ukoll vetturi maħsuba għall-użu mill-forzi armati, id-difiża ċivili, is-servizzi tat-tifi tan-nar u lforzi tal-ordni.

5.3.8.9.

Minkejja d-dispożizzjoni tal-paragrafi 5.3.8.1 sa 5.3.8.4, il-pożizzjoni(jiet) waħda jew aktar mandatorji
ISOFIX, jistgħu jiġu ssostitwiti minn pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size.

5.3.9.

Fil-każ ta' sits li jistgħu jiddawru jew jitqiegħdu f'orjentazzjonijiet oħra, biex jintużaw meta l-vettura tkun
wieqfa, ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.3.1 għandhom japplikaw biss għal dawk l-orjentazzjonijiet maħsuba
għall-użu normali meta l-vettura tkun għaddejja fit-triq, skont dan ir-Regolament. Fid-dokument ta'
informazzjoni għandha tkun inkluża nota li tgħid dan.

5.4.

Il-post fejn jinsabu l-ankraġġi taċ-ċinturin (ara l-Grafika 1 tal-Anness 3)

5.4.1.

Ġenerali

5.4.1.1.

L-ankraġġi taċ-ċinturin għal kwalunkwe ċinturin jistgħu jinsabu jew għalkollox fl-istruttura tal-vettura jew
fl-istruttura tas-sit jew fi kwalunkwe parti oħra tal-vettura jew mifruxa bejn dawn il-postijiet.

5.4.1.2.

Kwalunkwe ankraġġ taċ-ċinturin jista' jintuża biex jitwaħħlu t-truf ta' żewġ ċinturini tas-sikurezza biswit
xulxin, sakemm jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tat-test.

5.4.2.

Il-post fejn jinsab l-ankraġġ effettiv ta' isfel taċ-ċinturin

5.4.2.1.

Is-sits ta' quddiem, il-kategorija tal-vetturi M1
F'vetturi motorizzati tal-kategorija M1, l-angolu α1 (mhux fuq in-naħa tal-bokkla) għandu jkun fil-medda ta'
bejn it-30 u t-80 grad u l-angolu α2 (in-naħa tal-bokkla) għandu jkun fil-medda ta' bejn il-45 u t-80 grad.
Iż-żewġ rekwiżiti angolari għandhom ikunu validi għall-pożizzjonijiet normali kollha tal-ivvjaġġar tas-sits
ta' quddiem. Fejn mill-inqas wieħed mill-angoli α1 u α2 ikun kostanti (eż. ankraġġ imwaħħal mas-sit) filpożizzjonijiet normali kollha tal-użu, il-valur tiegħu għandu jkun ta' 60 ± 10°. Fil-każ ta' sits aġġustabbli
b'sistema ta' aġġustament b'angolu tad-dahar tas-sit ta' inqas minn 20° (ara l-Grafika 1 tal-Anness 3), langolu α1 jista' jkun taħt il-valur minimu (30°) li ġie stipulat hawn fuq, sakemm ma jkunx inqas minn 20° fi
kwalunkwe pożizzjoni normali tal-użu.

(1) Potenza massima (nominali) tfisser il-potenza tal-magna f'kW (ECE) u mkejla permezz tal-metodu ECE skont ir-Regolament Nru 85.
(2) Dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafu 2.
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Is-sits ta' quddiem, il-kategorija tal-vetturi M1
F'vetturi motorizzati tal-kategorija M1, għas-sits ta' wara kollha, l-angoli α1 u α2 għandhom ikunu filmedda ta' bejn it-30 u t-80 grad. Jekk is-sits ta' wara jkunu aġġustabbli, l-angoli ta' hawn fuq għandhom
ikunu validi għall-pożizzjonijiet normali kollha tal-ivvjaġġar.

5.4.2.3.

Is-sits ta' quddiem, il-kategoriji tal-vetturi li mhumiex l-M1
F'vetturi motorizzati tal-kategoriji li mhumiex l-M1, għall-pożizzjonijiet normali kollha tal-ivvjaġġar tas-sits
ta' quddiem, l-angoli α1 u α2 iridu jkunu bejn it-30 u t-80 grad. Fejn fil-każ tas-sits ta' quddiem ta' vetturi li
jkollhom massa massima tal-vettura li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati metriċi, mill-inqas wieħed mill-angoli α1
u α2 irid ikun kostanti fil-pożizzjonijiet normali kollha tal-użu, bil-valur tiegħu għandu jkun ta' 60 ± 10°
(eż. ankraġġ imwaħħal mas-sit).

5.4.2.4.

Is-sits ta' wara u s-sits speċjali ta' quddiem jew ta' wara, il-kategoriji tal-vetturi li mhumiex l-M1
F'vetturi ta' kategoriji li mhumiex l-M1, fil-każ ta':
(a) Sits f'forma ta' bank,
(b) Sits aġġustabbli (quddiem u wara) b'sistema ta' aġġustament b'angolu tad-dahar tas-sit iċken minn 20°
(ara l-Grafika 1 tal-Anness 3), u
(c) Sits oħra ta' wara
L-angoli α1 u α2 jistgħu jkunu bejn 20° u 80° fi kwalunkwe pożizzjoni normali tal-użu. Fejn fil-każ tas-sits
ta' quddiem ta' vetturi li jkollhom massa massima tal-vettura li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati metriċi, millinqas wieħed mill-angoli α1 u α2 irid ikun kostanti fil-pożizzjonijiet normali kollha tal-użu, bil-valur tiegħu
għandu jkun ta' 60 ± 10° (eż. ankraġġ imwaħħal mas-sit).
Fil-każ tas-sits, għajr għas-sits ta' quddiem, ta' vetturi fil-kategoriji M2 u M3, l-angoli α1 u α2 għandhom
ikunu bejn il-45 u d-90 grad għall-pożizzjonijiet normali kollha tal-użu.

5.4.2.5.

Id-distanza bejn iż-żewġ pjani vertikali paralleli għall-pjan medjan vertikali lonġitudinali tal-vettura u fejn
kull wieħed minnhom jgħaddi minn ankraġġ differenti miż-żewġ ankraġġi effettivi ta' isfel taċ-ċinturin L1
u L2 tal-istess ċinturin tas-sikurezza m'għandiex tkun inqas minn 350 mm. Fil-każ ta' sits orjentati laġenba,
id-distanza bejn iż-żewġ pjani vertikali paralleli għall-pjan medjan vertikali lonġitudinali tal-vettura u fejn
kull wieħed minnhom jgħaddi minn ankraġġ differenti miż-żewġ ankraġġi effettivi ta' isfel taċ-ċinturin L1 u
L2 tal-istess ċinturin tas-sikurezza m'għandiex tkun inqas minn 350 mm. Fil-każ ta' kwalunkwe pożizzjoni
bilqiegħda ċentrali fir-ringieli ta' wara tas-sits tal-vetturi tal-kategoriji M1 u N1, id-distanza li tissemma hawn
fuq m'għandiex tkun inqas minn 240 mm, sakemm ma jkunx possibbli li s-sit ċentrali ta' wara jinbidel ma'
kwalunkwe wieħed mis-sits l-oħra tal-vettura. Il-pjan medjan lonġitudinali tas-sit għandu jgħaddi bejn ilpunti L1 u L2 u għandu jkun mill-inqas 120 mm minn dawn il-punti.

5.4.3.

Il-post fejn jinsabu l-ankraġġi effettivi ta' fuq taċ-ċinturin (ara l-Anness 3)

5.4.3.1.

Jekk tintuża gwida taċ-ċinga jew apparat simili li taffettwa l-post fejn jinsab l-ankraġġ effettiv ta' fuq taċċinturin, dan il-post għandu jkun iddeterminat b'mod konvenzjonali billi titqies il-pożizzjoni tal-ankraġġ
meta l-linja lonġitudinali ċentrali taċ-ċinga tgħaddi minn punt J1, iddefinit suċċessivament mill-punt R mittliet segmenti li ġejjin:
RZ: Segment tal-linja tat-torso imkejjel f'direzzjoni 'l fuq minn R u twil 530 mm;
ZX: Segment perpendikulari għall-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura, imkejjel mill-punt Z fid-direzzjoni
tal-ankraġġ u twil 120 mm;
XJ1: Segment perpendikulari għall-pjan iddefinit mis-segmenti RZ u ZX, imkejjel f'direzzjoni 'l quddiem
mill-punt X u twil 60 mm.
Il-punt J2 jiġi determinat permezz ta' simetrija mal-punt J1 madwar il-pjan lonġitudinali vertikali li jgħaddi
mil-linja tat-torso tal-manikin, deskritt fil-paragrafu 5.1.2, ippożizzjonat fis-sit ikkonċernat.
Fejn tintuża konfigurazzjoni b'żewġ bibien sabiex ikun ipprovdut aċċess kemm għas-sits ta' quddiem kif
ukoll għal dawk ta' wara u l-ankraġġ ta' fuq jitwaħħal mal-pilastru “B”, is-sistema trid tkun iddisinjata sabiex
ma ttellifx l-aċċess għal jew il-ħruġ mill-vettura.
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5.4.3.2.

L-ankraġġ effettiv ta' fuq għandu jkun taħt il-pjan FN, li jgħaddi b'mod perpendikulari għall-pjan lonġitu
dinali medjan tas-sit u li jagħmel angolu ta' 65° mal-linja tat-torso. L-angolu jista' jitnaqqas għal 60° fil-każ
tas-sits ta' wara. Il-pjan FN għandu jitqiegħed b'tali mod li jaqsam il-linja tat-torso f'punt D, b'tali mod li
DR = 315 mm + 1,8 S. Madankollu, meta S ≤ 200 mm, mela DR = 675 mm.

5.4.3.3.

L-ankraġġ effettiv ta' fuq taċ-ċinturin għandu jkun wara pjan FK li jgħaddi b'mod perpendikulari għall-pjan
lonġitudinali medjan tas-sit u li jaqsam il-linja tat-torso f'angolu ta' 120° f'punt B b'tali mod li
BR = 260 mm + S. Fejn S ≥ 280 mm, il-manifattur jista' juża BR = 260 mm + 0,8 S skont id-diskrezzjoni
tiegħu.

5.4.3.4.

Il-valur ta' S m'għandux ikun inqas minn 140 mm.

5.4.3.5.

L-ankraġġ effettiv ta' fuq taċ-ċinturin għandu jkun jinsab fuq wara ta' pjan vertikali perpendikulari għallpjan medjan lonġitudinali tal-vettura u li jgħaddi mill-punt R kif jintwera fl-Anness 3.

5.4.3.6.

L-ankraġġ effettiv ta' fuq taċ-ċinturin għandu jinsab 'il fuq minn pjan orizzontali li jgħaddi mill-punt C
iddefinit fil-paragrafu 5.1.4.

5.4.3.6.1.

Minkejja r-rekwiżiti tal-paragrafu 5.4.3.6, l-ankraġġ ta' fuq effettiv taċ-ċinturin għal sits tal-passiġġeri
f'vetturi tal-kategorija M2 u M3 jista' jkun aġġustabbli 'l isfel minn dik l-ispeċifikazzjoni, bil-kundizzjoni li
jiġu ssodisfati dawn ir-rekwiżiti:
(a) Iċ-ċinturin tas-sikurezza jew is-sit għandhom ikunu mmarkati b'mod permanenti sabiex tiġi identifikata
l-pożizzjoni tal-ankraġġ effettiv ta' fuq taċ-ċinturin li hi meħtieġa biex tiġi ssodisfata l-pożizzjoni
minima ta' fuq għall-għoli tal-ankraġġ kif jesiġi l-paragrafu 5.4.3.6. Din il-marka għandha tindika b'mod
ċar lill-utent meta l-ankraġġ ikun f'pożizzjoni li tippermetti l-użu minn adult ta' statura medja;
(b) L-ankraġġ effettiv ta' fuq għandu jkun iddisinjat b'tali mod li jippermetti l-aġġustament tal-għoli tiegħu
permezz ta' apparat ta' aġġustament manwali li jkun faċilment aċċessibbli għal min jilbsu meta jkun
bilqiegħda u li jkun konvenjenti u faċli biex jintuża.
(c) L-ankraġġ effettiv ta' fuq għandu jkun iddisinjat b'tali mod li ma jippermetti l-ebda moviment 'il fuq talankraġġ li mhux apposta, li jnaqqas l-effikaċja tal-apparat matul l-użu normali;
(d) Il-manifattur għandu jinkludi fil-manwal tal-vettura, struzzjonijiet ċari dwar l-aġġustament ta' sistemi
bħal dawn, flimkien ma' pariri dwar l-adattabilità u l-limitazzjonijiet tal-użu mill-okkupanti ta' statura
qasira.

5.4.3.7.

Minbarra l-ankraġġ ta' fuq li ġie speċifikat fil-paragrafu 5.4.3.1 jistgħu jkunu pprovduti ankraġġi effettivi ta'
fuq oħra jekk waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin tiġi ssodisfata:

5.4.3.7.1.

L-ankraġġi addizzjonali jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafi 5.4.3.1 sa 5.4.3.6.

5.4.3.7.2.

L-ankraġġi addizzjonali jistgħu jintużaw mingħajr l-għajnuna ta' għodod, jikkonformaw mar-rekwiżiti talparagrafi 5.4.3.5 u 5.4.3.6 u jinsabu f'waħda miż-żoni li ġew iddeterminati biċ-ċaqliq 80 mm 'il fuq jew 'l
isfel f'direzzjoni vertikali taż-żona murija fil-Grafika 1 tal-Anness 3 għal dan ir-Regolament.

5.4.3.7.3.

L-ankraġġ(i) huwa/huma maħsub/a għal harness, jikkonforma/w mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 5.4.3.6
jekk jinsab/u wara l-linja trażversali li tgħaddi mil-linja ta' referenza u jinsab/u:

5.4.3.7.3.1. Fil-każ ta' ankraġġ wieħed, fiż-żona komuni għal żewġ diħedrali definiti mil-linji vertikali li jgħaddu millpunti J1 u J2 kif ġew iddefiniti fil-paragrafu 5.4.3.1 u li s-sezzjonijiet orizzontali tagħhom jintwrew filGrafika 2 tal-Anness 3 għal dan ir-Regolament;
5.4.3.7.3.2. Fil-każ ta' żewġ ankraġġi, fi ħdan liema wieħed mid-diħedrali li ġew iddefiniti aktar 'il fuq ikun xieraq,
sakemm kull ankraġġ ma jkunx iktar minn 50 mm 'il bogħod mill-pożizzjoni riflessa, imqiegħda simetri
kament tal-ankraġġ l-ieħor madwar il-pjan P, kif ġie ddefinit fil-paragrafu 5.1.6, tas-sit ikkonċernat.

5.5.

Id-dimensjonijiet tat-toqob tal-ankraġġ b'kamin maqtugħ fihom

5.5.1.

Ankraġġ għandu jkollu toqba b'kamin ta' 7/16 pulzier (20 UNF 2B).
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5.5.2.

Jekk il-vettura tkun mgħammra mill-manifattur b'ċinturini tas-sikurezza li jkunu mwaħħla mal-ankraġġi
kollha preskritti għas-sit ikkonċernat, dawn l-ankraġġi m'hemmx għalfejn jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti
fil-paragrafu 5.5.1, sakemm jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan ir-Regolament. Barra minn
hekk, ir-rekwiżit stabbiliti fil-paragrafu 5.5.1 m'għandux japplika għal ankraġġi addizzjonali li jissodisfaw irrekwiżit stabbilit fil-paragrafu 5.4.3.7.3.

5.5.3.

Għandu jkun possibbli li ċ-ċinturin tas-sikurezza jitneħħa mingħajr ma ssir ħsara lill-ankraġġ.

6.

TESTIJIET

6.1.

It-testijiet ġenerali għall-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sit

6.1.1.

Bla preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6.2, u fuq it-talba tal-manifattur;

6.1.1.1.

It-testijiet jistgħu jitwettqu jew fuq struttura ta' vettura jew fuq vettura kompluta minn kollox;

6.1.1.2.

It-testijiet jistgħu jkunu limitati għall-ankraġġi li huma relatati ma' sit wieħed biss jew ma' grupp ta' sits,
sakemm:
(a) L-ankraġġi kkonċernati jkollhom l-istess karatteristiċi strutturali bħall-ankraġġi li huma relatati mas-sits
jew mal-gruppi ta' sits l-oħra; kif ukoll
(b) Fejn ankraġġi bħal dawn jitwaħħlu totalment jew parzjalment fuq is-sit jew fuq il-grupp ta' sits, ilkaratteristiċi strutturali tas-sit jew tal-grupp ta' sits ikunu l-istess bħal dawk għas-sits jew għall-grupp ta'
sits l-oħra.

6.1.1.3.

It-twieqi u l-bibien jistgħu jkunu mwaħħla jew le u magħluqa jew le.

6.1.1.4.

Jista' jitwaħħal kwalunkwe tagħmir ipprovdut normalment u li huwa probabbli li jikkontribwixxi għarriġidità tal-istruttura tal-vettura.

6.1.2.

Is-sits għandhom jitwaħħlu u jitqiegħdu fil-pożizzjoni għas-sewqan jew għall-użu magħżula mis-servizz
tekniku responsabbli mit-twettiq tat-testijiet ta' approvazzjoni sabiex jingħataw l-aktar kundizzjonijiet
avversi rigward is-saħħa tas-sistema. Il-pożizzjoni tas-sits għandha tkun iddikjarata fir-rapport. Id-dahar tassit, jekk l-inklinazzjoni tiegħu tkun aġġustabbli, jista' jiġi llokkjat kif ġie speċifikat mill-manifattur jew, finnuqqas ta' kwalunkwe speċifikazzjoni bħal din, f'pożizzjoni li tikkorrispondi għal angolu effettiv tad-dahar
tas-sit mill-aktar qrib possibbli għal 25° għall-vetturi tal-kategoriji M1 u N1 u għal 15° għall-vetturi talkategoriji l-oħra kollha.

6.2.

L-irbit tal-vettura għat-testijiet tal-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sit u għat-testijiet tal-ankraġġi ISOFIX

6.2.1.

Il-metodu li jintuża biex il-vettura tintrabat matul it-test m'għandux ikun tali li jsaħħaħ l-ankraġġi taċċinturin tas-sit jew l-ankraġġi ISOFIX u ż-żona ta' ankraġġ tagħhom jew li jnaqqas id-deformazzjoni normali
tal-istruttura.

6.2.2.

Apparat ta' rbit għandu jitqies bħala sodisfaċenti jekk ma jipproduċi l-ebda effett fuq żona li testendi tul ilwisa' kollha tal-istruttura u jekk il-vettura jew l-istruttura tkun imblukkata jew fissa fuq quddiem f'distanza
ta' mhux inqas minn 500 mm mill-ankraġġ li għandu jiġi ttestjat u tinżamm jew tkun fissa fuq wara mhux
inqas minn 300 mm minn dak l-ankraġġ.

6.2.3.

Huwa rrakkomandat li l-istruttura għandha tistrieħ fuq appoġġi rranġati bejn wieħed u ieħor f'linja mal-assi
tar-roti jew, jekk dak ma jkunx possibbli, f'linja mal-punti ta' twaħħil tas-sospensjoni.

6.2.4.

Jekk jintuża metodu ta' rbit li mhux dak preskritt fil-paragrafi 6.2.1 sa 6.2.3 ta' dan ir-Regolament, trid
tingħata evidenza li huwa ekwivalenti.

6.3.

Ir-rekwiżiti ġenerali tat-test għall-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sit

6.3.1.

L-ankraġġi kollha taċ-ċinturin tal-istess grupp ta' sits għandhom jiġu ttestjati fl-istess ħin. Madankollu, jekk
ikun hemm riskju li tagħbija mhux simetrika tas-sits u/jew tal-ankraġġi tista' twassal għal ħsarat, jista'
jitwettaq test addizzjonali b'tagħbija mhux simetrika.

6.3.2.

Il-forza tat-trazzjoni għandha tiġi applikata f'angolu ta' 10° ± 5° 'il fuq mill-orizzontali fi pjan parallel għallpjan medjan lonġitudinali tal-vettura.
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Għandha tiġi applikata tagħbija minn qabel ta' 10 fil-mija b'tolleranza ta' ± 30 fil-mija tat-tagħbija fil-mira;
it-tagħbija għandha tiġi miżjuda għal 100 fil-mija tat-tagħbija rilevanti fil-mira.
6.3.3.

L-applikazzjoni sħiħa tat-tagħbija għandha tintlaħaq kemm jista' jkun malajr, u f'ħin massimu ta' applikazz
joni ta' tagħbija ta' 60 sekonda.
Madankollu, il-manifattur jista' jitlob li l-applikazzjoni tat-tagħbija tintlaħaq f'4 sekondi.
L-ankraġġi taċ-ċinturin iridu jifilħu t-tagħbija speċifikata għal mhux inqas minn 0,2 sekonda.

6.3.4.

L-apparati ta' trazzjoni li għandhom jintużaw fit-testijiet li ġew deskritti fil-paragrafu 6.4 ta' aktar 'l isfel
jintwerew fl-Anness 5. L-apparati murija fil-Grafika 1 tal-Anness 5 jitqiegħdu fuq il-kuxxin tas-sit imbagħad,
meta jkun possibbli, jiġu mbuttati lura fid-dahar tas-sit filwaqt li ċ-ċinga taċ-ċinturin tiġi ssikkata madwaru.
L-apparat muri fil-Grafika 2 tal-Anness 5 jitqiegħed fil-pożizzjoni tiegħu, biċ-ċinga taċ-ċinturin tkun
imwaħħla fuq l-apparat u ssikkata. Waqt din l-operazzjoni m'għandha tiġi introdotta l-ebda tagħbija minn
qabel fl-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza lil hinn mill-minimu meħtieġ għall-ippożizzjonar korrett talapparat tat-test.
L-apparat ta' trazzjoni ta' jew 254 mm jew 406 mm li jintuża f'kull pożizzjoni bilqiegħda għandu jkun tali
li l-wisa' tiegħu jkun kemm jista' jkun qrib tad-distanza bejn l-ankraġġi ta' isfel.
Il-pożizzjoni tal-apparat ta' trazzjoni għandha tevita kwalunkwe influwenza reċiproka matul it-test tal-ġbid
li taffettwa b'mod avvers it-tagħbija u d-distribuzzjoni tat-tagħbiji.

6.3.5.

L-ankraġġi taċ-ċinturin għas-sits li għalihom jiġu pprovduti ankraġġi ta' fuq taċ-ċinturin għandhom jiġu
ttestjati fil-kundizzjonijiet li ġejjin:

6.3.5.1.

Is-sits ta' quddiem fuq in-naħa ta' barra:
L-ankraġġi taċ-ċinturin għandhom jitressqu għat-test preskritt fil-paragrafu 6.4.1. fejn it-tagħbiji jiġu
trażmessi lilhom permezz ta' apparat li jirriproduċi l-ġeometrija ta' ċinturin bi tliet ankraġġi mgħammar
b'ritrattatur li jkollu taljola jew gwida taċ-ċinga fl-ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin. Barra minn hekk, jekk innumru ta' ankraġġi jkun akbar minn dak preskritt fil-paragrafu 5.3, dawn l-ankraġġi għandhom jiġu
soġġetti għat-test li ġie speċifikat fil-paragrafu 6.4.5, fejn it-tagħbiji għandhom jiġu trażmessi lill-ankraġġi
permezz ta' apparat li jirriproduċi l-ġeometrija tat-tip ta' ċinturin tas-sikurezza maħsub biex ikun marbut
magħhom.

6.3.5.1.1.

Fil-każ fejn ir-ritrattatur ma jkunx imwaħħal mal-ankraġġ ta' isfel taċ-ċinturin fuq in-naħa ta' barra meħtieġ
jew fil-każ fejn ir-ritrattatur jkun imwaħħal mal-ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin, l-ankraġġi ta' isfel taċ-ċinturin
ukoll għandhom jitressqu għat-test preskritt fil-paragrafu 6.4.3.

6.3.5.1.2.

Jekk il-manifattur jitlob dan, fil-każ li ssemma hawn fuq, it-testijiet preskritti fil-paragrafi 6.4.1 u 6.4.3
jistgħu jitwettqu fuq żewġ strutturi differenti.

6.3.5.2.

Is-sits ta' wara fuq in-naħa ta' barra u s-sits ċentrali kollha:
L-ankraġġi taċ-ċinturin għandhom ikunu soġġetti għat-test preskritt fil-paragrafu 6.4.2 fejn it-tagħbiji jiġu
trażmessi lilhom permezz ta' apparat li jirriproduċi l-ġeometrija ta' ċinturin tas-sikurezza bi tliet ankraġġi
mingħajr ritrattatur, u għat-test preskritt fil-paragrafu 6.4.3, fejn it-tagħbiji jiġu trażmessi liż-żewġ ankraġġi
ta' isfel taċ-ċinturin permezz ta' apparat li jirriproduċi l-ġeometrija ta' ċinturin ta' fuq il-ħoġor. Jekk ilmanifattur jitlob dan, iż-żewġ testijiet jistgħu jitwettqu fuq żewġ strutturi differenti.

6.3.5.3.

Meta manifattur iforni l-vettura tiegħu b'ċinturini tas-sikurezza, l-ankraġġi korrispondenti taċ-ċinturin, fuq
it-talba tal-manifattur, jistgħu jitressqu biss għal test fejn it-tagħbiji jiġu trażmessi lilhom permezz ta'
apparat li jirriproduċi l-ġeometrija tat-tip ta' ċinturini li għandhom jitwaħħlu ma' dawn l-ankraġġi.

6.3.6.

Jekk għas-sits fuq in-naħa ta' barra u għas-sits ċentrali ma jkun ipprovdut l-ebda ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin,
l-ankraġġi ta' isfel taċ-ċinturin għandhom jitressqu għat-test preskritt fil-paragrafu 6.4.3, fejn it-tagħbiji jiġu
trażmessi lil dawn l-ankraġġi permezz ta' apparat li jirriproduċi l-ġeometrija ta' ċinturin ta' fuq il-ħoġor.

6.3.7.

Jekk il-vettura hija ddisinjata biex taċċetta apparati oħra li ma jħallux li ċ-ċineg jitwaħħlu direttament malankraġġi taċ-ċinturin mingħajr dawwara li jintervjenu eċċ, jew li teħtieġ ankraġġi taċ-ċinturin supplimentari
għal dawk li jissemmew fil-paragrafu 5.3, iċ-ċinturin tas-sikurezza jew arranġament ta' wajers, ta' dwawar,
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eċċ, li jirrappreżenta l-apparat taċ-ċinturin tas-sikurezza, għandu jitwaħħal b'apparat bħal dan mal-ankraġġi
taċ-ċinturin fil-vettura u l-ankraġġi taċ-ċinturin għandhom ikunu soġġetti għat-testijiet li ġew preskritti filparagrafu 6.4, kif inhu xieraq.
6.3.8.

Jista' jintuża metodu tat-test li mhux dak preskritt fil-paragrafu 6.3, imma trid tingħata evidenza li huwa
ekwivalenti.

6.4.

Ir-rekwiżiti partikolari tat-test għall-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sit

6.4.1.

It-test f'konfigurazzjoni ta' ċinturin bi tliet ankraġġi li jinkorpora ritrattatur li jkollu taljola jew gwida taċċinga fl-ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin

6.4.1.1.

Taljola jew gwida speċjali għall-wajer jew ċinga addattata biex tkun trażmessa t-tagħbija mill-apparat ta'
trazzjoni, jew it-taljola jew il-gwida taċ-ċinga fornuta mill-manifattur għandha titwaħħal mal-ankraġġ ta' fuq
taċ-ċinturin.

6.4.1.2.

Għandha tiġi applikata tagħbija tat-test ta' 1 350 daN ± 20 daN ma' apparat ta' trazzjoni (ara l-Grafika 2
tal-Anness 5) imwaħħal mal-ankraġġi taċ-ċinturin tal-istess ċinturin, permezz ta' apparat li jirriproduċi lġeometrija taċ-ċinga ta' fuq tat-torso ta' ċinturin tas-sikurezza bħal dan. Fil-każ ta' vetturi ta' kategoriji li
mhumiex l-M1 u N1, it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 675 ± 20 daN, ħlief għall-vetturi tal-kategoriji M3
and N3 fejn it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 450 ± 20 daN.

6.4.1.3.

Fl-istess ħin, għandha tiġi applikata forza ta' trazzjoni ta' 1 350 daN ± 20 daN fuq apparat ta' trazzjoni (ara
l-Grafika 1 tal-Anness 5) imwaħħal maż-żewġ ankraġġi ta' isfel taċ-ċinturin. Fil-każ ta' vetturi ta' kategoriji li
mhumiex l-M1 u N1, it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 675 ± 20 daN, ħlief għall-vetturi tal-kategoriji M3
and N3 fejn it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 450 ± 20 daN.

6.4.2.

It-test b'konfigurazzjoni ta' ċinturin bi tliet ankraġġi mingħajr ritrattatur jew b'ritrattatur fl-ankraġġ ta' fuq
taċ-ċinturin

6.4.2.1.

Għandha tiġi applikata tagħbija tat-test ta' 1 350 daN ± 20 daN fuq apparat ta' trazzjoni (ara l-Grafika 2 talAnness 5) imwaħħal mal-ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin u mal-ankraġġ ta' isfel oppost taċ-ċinturin tal-istess
ċinturin billi jintuża, jekk ikun fornut mill-manifattur, ritrattatur imwaħħal fuq l-ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin.
Fil-każ ta' vetturi ta' kategoriji li mhumiex l-M1 u N1, it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 675 ± 20 daN,
ħlief għall-vetturi tal-kategoriji M3 and N3 fejn it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 450 ± 20 daN.

6.4.2.2.

Fl-istess ħin, għandha tiġi applikata forza ta' trazzjoni ta' 1 350 daN ± 20 daN fuq apparat ta' trazzjoni (ara
l-Grafika 1 tal-Anness 5) imwaħħal mal-ankraġġi ta' isfel taċ-ċinturin. Fil-każ ta' vetturi ta' kategoriji li
mhumiex l-M1 u N1, it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 675 ± 20 daN, ħlief għall-vetturi tal-kategoriji M3
and N3 fejn it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 450 ± 20 daN.

6.4.3.

It-test b'konfigurazzjoni ta' ċinturin ta' fuq il-ħoġor
Għandha tiġi applikata tagħbija tat-test ta' 2 225 daN ± 20 daN fuq apparat ta' trazzjoni (ara l-Grafika 1
tal-Anness 5) imwaħħal maż-żewġ ankraġġi ta' isfel taċ-ċinturin. Fil-każ ta' vetturi ta' kategoriji li
mhumiex l-M1 u N1, it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 1 110 ± 20 daN, ħlief għall-vetturi talkategoriji M3 and N3 fejn it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 740 ± 20 daN.

6.4.4.

It-test għall-ankraġġi taċ-ċinturin li jinsabu għalkollox fl-istruttura tas-sit jew mifruxa bejn l-istruttura talvettura u l-istruttura tas-sit

6.4.4.1.

Għandu jitwettaq, kif inhu xieraq, it-test li ġie speċifikat fil-paragrafi 6.4.1, 6.4.2 u 6.4.3 ta' aktar 'il fuq, fejn
fl-istess ħin għal kull sit jew għal kull grupp ta' sits tiġi applikata forza kif ġie ddikjarat aktar 'l isfel.

6.4.4.2.

It-tagħbiji li ġew indikati fil-paragrafi 6.4.1, 6.4.2 u 6.4.3 ta' aktar 'il fuq għandhom jiġu kkomplimentati
minn forza daqs 20 darba l-massa tas-sit komplut. It-tagħbija tal-inerzja għandha tiġi applikata fuq is-sit jew
fuq il-partijiet rilevanti tas-sit li tikkorrispondi għall-effett fiżiku tal-massa tas-sit ikkonċernat għall-ankraġġi
tas-sit. Id-determinazzjoni tat-tagħbija applikata jew tat-tagħbiji applikati addizzjonali u d-distribuzzjoni tattagħbiji għandhom isiru mill-manifattur u jkunu approvati mis-Servizz Tekniku.
Fil-każ ta' vetturi fil-kategoriji M2 u N2, din il-forza trid tkun daqs 10 darbiet il-massa tas-sit komplut; għallkategoriji M3 u N3 għandha tkun daqs 6.6 darbiet il-massa tas-sit komplut.
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6.4.5.

It-test b'konfigurazzjoni ta' ċinturin ta' tip speċjali

6.4.5.1.

Għandha tiġi applikata tagħbija tat-test ta' 1 350 ± 20 daN fuq apparat ta' trazzjoni (ara l-Grafika 2 talAnness 5) imwaħħal mal-ankraġġi ta' ċinturin ta' ċinturin tas-sikurezza bħal dan permezz ta'apparat li
jirriproduċi l-ġeometrija taċ-ċinga jew taċ-ċineg ta' fuq tat-torso.

6.4.5.2.

Fl-istess ħin, għandha tiġi applikata forza ta' trazzjoni ta' 1 350 ± 20 daN fuq apparat ta' trazzjoni (ara lGrafika 3 tal-Anness 5) imwaħħal maż-żewġ ankraġġi ta' isfel taċ-ċinturin.

6.4.5.3.

Fil-każ ta' vetturi ta' kategoriji li mhumiex l-M1 u N1, din it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 675 ± 20 daN,
ħlief għall-vetturi tal-kategoriji M3 and N3 fejn it-tagħbija tat-test għandha tkun ta' 450 ± 20 daN.

6.4.6.

It-test fil-każ tas-sits li jħarsu lura

6.4.6.1.

Il-punti ta' ankraġġi għandhom jiġu ttestjati skont il-forzi preskritti fil-paragrafi 6.4.1, 6.4.2 jew 6.4.3, kif
inhu xieraq. F'kull każ, it-tagħbija tat-test għandha tikkorrispondi għat-tagħbija preskritta għall-vetturi talkategoriji M3 jew N3.

6.4.6.2.

It-tagħbija tat-test għandha tkun diretta 'l quddiem b'relazzjoni għall-pożizzjoni bilqiegħda kkonċernata, li
tikkorrispondi għall-proċedura preskritta fil-paragrafu 6.3.

6.4.7.

It-test fil-każ tas-sits li jħarsu laġenba

6.4.7.1.

Il-punti ta' ankraġġ għandhom jiġu ttestjati f'konformità mal-forzi preskritti fil-paragrafu 6.4.3, għal
vetturi M3.

6.4.7.2.

It-tagħbija tat-test għandha tkun diretta 'l quddiem b'relazzjoni mal-vettura, u dan jikkorrispondi għallproċedura preskritta fil-paragrafu 6.3. Fil-każ li s-sits orjentati laġenba jkunu ragruppati flimkien fuq
struttura bażika, il-punti ta' ankraġġ taċ-ċinturini ta' sikurezza ta' kull pożizzjoni bilqiegħda fil-grupp
għandhom jiġu ttestjati separatament. Barra minn hekk, l-istruttura bażika għandha tiġi ttestjata kif provdut
fil-paragrafu 6.4.8.

6.4.7.3.

Apparat ta' trazzjoni adattat għall-ittestjar tas-sits orjentati laġenba jidher fil-Grafika 1b tal-Anness 5.

6.4.8.

Test għall-istruttura bażika tas-sits li jħarsu laġenba

6.4.8.1.

L-istruttura bażika ta' sit li jħares laġenba jew grupp ta' sits li jħarsu laġenba għandha tiġi ttestjata
f'konformità mal-forzi preskritti fil-paragrafu 6.4.3, għal vetturi M3.

6.4.8.2.

It-tagħbija tat-test għandha tkun diretta 'l quddiem b'relazzjoni mal-vettura, u dan jikkorrispondi għallproċedura preskritta fil-paragrafu 6.3. Fil-każ li s-sits orjentati laġenba jkunu ragruppati flimkien, l-istruttura
bażika, għandha tiġi ttestjata simultanjament għal kull pożizzjoni bilqiegħda fil-grupp.

6.4.8.3.

Il-punt tal-applikazzjoni tal-forzi preskritti fil-paragrafi 6.4.3 u 6.4.4. għandu jkun qrib kemm jista' jkun
għall-punt-H u fuq il-linja definita mill-pjan orizzontali u pjan vertikali trasversali għaddej minn ġewwa lPunt-H ta' kull pożizzjoni bilqiegħda.

6.5.

Fil-każ ta' grupp ta' sits kif ġie deskritt fil-paragrafu 1 tal-Anness 7, jista' jitwettaq it-test dinamiku talAnness 7, skont kif jagħżel il-manifattur tal-karozza, bħala alternattiva għat-test statiku preskritt filparagrafi 6.3 u 6.4.

6.6.

Ir-rekwiżiti tat-test statiku.

6.6.1.

Is-saħħa tas-sistemi ta' ankraġġ ISOFIX għandhom jiġu ttestjati billi jiġu applikati l-forzi, kif ġie preskritt filparagrafu 6.6.4.3, fuq l-apparat għall-applikazzjoni ta' forza statika (SFAD) biż-żjidiet ISOFIX ingaġġjati sew.
F'każ ta' ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX għandu jitwettaq test addizzjonali kif ġie preskritt filparagrafu 6.6.4.4.
F'każ ta' pożizzjoni bilqiegħda i-Size, għandu jsir test addizzjonali fuq is-sieq ta' appoġġ, kif ġie deskritt filparagrafu 6.6.4.5.
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Il-pożizzjonijiet ISOFIX kollha u/jew pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size tal-istess ringiela ta' sits, li jistgħu
jintużaw fl-istess ħin, għandhom jiġu ttestjati fl-istess ħin.
6.6.2.

It-test jista' jitwettaq jew fuq vettura kompluta minn kollox jew fuq partijiet biżżejjed tal-vettura sabiex
ikunu rappreżentattivi tas-saħħa u tar-riġidità tal-istruttura tal-vettura.
It-twieqi u l-bibien jistgħu jkunu mwaħħla jew le u magħluqa jew le.
Jista' jitwaħħal kwalunkwe tagħmir normalment ipprovdut u li huwa probbabli li jikkontribwixxi għallistruttura tal-vettura.
It-test jista' jkun ristrett għall-pożizzjoni ISOFIX jew i-Size li tkun relatata ma' sit wieħed biss jew ma' grupp
ta' sits wieħed biss bil-kundizzjoni li:
(a) Il-pożizzjoni ISOFIX jew i-Size ikkonċernata jkollha l-istess karatteristiċi strutturali bħal-pożizzjoni
ISOFIX jew i-Size li tkun relatata mas-sits jew mal-gruppi ta' sits l-oħra u,
(b) Fejn pożizzjonijiet ISOFIX jew i-Size bħal dawn ikunu armati totalment jew parzjalment fuq is-sit jew
fuq il-grupp ta' sits, il-karatteristiċi strutturali tas-sit jew tal-grupp ta' sits jew tal-art fil-każ ta' pożizzjo
nijiet bilqiegħda i-Size ikunu l-istess bħal dawk għas-sits jew għall-gruppi ta' sits l-oħra.

6.6.3.

Jekk is-sits u t-trażżin għar-ras ikunu aġġustabbli, għandhom ikunu ttestjati fil-pożizzjoni li ġiet iddefinita
mis-servizz tekniku fil-medda limitata preskritta mill-manifattur tal-karozza kif inhu pprovdut flAppendiċi 3 tal-Anness 17 tar-Regolament Nru 16.

6.6.4.

Il-forzi, id-direzzjonijiet u l-limiti ta' ċaqliq.

6.6.4.1.

Għandha tiġi applikata forza ta' 135 N ± 15 N fuq iċ-ċentru tat-traversa ta' isfel ta' quddiem l-SFAD sabiex
tkun aġġustata l-pożizzjoni quddiem-wara tal-estensjoni lura tal-SFAD sabiex titneħħa kwalunkwe parti
laxka jew tensjoni bejn l-SFAD u l-appoġġ tiegħu.

6.6.4.2.

Il-forzi għandhom jiġu applikati fuq l-apparat għall-applikazzjoni ta' forza statika (SFAD) f'direzzjoni 'l
quddiem u oblikwa skont it-Tabella 1.
Tabella 1
Id-direzzjonijiet tal-forzi tat-test
'Il quddiem

0° ± 5°

8 kN ± 0,25 kN

Oblikwa

75° ± 5° (fuq iż-żewġ naħat tal-linja dritta 'il quddiem, inkella lagħar każ, jew jekk iż-żewġ naħat huma simetriċi, naħa waħda
biss)

5 kN ± 0,25 kN

Jekk il-manifattur jitlob dan, kull wieħed minn dawn it-testijiet jista' jitwettaq fuq strutturi differenti.
Il-forzi fid-direzzjoni 'l quddiem għandhom jiġu applikati b'angolu ta' applikazzjoni tal-forza inizjali
ta' 10 ± 5° 'il fuq mil-linja orizzontali. Il-forzi oblikwi għandhom jiġu applikati orizzontalment 0° ± 5°.
Għandha tiġi applikata forza ta' tagħbija minn qabel ta' 500 N ± 25 N fil-punt X preskritt tat-tagħbija li ġie
indikat fil-Grafika 2 tal-Anness 9. L-applikazzjoni sħiħa tat-tagħbija għandha tintlaħaq kemm jista' jkun
malajr, u f'ħin massimu ta' applikazzjoni ta' tagħbija ta' 30 sekonda. Madankollu, il-manifattur jista' jitlob li
l-applikazzjoni tat-tagħbija tintlaħaq f'2 sekondi. Il-forza għandha tinżamm għal perjodu minimu ta' 0,2 s.
Il-kejl kollu għandu jsir skont l-ISO 6487 b'CFC ta' 60 Hz jew bi kwalunkwe metodu ekwivalenti.
6.6.4.3.

It-testijiet tas-sistema ta' ankraġġi ISOFIX biss:

6.6.4.3.1.

It-test tal-forza f'direzzjoni 'l quddiem:
Iċ-ċaqliq orizzontali lonġitudinali (wara tagħbija minn qabel) tal-punt X tas-SFAD matul l-applikazzjoni talforza ta' 8 kN ± 0,25 kN għandu jkun limitat għal 125 mm u deformazzjoni permanenti, inkluż ftuq jew
ksur parzjali ta' kwalunkwe ankraġġ baxx ISOFIX jew taż-żona tal-madwar m'għandiex tikkostitwixxi
falliment jekk il-forza meħtieġa tkun sostnuta għall-ħin speċifikat.
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It-test tal-forza f'direzzjoni oblikwa:
Iċ-ċaqliq fid-direzzjoni tal-forza (wara tagħbija minn qabel) tal-punt X tas-SFAD matul l-applikazzjoni talforza ta' 5 kN ± 0,25 kN għandu jkun limitat għal 125 mm u deformazzjoni permanenti inkluż ftuq jew
ksur parzjali ta' kwalunkwe ankraġġ baxx ISOFIX jew taż-żona tal-madwar m'għandiex tikkostitwixxi
falliment jekk il-forza meħtieġa tkun sostnuta għall-ħin speċifikat.

6.6.4.4.

It-test tas-sistemi ta' ankraġġi ISOFIX u tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX:
Trid tiġi applikata tagħbija minn qabel tat-tensjoni ta' 50 N ± 5 N bejn is-SFAD u l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq.
Iċ-ċaqliq orizzontali (wara tagħbija minn qabel) tal-punt X matul l-applikazzjoni tal-forza ta' 8 kN
± 0,25 kN għandu jkun limitat għal 125 mm u deformazzjoni permanenti, inkluż ftuq jew ksur parzjali ta'
kwalunkwe ankraġġ baxx ISOFIX u tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, jew taż-żona tal-madwar m'għandiex
tikkostitwixxi falliment jekk il-forza meħtieġa tkun sostnuta għall-ħin speċifikat.
Tabella 2
Il-limiti taċ-ċaqliq
Id-direzzjoni
tal-forza

6.6.4.5.

Iċ-ċaqliq massimu tal-punt X tas-SFAD

'Il quddiem

125 mm lonġitudinali

Oblikwu

125 mm fid-direzzjoni tal-forza

Test għall-pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size
Minbarra t-testijiet speċifikati fil-paragrafi 6.6.4.3 u 6.6.4.4, għandu jsir test b'apparat modifikat għall-appli
kazzjoni tat-tagħbija, li jikkonsisti f'SFAD u jinkludi sonda tat-test għas-sieq ta' appoġġ kif definita filGrafika 3 tal-Anness 10. L-apparat tat-test tas-sieq ta' appoġġ għandu jiġi aġġustat, fit-tul u fil-wisa' sabiex
tiġi vvalutata s-superfiċje ta' kuntatt tal-art tal-vettura, kif definit fil-paragrafu 5.2.5.2. (ara wkoll il-Grafiki 1
u 2 tal-Anness 10 ta' dan ir-Regolament) L-għoli tal-apparat tat-test tas-sieq ta' appoġġ għandu jiġi aġġustat
b'tali mod li l-qiegħ tal-apparat tat-test tas-sieq ta' apoġġ ikun f'kuntatt mas-superfiċje ta' fuq tal-art talvettura. Fil-każ ta' aġġustament inkrementali tal-għoli, għandha tintagħżel l-ewwel pożizzjoni li fiha s-sieq
tistrieħ b'mod stabbli mal-art; fil-każ ta' aġġustament mhux inkrementali/kontinwu tal-għoli tal-apparat tattest tas-sieq ta' appoġġ, l-angolu tax-xengil tal-SFAD għandu jiżdied b'1,5 +/– 0,5 gradi minħabba laġġustament għall-għoli tal-apparat tat-test tas-sieq ta' appoġġ.
Iċ-ċaqliq orizzontali (wara tagħbija minn qabel) tal-punt X tal-SFAD matul l-applikazzjoni tal-forza ta' 8 kN
± 0,25 kN għandu jkun limitat għal 125 mm u deformazzjoni permanenti, inkluż ftuq jew ksur parzjali ta'
kwalunkwe ankraġġ baxx ISOFIX u s-superfiċje ta' kuntatt tal-art tal-vettura, jew taż-żona tal-madwar
m'għandiex tikkostitwixxi falliment jekk il-forza meħtieġa tkun sostnuta għall-ħin speċifikat.

6.6.5.

Forzi addizzjonali.

6.6.5.1.

Il-forzi tal-inerzja tas-sit.
Għall-pożizzjoni ta' installazzjoni fejn it-tagħbija tiġi trasferita fl-assemblaġġ tas-sit tal-vettura, u mhux
direttament fl-istruttura tas-sit, għandu jitwettaq test sabiex ikun żgurat li s-saħħa tal-ankraġġi tas-sit talvettura mal-istruttura tal-vettura tkun biżżejjed. F'dan it-test, forza daqs 20 darba l-massa tal-partijiet
rilevanti tal-assemblaġġ tas-sit għandha tkun applikata orizzontalment u lonġitudinalment f'direzzjoni 'l
quddiem lis-sit jew lill-parti rilevanti tal-assemblaġġ tas-sit li tikkorrispondi għall-effett fiżiku tal-massa tassit ikkonċernat għall-ankraġġi tas-sit. Id-determinazzjoni tat-tagħbija applikata jew tat-tagħbiji applikati
addizzjonali u d-distribuzzjoni tat-tagħbiji għandhom isiru mill-manifattur u jkunu approvati mis-Servizz
Tekniku.
Fuq it-talba tal-manifattur, it-tagħbija addizzjonali tista' tiġi applikata fil-punt X tas-SFAD matul it-testijiet
statitiċi li ġew deskritti aktar 'il fuq.
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Jekk l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq jkun integrat mas-sit tal-vettura, dan it-test għandu jitwettaq biċ-ċinga tal-irbit
ta' fuq ISOFIX.
M'għandu jkun hemm l-ebda ksur u jridu jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta' ċaqliq mogħtija fit-Tabella 2.
Nota: Dan it-test m'għandux għalfejn jitwettaq f'każ li kwalunkwe ankraġġ tas-sistema taċ-ċinturin tassikurezza tal-vettura jkun integrat mal-istruttura tas-sit tal-vettura, u s-sit tal-vettura jkun diġà ġie ttestjat u
approvat bħala li jissodisfa t-testijiet tat-tagħbija tal-ankraġġ meħtieġa minn dan ir-Regolament għal trażżin
għal passiġġier adult.
7.

SPEZZJONI TAL-ANKRAĠĠI TAĊ-ĊINTURINI TAS-SIKUREZZA MATUL U WARA T-TESTIJIET STATIĊI

7.1.

L-ankraġġi kollha għandhom ikunu kapaċi jifilħu t-test preskritt fil-paragrafi 6.3 u 6.4. Id-deformazzjoni
permanenti, inkluż ftuq jew ksur parzjali ta' kwalunkwe ankraġġ jew taż-żona tal-madwar, m'għandiex
tikkostitwixxi falliment jekk il-forza meħtieġa tkun sostnuta għall-ħin speċifikat. Matul it-test, għandhom
jiġu rrispettati l-ispazji minimi għall-ankraġġi effettivi ta' isfel taċ-ċinturin li ġew speċifikati fil-paragrafu
5.4.2.5 u r-rekwiżiti tal-paragrafu 5.4.3.6. għall-ankraġġi effettivi ta' fuq taċ-ċinturin.

7.1.1.

Għall-vetturi tal-kategorija M1 ta' massa totali permissibbli li ma taqbiżx it-2,5 tunnellati metriċi, waqt it-test
l-ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin tas-sikurezza, jekk ikun imwaħħal mal-istruttura tas-sit, m'għandux jiġi spostat
'il quddiem minn pjan trażversali li jgħaddi mill-punti R u C tas-sit ikkonċernat (ara l-Grafika 1 tal-Anness 3
ta' dan ir-Regolament).
Għall-vetturi li mhumiex dawk li ssemmew aktar 'il fuq, matul it-test l-ankraġġ effettiv ta' fuq taċ-ċinturin
tas-sikurezza m'għandux jiġi spostat 'il quddiem ta' pjan trażversali inklinat 10° f'direzzjoni 'l quddiem u li
jgħaddi mill-punt R tas-sit.
L-ispostament massimu tal-punt tal-ankraġġ effettiv ta' fuq għandu jitkejjel matul it-test.
Jekk l-ispostament tal-punt tal-ankraġġ effettiv ta' fuq jaqbeż il-limitu li ssemma aktar 'il fuq, il-manifattur
għandu juri, għas-sodisfazzjon tas-servizz tekniku, li m'hemm l-ebda periklu għall-okkupant. Pereżempju, ilproċedura tat-test tista' titwettaq skont ir-Regolament Nru 94 jew jista' jitwettaq test fuq slitta b'polz korris
pondenti sabiex jintwera li hemm spazju biżżejjed għas-sopravivenza.

7.2.

F'vetturi fejn jintużaw apparati bħal dawn, l-apparati ta' spostament u li jillokkjaw li jippermettu li lokkupanti tas-sits kollha jħallu l-vettura xorta jridu jkunu jistgħu jitħaddmu bl-id wara li tkun tneħħiet ilforza ta' trazzjoni.

7.3.

Wara l-ittestjar, kwalunkwe ħsara lill-ankraġġi u lill-istrutturi li jappoġġjaw it-tagħbija matul it-testijiet
għandha tkun innotata.

7.4.

B'deroga, l-ankraġġi ta' fuq imwaħħla ma' sit wieħed jew aktar tal-vetturi tal-kategorija M3 u dawk talkategorija M2 b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati metriċi, li jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament
Nru 80, m'hemmx għalfejn jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-paragrafu 7.1 li jikkonċernaw il-konformità malparagrafu 5.4.3.6.

8.

MODIFIKI U ESTENSJONI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TA' VETTURA

8.1.

Kull modifika għat-tip ta' vettura għandha tkun innotifikata lill-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip li jkun
approva t-tip ta' vettura. L-awtorità mbagħad tista':

8.1.1.

Tqis li l-modifiki li saru mhux probabbli li se jkollhom effettiv negattiv sew u li jkun xi jkun il-każ il-vettura
xorta tikkonforma mar-rekwiżiti; jew

8.1.2.

Tesiġi rapport ġdid ta' test mis-servizz tekniku inkarigat li jagħmel it-testijiet.

8.2.

Il-konferma jew ir-rifjut ta' approvazzjoni, fejn jiġu speċifikati l-alterazzjonijiet, għandha tiġi kkomunikata
permezz tal-proċedura li ġiet speċifikata fil-paragrafu 4.3 ta' aktar 'il fuq lill-Partijiet għall-Ftehim li
japplikaw dan ir-Regolament.

8.3.

L-awtorità kompetenti li toħroġ l-estensjoni ta' approvazzjoni għandha tassenja numru ta' serje għal
estensjoni bħal din u għandha tinforma b'dan lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim tal-1958 li japplikaw dan irRegolament permezz ta' formola ta' komunikazzjoni li tikkonforma mal-mudell fl-Anness 1 għal dan irRegolament.
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KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

Il-proċeduri tal-konformità tal-produzzjoni għandhom ikunu konformi ma' dawk li ġew stabbiliti flAppendiċi 2 tal-Ftehim (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), bir-rekwiżiti li ġejjin:
9.1.

Kull vettura li jkollha fuqha marka ta' approvazzjoni kif ġie preskritt skont dan ir-Regolament għandha
tikkonforma mat-tip ta' vettura approvat rigward id-dettalji li jaffettwaw il-karatteristiċi tal-ankraġġi taċċinturin tas-sikurezza u tas-sistema ta' ankraġġi ISOFIX u tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX.

9.2.

Sabiex tkun ivverifikata l-konformità kif ġie preskritt fil-paragrafu 9.1 ta' aktar 'il fuq, numru biżżejjed ta'
vetturi prodotti f'serje, li jkollhom fuqhom il-marka ta' approvazzjoni meħtieġa minn dan ir-Regolament,
għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli każwali.

9.3.

Bħala regola ġenerali, kif intqal aktar 'il fuq, il-kontrolli għandhom ikunu limitati għat-teħid tal-qisien.
Madankollu, jekk ikun meħtieġ, il-vetturi għandhom ikunu soġġetti għal uħud mit-testijiet li ġew deskritti
fil-paragrafu 6 ta' aktar 'il fuq, li ntgħażlu mis-servizz tekniku li jwettaq it-testijiet ta' approvazzjoni.

10.

PENALI GĦAN-NUQQAS TA' KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

10.1.

L-approvazzjoni mogħtija rigward tip ta' vettura skont dan ir-Regolament tista' tiġi rtirata jekk ma jkunx
hemm konformità mar-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 9.1 ta' aktar 'il fuq jew jekk l-ankraġġi taċ-ċinturin tassikurezza tagħha jew is-sistema ta' ankraġġi ISOFIX u l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX ma jirnexxilhomx
jgħaddu mill-kontrolli preskritti fil-paragrafu 9 ta' aktar 'il fuq.

10.2.

Jekk Parti Kontraenti għall-Ftehim li tapplika dan ir-Regolament tirtira approvazzjoni li tkun tat qabel,
għandha minnufih tinnotifika b'dan lill-Partijiet Kontraenti l-oħra li japplikaw dan ir-Regolament, permezz
ta' formola ta' komunikazzjoni li tikkonforma mal-mudell fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

11.

STRUZZJONIJIET TAT-TĦADDIM

L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jeħtieġu li l-manifatturi tal-vetturi reġistrati minnhom jiddikjaraw b'mod ċar
fl-istruzzjonijiet għat-tħaddim tal-vettura
11.1.

Fejn jinsabu l-ankraġġi; kif ukoll

11.2.

Għal liema tipi ta' ċinturini huma maħsuba l-ankraġġi (ara l-punt 5 tal-Anness 1).

12.

PRODUZZJONI MWAQQFA GĦALKOLLOX

Jekk id-detentur tal-approvazzjoni jieqaf għalkollox milli jimmanifattura tip ta' ankraġġi taġ-ċinturin tassikurezza jew tip ta' sistema ta' ankraġġi ISOFIX u ta' ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX li ġie approvat skont
dan ir-Regolament, għandu jinforma b'dan lill-awtorità li tat l-approvazzjoni. Malli tirċievi l-komunikazzjoni
rilevanti, dik l-awtorità għandha tinforma b'dan lill-Partijiet Kontraenti l-oħra għall-Ftehim tal-1958, li
japplikaw dan ir-Regolament permezz ta' formola ta' komunikazzjoni li tikkonforma mal-mudell flAnness 1 ta' dan ir-Regolament.
13.

ISMIJIET U INDIRIZZI TAS-SERVIZZI TEKNIĊI RESPONSABBLI MIT-TWETTIQ TAT-TESTIJIET TAL-APPROVAZZJONI U
TAL-AWTORITAJIET TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP

Il-Partijiet għall-Ftehim tal-1958 li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jikkomunikaw lis-segretarjat tanNazzjonijiet Uniti l-ismijiet u l-indirizzi tas-Servizzi Tekniċi responsabbli mit-twettiq tat-testijiet talapprovazzjoni u tal-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip li joħorġu l-approvazzjoni u li jintbagħtulhom ilformoli li jiċċertifikaw l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda, ir-rifjut, l-estensjoni jew l-irtirar tal-approvazzjoni,
maħruġa f'pajjiżi oħra.
14.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI

14.1.

Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje 06 ta' emendi, l-ebda Parti Kontraenti li tapplika dan irRegolament m'għandha tirrifjuta li tagħti approvazzjonijiet skont dan ir-Regolament kif ġie emendat bisserje 06 ta' emendi.
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14.2.

Minn sentejn (2) wara d-dħul fis-seħħ tas-serje 06 ta' emendi għal dan ir-Regolament, il-Partijiet Kontraenti
li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jagħtu approvazzjonijiet tat-tip KEE biss jekk ir-rekwiżiti ta' dan
ir-Regolament, kif emendat mis-serje 06 ta' emendi, jiġu ssodisfati.

14.3.

Minn 7 snin wara d-dħul fis-seħħ tas-serje 06 ta' emendi għal dan ir-Regolament, il-Partijiet Kontraenti li
japplikaw dan ir-Regolament jistgħu jirrifjutaw li jirrikonoxxu l-approvazzjonijiet li ma ngħatawx skont isserje 06 ta' emendi għal dan ir-Regolament. Madankollu, l-approvazzjonijiet eżistenti tal-kategoriji tal-vetturi
li mhumiex affettwati mis-serje 06 ta' emendi għal dan ir-Regolament għandhom jibqgħu validi u l-Partijiet
Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom ikomplu jaċċettawhom.

14.4.

Għal vetturi li mhumiex affettwati mill-paragrafu 7.1.1 ta' aktar 'il fuq, l-approvazzjonijiet mogħtija skont isserje 04 ta' emendi għal dan ir-Regolament għandhom jibqgħu validi.

14.5.

Għal vetturi li mhumiex affettwati mis-Suppliment 4 tas-serje 05 ta' emendi għal dan ir-Regolament
għandhom jibqgħu validi l-approvazzjonijiet eżistenti, jekk ingħataw skont is-serje 05 ta' emendi, sasSuppliment 3 tagħha.

14.6.

Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-Suppliment 5 għas-serje 05 ta' emendi, l-ebda Parti Kontraenti li
tapplika dan ir-Regolament m'għandha tirrifjuta li tagħti approvazzjonijiet KEE skont dan ir-Regolament kif
ġie mmodifikat mis-Suppliment 5 tas-serje 05 ta' emendi.

14.7.

Għal vetturi li mhumiex affettwati mis-Suppliment 5 tas-serje 05 ta' emendi għal dan ir-Regolament
għandhom jibqgħu validi l-approvazzjonijiet eżistenti, jekk ingħataw skont is-serje 05 ta' emendi, sasSuppliment 3 tagħha.

14.8.

Mill-20 ta' Frar 2005 għall-vetturi tal-kategorija M1, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament
għandhom jagħtu approvazzjonijiet biss jekk ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, kif emendat misSuppliment 5 tas-serje 05 ta' emendi, jiġu ssodisfati.

14.9.

Mill-20 ta' Frar 2007 għall-vetturi tal-kategorija M1, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament
jistgħu jirrifjutaw li jirrikonoxxu approvazzjonijiet li ma ngħatawx skont is-Suppliment 5 tas-serje 05 ta'
emendi għal dan ir-Regolament.

14.10.

Mis-16 ta' Lulju 2006 għall-vetturi tal-kategorija N, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament
għandhom jagħtu approvazzjoni biss jekk it-tip ta' vettura jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, kif
emendat mis-Suppliment 5 għas-serje 05 ta' emendi.

14.11.

Mis-16 ta' Lulju 2008 għall-vetturi tal-kategorija N, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament
jistgħu jirrifjutaw li jirrikonoxxu approvazzjonijiet li ma ngħatawx skont is-Suppliment 5 tas-serje 05 ta'
emendi għal dan ir-Regolament.

14.12.

Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje 07 ta' emendi, l-ebda Parti Kontraenti li tapplika dan irRegolament m'għandha tirrifjuta li tagħti approvazzjonijiet skont dan ir-Regolament kif ġie emendat bisserje 07 ta' emendi.

14.13.

Minn 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tas-serje 07 ta' emendi, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan
ir-Regolament għandhom jagħtu approvazzjonijiet biss jekk ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ikunu
ssodisfati, kif emendat mis-serje 07 ta' emendi.

14.14.

Minn 36 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tas-serje ta' emendi 07, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan
ir-Regolament jistgħu jirrifjutaw li jirrikonoxxu l-approvazzjonijiet li ma ngħatawx skont is-serje 07 ta'
emendi għal dan ir-Regolament.

14.15.

Minkejja l-paragrafi 14.13 u 14.14, l-approvazzjonijiet tal-kategoriji tal-vetturi għas-serje preċedenti ta'
emendi fir-Regolament li mhumiex affettwati mis-serje 07 ta' emendi għandhom jibqgħu validi u l-Partijiet
Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom ikomplu jaċċettawhom.

14.16.

Sakemm ma jkunx hemm rekwiżiti li jikkonċernaw it-twaħħil obbligatorju tal-ankraġġi taċ-ċinturini tassikurezza għas-sits li jingħalqu fir-rekwiżiti nazzjonali tagħhom fiż-żmien tal-adeżjoni ma' dan irRegolament, il-Partijiet Kontraenti jistgħu jkomplu jippermettu li ma jsirx dan it-twaħħil għall-finijiet talapprovazzjoni nazzjonali u f'dan il-każ dawn il-kategoriji ta' xarabankijiet ma tistax tinħarġilhom
approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament.
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14.17.

Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-Suppliment 2 tas-serje 07 ta' emendi, l-ebda Parti Kontraenti li qed
tapplika dan ir-Regolament m'għandha tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni tat-tip taħt dan ir-Regolament kif
emendat mis-Suppliment 2 tas-serje 07 ta' emendi.

14.18.

Minn 12-il xahar wara d-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-Suppliment 2 tas-serje 07 ta' emendi, l-ebda Parti
Kontraenti li qed tapplika dan ir-Regolament m'għandha tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni tat-tip taħt dan
ir-Regolament kif emendat mis-Suppliment 2 tas-serje 07 ta' emendi.

14.19.

Il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament ma jistgħux jirrifjutaw li jagħtu estensjonijiet talapprovazzjonijiet, anke jekk is-Suppliment 2 tas-serje 07 ta' emendi ma jkunx ġie ssodisfat.
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ANNESS 2
ARRANĠAMENTI TAL-MARKA TAL-APPROVAZZJONI
Mudell A

(ara l-paragrafu 4.4 ta' dan ir-Regolament)

a = 8 mm min.
Il-marka ta' approvazzjoni ta' hawn fuq imwaħħla ma' vettura turi li t-tip ta' vettura kkonċernat, rigward l-ankraġġi taċċinturin tas-sikurezza, kien approvat fil-Pajjiżi l-Baxxi (E 4), skont ir-Regolament Nru 14, bin-Nru 072439. L-ewwel
żewġ ċifri tan-numru ta' approvazzjoni jindikaw li r-Regolament Nru 14 kien diġà jinkludi s-serje 07 ta' emendi meta
ngħatat l-approvazzjoni.
Mudell B

(ara l-paragrafu 4.5 ta' dan ir-Regolament)

a = 8 mm min.
Il-marka ta' approvazzjoni ta' hawn fuq imwaħħla ma' vettura turi li t-tip ta' vettura konċernat kien approvat finNetherlands (E 4) skont ir-Regolament Nri 14 u 24 (*). (Fil-każ tar-Regolament tal-aħħar, il-koeffiċjent ikkoreġut ta'
assorbiment huwa 1,30 m– 1). In-numri ta' approvazzjoni jindikaw li fid-dati meta ngħataw dawn l-approvazzjonijiet, irRegolament Nru 14 kien jinkludi s-serje 07 ta' emendi u r-Regolament Nru 24 kien fis-serje 03 ta' emendi tiegħu.

(*) It-tieni numru qed jingħata sempliċement bħala eżempju.
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ANNESS 3
POŻIZZJONAMENT TAL-ANKRAĠĠI EFFETTIVI TAĊ-ĊINTURINI

Grafika 1
Iż-żoni fejn jinsabu l-ankraġġi effettivi taċ-ċinturin
(It-tpinġija turi eżempju wieħed, fejn l-ankraġġ ta' fuq huwa mwaħħal mal-panil tal-ġenb tal-qafas tal-vettura)

L 218/55

L 218/56

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
Grafika 2

L-ankraġġi effettivi ta' fuq li jikkonformaw mal-paragrafu 5.4.3.7.3 tar-Regolament
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ANNESS 4
PROĊEDURA BIEX JIĠU DDETERMINATI L-PUNT “H” U L-ANGOLU EFFETTIV TAT-TORSO GĦALLPOŻIZZJONIJIET BILQIEGĦDA FIL-VETTURI MOTORIZZATI (1)

Appendiċi 1 — Deskrizzjoni tal-magna tridimensjonali tal-punt “H” (1)
Appendiċi 2 — Sistema ta' referenza Tridimensjonali (1)
Appendiċi 3 — Dejta ta' referenza dwar il-pożizzjonijiet bilqiegħda (1)

(1) Il-proċedura hija deskritta fl-Anness 1 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), (dokument ECE/TRANS/
WP.29/78/Rev.3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
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APPARAT TA' TRAZZJONI

Grafika 1

Grafika 1a
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Grafika 1b
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Grafika 2
(Id-dimensjonijiet kollha huma f'millimetri)

Biex titwaħħal iċ-ċinga, l-apparat ta' trazzjoni taċ-ċinturin ta' fuq l-ispalla jista' jkun modifikat billi jiżu miżjuda żewġ
itruf u/jew xi boltijiet sabiex ikun evitat li waqt it-test tal-ġbid taqa' ċ-ċinga.
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Grafika 3
(Id-dimensjonijiet kollha huma f'millimetri)
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ANNESS 6
GĦADD MINIMU TA' PUNTI TA' ANKRAĠĠ U L-POŻIZZJONAMENT TAL-ANKRAĠĠI TAN-NAĦA T'ISFEL

Pożizzjonijiet bilqiegħda li jħarsu lura

Iħarsu lura

Iħarsu laġenba

Kategorija tal-vettura
Fuq barra

Ċentru

Quddiem

Oħra

Quddiem

Oħra

1

3

3

3

3

2

—

M2 ≤ 3,5 tunnellati

3

3

3

3

2

—

M2 > 3,5 tunnellati

3�

3 jew 2

3 jew 2

3 jew 2

2

—

M3

3�

3 jew 2

3 jew 2

3 jew 2

2

2

N1

3

3 jew 2 Ø

3 jew 2 *

2

2

—

N2 & N3

3

2

3 jew 2 *

2

2

—

It-tifsira tas-simboli:
2. Żewġ ankraġġi ta' isfel, li jippermettu l-installazzjoni ta' ċinturin tas-sikurezza tat-tip B, jew ta' ċinturini tas-sikurezza tat-tipi Br,
Br3, Br4m jew Br4Nm, fejn meħtieġ mill-Appendiċi 1 tal-Anness 13 tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi
(R.E.3).
3. Żewġ ankraġġi ta' isfel u ankraġġ wieħed ta' fuq li jippermettu l-installazzjoni ta' ċinturin tas-sikurezza bi tliet ankraġġi tat-tip A,
jew ta' ċinturini tas-sikurezza tat-tipi Ar, Ar4Nm, jew ArNm, fejn ikun meħtieġ mill-Appendiċi 1 tal-Anness 13 tar-Riżoluzzjoni
Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3).
Ø: Tirreferi għall-paragrafu 5.3.3 (Ikunu permessi żewġ ankraġġi jekk sit ikun fuq in-naħa ta' ġewwa ta' passaġġ).
*: Tirreferi għall-paragrafu 5.3.4 (Ikunu permessi żewġ ankraġġi jekk il-windskrin ikun barra miż-żona ta' referenza).
: Tirreferi għall-paragrafu 5.3.5 (Ikunu permessi żewġ ankraġġi jekk ma jkun hemm xejn fiż-żona ta' referenza).
�: Tirreferi għall-paragrafu 5.3.7 (Id-dispożizzjonijiet speċjali għall-pjan ta' fuq ta' vettura).
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Appendiċi 1
Post fejn jinsabu l-ankraġġi ta' isfel — Rekwiżiti angolari biss

Sit

Quddiem *

M1

Għajr l-M1

fuq in-naħa tal-bokkla (α2)

45° - 80°

30° - 80°

għajr għan-naħa tal-bokkla (α1)

30° - 80°

30° - 80°

angolu kostanti

50° - 70 °

50° - 70 °

bank — in-naħa tal-bokkla (α2)

45° - 80°

20° - 80°

il-bank — għajr għan-naħa tal-bokkla (α1)

30° - 80°

20° - 80°

45° - 80° (α2) *

20° - 80°

sit aġġustabbli bl-angolu tad-dahar tas-sit < 20°

20° - 80°(α1) *
Wara ≠
Li jingħalaq

30° - 80°
Mhu meħtieġ l-ebda ankraġġ taċ-ċinturin.
Jekk jitwaħħal ankraġġ: ara r-rekwiżiti angolari għal Quddiem u għal Wara.

It-tifsira tas-simboli:
≠: Fuq barra u fiċ-ċentru.
*: Jekk l-angolu ma jkunx kostanti ara l-paragrafu 5.4.2.1.
Ψ: 45° - 90° fil-każ tas-sits fil-vetturi tal-kategorija M2 u M3.

20° - 80° Ψ
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ANNESS 7
TEST DINAMIKU BĦALA ALTERNATTIVA GĦAT-TEST STATIKU TAS-SAĦĦA TAL-ANKRAĠĠI TAĊĊINTURINI TA' SIKUREZZA

1.

KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Dan l-Anness jiddeskrivi test dinamiku fuq slitta li jista' jitwettaq bħala alternattiva għat-test statiku tas-saħħa
tal-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza li ġie preskritt fil-paragrafi 6.3 u 6.4 ta' dan ir-Regolament.
Din l-alternattiva tista' tapplika fuq it-talba tal-manifattur tal-karozza fil-każ ta' grupp ta' sits fejn il-pożizzjo
nijiet bilqiegħda kollha jkunu mgħammra b'ċinturini tas-sikurezza bi 3 ankraġġi li magħhom ikunu assoċjati lfunzjonijiet ta' tagħmir li jillimita t-tagħbija fuq it-toraċi u meta, barra minn hekk, il-grupp ta' sits jinkludi
pożizzjoni bilqiegħda fejn l-ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin tas-sikurezza jkun jinsab fuq l-istruttura tas-sit.
2.

PRESKRIZZJONIJIET

2.1.

Fit-test dinamiku preskritt fil-paragrafu 3 ta' dan l-Anness, m'għandu jkun hemm l-ebda ftuq tal-ebda ankraġġ
jew fiż-żona tal-madwar. Madankollu, jiġi permess ftuq ipprogrammat meħtieġ għall-funzjonament tal-apparat
li jillimita t-tagħbija.
Għandhom ikunu rrispettati l-ispazji minimi għall-ankraġġi effettivi ta' isfel li ġew speċifikati filparagrafu 5.4.2.5 ta' dan ir-Regolament, u r-rekwiżiti għall-ankraġġi effettivi ta' fuq li ġew speċifikati filparagrafu 5.4.3.6 ta' dan ir-Regolament u, fejn ikun applikabbli, kompluti mill-paragrafu 2.1.1. li ġej.

2.1.1.

Għall-vetturi tal-kategorija M1 ta' massa totali permissibbli li ma taqbiżx it-2,5 tunnellati metriċi, l-ankraġġ ta'
fuq taċ-ċinturin tas-sikurezza, jekk ikun imwaħħal mal-istruttura tas-sit, m'għandux jiġi spostat 'il quddiem
minn pjan trażversali li jgħaddi mill-punti R u C tas-sit ikkonċernat (ara l-Grafika 1 tal-Anness 3 ta' dan irRegolament).
Għal vetturi li mhumiex dawk li ssemmew aktar 'il fuq, l-ankraġġ ta' fuq taċ-ċinturin tas-sikurezza m'għandux
jiġi spostat 'il quddiem minn pjan trażversali inklinat 10° f'direzzjoni 'l quddiem u li jgħaddi mill-punt R tas-sit.

2.2.

F'vetturi fejn jintużaw apparati bħal dawn, l-apparati ta' spostament u li jillokkjaw li jippermettu li l-okkupanti
tas-sits kollha jħallu l-vettura wara t-test xorta jridu jkunu jistgħu jitħaddmu bl-id.

2.3.

Il-manwal ta' sid il-vettura għandu jinkludi indikazzjonijiet li kull ċinturin tas-sikurezza għandu jiġi ssostitwit
biss minn ċinturin tas-sikurezza approvat għall-pożizzjonijiet bilqiegħda meqjusa fil-vettura, u b'mod partikolari
għandu jidentifika dawk il-pożizzjonijiet bilqiegħda li jistgħu jiġu mgħammra b'ċinturin tas-sikurezza xieraq
mgħammar b'apparat li jillimita t-tagħbija.

3.

IL-KUNDIZZJONIJIET TAT-TEST DINAMIKU

3.1.

Il-kundizzjonijiet ġenerali
Għat-test li ġie deskritt f'dan l-Anness japplikaw il-kundizzjonijiet ġenerali li ġew deskritti fil-paragrafu 6.1 ta'
dan ir-Regolament.

3.2.

L-installazzjoni u l-preparazzjoni

3.2.1.

L-islitta
L-islitta trid tkun mibnija b'tali mod li wara t-test ma tidher l-ebda deformazzjoni apparenti. Trid tkun
iggwidata b'tali mod li, waqt il-fażi tal-impatt, id-devjazzjoni ma taqbiżx il-5° fil-pjan vertikali u ż-2° fil-pjan
orizzontali.

3.2.2.

L-irbit tal-istruttura tal-vettura
Il-parti tal-istruttura tal-vettura meqjusa bħala essenzjali għar-riġidità tal-vettura rigward l-ankraġġi tas-sit u lankraġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza għandha tkun marbuta fuq l-islitta, skont id-dispożizzjonijiet li ġew deskritti
fil-paragrafu 6.2 ta' dan ir-Regolament.
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Is-sistemi ta' trażżin

3.2.3.1. Is-sistemi ta' trażżin (is-sits kompluti, l-assemblaġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza u l-apparati li jillimitaw ittagħbija) għandhom ikunu mmontati fuq l-istruttura tal-vettura skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-produzzjoni f'serje
tal-vetturi.
L-ambjent tal-vettura li jħares lejn is-sit ittestjat (id-daxxbord, is-sit, eċċ, jiddependi mis-sit ittestjat) jista' jkun
immontat fuq l-islitta tat-test. Jekk kien hemm airbag frontali, irid jiġi diżattivat.
3.2.3.2. Fuq it-talba tal-manifattur tal-karozza u bi ftehim mas-servizz tekniku inkarigat mit-testijiet, uħud millkomponenti tas-sistemi ta' trażżin għajr għas-sits kompluti, għall-assemblaġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza u għallapparati li jillimitaw it-tagħbija, ma jistgħux jiġu mmontati fuq l-islitta tat-test jew jistgħu jiġu ssostitwiti minn
komponenti li jkollhom ebusija ekwivalenti jew iċken u li d-dimensjonijiet tagħhom ikunu inklużi fid-dimensjo
nijiet tat-tagħmir intern tal-vettura, sakemm il-konfigurazzjoni ttesjtata tkun mill-inqas sfavorevoli bħallkonfigurazzjoni ta' serje rigward il-forzi li japplikaw fuq l-ankraġġi tas-sit u taċ-ċinturin tas-sikurezza.
3.2.3.3. Is-sits għandhom jiġu aġġustati kif inhu meħtieġ fil-paragrafu 6.1.2 ta' dan ir-Regolament, fil-pożizzjoni għallużu magħżula mis-servizz tekniku inkarigat mit-testijiet bħala dik li tagħti l-kundizzjonjiet l-aktar avversi
rigward is-saħħa tal-ankraġġi u li tkun kompatibbli mal-installazzjoni tal-manikini fil-vettura.
3.2.4.

Il-manikini
Fuq kull sit għandu jiġi ppożizzjonat manikin li d-dimensjonijiet u l-massa tiegħu ġew iddefiniti fl-Anness 8 u li
jkun miżmum miċ-ċinturin tas-sikurezza pprovdut fil-vettura.
Mhi meħtieġa l-ebda strumentazzjoni tal-manikin.

3.3.

It-test

3.3.1.

L-islitta għandha tkun imbuttata b'tali mod li, matul it-test, il-varjazzjoni fil-veloċità tagħha tkun ta'
50 km/siegħa. Id-deċelerazzjoni tal-islitta għandha tkun fil-kuritur speċifikat fl-Anness 8 tar-Regolament
Nru 16.

3.3.2.

Jekk ikun applikabbli, l-attivazzjoni ta' apparati addizzjonali ta' trażżin (apparati ta' tagħbija applikata minn
qabel, eċċ, ħlief l-airbags) tiġi kkawżata skont l-indikazzjonijiet tal-manifattur tal-karozza.

3.3.3.

Għandu jiġi kkontrollat li l-ispostament tal-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza ma jeċċedix il-limiti li ġew
speċifikati fil-paragrafi 2.1 u 2.1.1 ta' dan l-Anness.
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ANNESS 8
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-MANIKIN (*)

Massa

97,5 ± 5 kg

L-għoli meta bilqiegħda wieqaf

965 mm

Il-wisa' tal-ġenbejn (bilqiegħda)

415 mm

Iċ-ċirkonferenza tal-ġenbejn (bilqiegħda)

1 200 mm

Iċ-ċirkonferenza tal-qadd (bilqiegħda)

1 080 mm

Il-fond tas-sider

265 mm

Iċ-ċirkonferenza tas-sider

1 130 mm

L-għoli tal-ispalla

680 mm

It-tolleranza fuq id-dimensjonijiet kollha
tat-tul

± 5 fil-mija

Rimarka: Tpinġija li tispjega d-dimensjonijiet tidher fil-Grafika ta' hawn taħt.

(*) L-apparati li ġew deskritti fir-Regola tad-Disinn Awstraljana (ADR — Australian Design Rule) 4/03 u fl-Istandard Federali tas-Sigurtà talVetturi Motorizzati (FMVSS — Federal Motor Vehicle Safety Standard) Nru 208 jitqiesu bħala ekwivalenti.
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ANNESS 9
SISTEMI TAL-ANKRAĠĠI ISOFIX U ANKRAĠĠI ISOFIX TAL-IRBIT TA' FUQ

Grafika 1
L-apparat għall-applikazzjoni ta' forza statika (SFAD), perspettivi isometriċi
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Grafika 2
L-apparat għall-applikazzjoni ta' forza statika (SFAD), id-dimensjonijiet
(Dimensjonijiet f'millimetri)

Tifsira
1 Il-punt ta' twaħħil tal-irbit ta' fuq
2 It-twaħħil impernjat għall-ittestjar tal-ebusija kif ġie deskritt aktar 'l isfel.
L-ebusija tal-SFAD: Meta mwaħħal ma' żbarra(i) ta' ankraġġ riġida(i) bit-traversa ta' quddiem tal-SFAD appoġġjata minn
żbarra riġida li tinżamm fiċ-ċentru minn pern lonġitudinali 25 mm taħt il-bażi tal-SFAD (sabiex il-bażi tal-SFAD tkun
tista' tintlewa u tinbaram) il-moviment tal-punt X m'għandux ikun ikbar minn 2 mm fi kwalunkwe direzzjoni meta lforzi jiġu applikati skont it-Tabella Nru 1 tal-paragrafu 6.6.4 ta' dan ir-Regolament. Kwalunkwe deformazzjoni tassistema ta' ankraġġi ISOFIX għandha tiġi eskluża mill-kejl.
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Grafika 3
Id-dimensjonijiet tal-kollegatur (bil-ganċ) tal-irbit ta' fuq ISOFIX
Dimensjonijiet f'millimetri
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Grafika 4
Id-distanza bejn iż-żewġ żoni ta' ankraġġ baxx

Grafika 5
Il-mudell f'żewġ dimensjonijiet
(Id-dimensjonijiet huma f'millimetri)
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Grafika 6
Fejn jinsab l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX — Mill-ġenb
(Dimensjonijiet f'millimetri)

Tifsira
1

L-angolu tad-dahar

2

L-intersezzjoni tal-pjan ta' referenza tal-linja tat-torso u l-pjanċa tal-art

3

Il-pjan ta' referenza tal-linja tat-torso

4

Il-punt H

5

Il-punt “V”

6

Il-punt “R”

7

Il-punt “W”

8

Il-pjan vertikali lonġitudinali

9

It-tul tat-tgeżwir taċ-ċinga mill-punt “V”: 250 mm

10 It-tul tat-tgeżwir taċ-ċinga mill-punt “W”: 200 mm
11 Sezzjoni trażversali tal-pjan “M”
12 Sezzjoni trażversali tal-pjan “R”
13 Il-linja tirrappreżenta s-superfiċje speċifika tal-pjanċa tal-qiegħ tal-vettura fiż-żona preskritta
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Noti:
1 Il-parti tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq li hija maħsuba biex tintrabat mal-ganċ tal-irbit ta' fuq li għandu jinsab fiż-żona
mmarkata
2 Il-Punt “R”: Il-punt ta' referenza tal-ispalla
3 Il-Punt “V”: Il-punt ta' referenza V, 350 mm vertikalment 'il fuq u 175 mm orizzontalment lura mill-punt H
4 Il-Punt “W”: Il-punt ta' referenza W, 50 mm vertikalment taħt u 50 mm orizzontalment lura mill-punt R
5 Il-Pjan “M”: Il-pjan ta' referenza M, 1 000 mm orizzontalment lura mill-punt “R”
6 Is-superfiċji l-iktar 'il quddiem taż-żona huma ġġenerati bil-firxa taż-żewġ linji tat-tgeżwir tul il-firxa estiża tagħhom
fil-parti ta' quddiem taż-żona. Il-linji tat-tgeżwir jirrappreżentaw it-tul minimu aġġustat taċ-ċineg tipiċi tal-irbit ta' fuq
li jestendu minn fuq tas-CRS (il-punt “W”), jew minn punt iktar baxx fuq dahar is-CRS (il-punt “V”).

Grafika 7
Post fejn jinsab l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, żona ISOFIX — perspettiva mkabbra mill-ġenb taż-żona tattgeżwir
(Dimensjonijiet f'millimetri)

Tifsira:
1 Il-punt “V”
2 Il-punt “R”
3 Il-punt “W”
4 It-tul tat-tgeżwir taċ-ċinga mill-punt “V”: 250 mm
5 Il-pjan vertikali lonġitudinali
6 It-tul tat-tgeżwir taċ-ċinga mill-punt “W”: 200 mm
7 L-arki maħluqa mit-tulijiet tat-tgeżwir
8 Il-punt H
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Noti:
1 Il-parti tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq li hija maħsuba biex tintrabat mal-ganċ tal-irbit ta' fuq li għandu jinsab fiż-żona
mmarkata
2 Il-Punt “R”: Il-punt ta' referenza tal-ispalla
3 Il-punt “V”: Il-punt ta' referenza V, 350 mm vertikalment 'il fuq u 175 mm orizzontalment lura mill-punt H
4 Il-punt “W”: Il-punt ta' referenza W, 50 mm vertikalment taħt u 50 mm orizzontalment lura mill-punt R
5 Il-Pjan “M”: Il-pjan ta' referenza M, 1 000 mm orizzontalment lura mill-punt “R”
6 Is-superfiċji l-iktar 'il quddiem taż-żona huma ġġenerati bil-firxa taż-żewġ linji tat-tgeżwir tul il-firxa estiża tagħhom
fil-parti ta' quddiem taż-żona. Il-linji tat-tgeżwir jirrappreżentaw it-tul minimu aġġustat taċ-ċineg tipiċi tal-irbit ta' fuq
li jestendu minn fuq tas-CRS (il-punt “W”), jew minn punt iktar baxx fuq dahar is-CRS (il-punt “V”).
Grafika 8
Fejn jinsab l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, iż-żona ISOFIX — Mill-pjani
(sezzjoni trażversali tal-pjan R)
(Dimensjonijiet f'millimetri)

Tifsira
1 Il-pjan medjan
2 Il-punt “V”
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3 Il-punt “R”
4 Il-punt “W”
5 Il-pjan vertikali lonġitudinali

Noti:
1 Il-parti tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq li hija maħsuba biex tintrabat mal-ganċ tal-irbit ta' fuq li għandu jinsab fiż-żona
mmarkata
2 Il-Punt “R”: Il-punt ta' referenza tal-ispalla
3 Il-punt “V”: Il-punt ta' referenza V, 350 mm vertikalment 'il fuq u 175 mm orizzontalment lura mill-punt H
4 Il-punt “W”: Il-punt ta' referenza W, 50 mm vertikalment taħt u 50 mm orizzontalment lura mill-punt R

Grafika 9
Fejn jinsab l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, iż-żona ISOFIX — Minn quddiem

Tifsira
1 Il-punt “V”
2 Il-punt “W”
3 Il-punt “R”
4 Il-pjan medjan
5 Tul il-pjan ta' referenza tat-torso miż-żona
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Noti:
1 Il-parti tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq li hija maħsuba biex tintrabat mal-ganċ tal-irbit ta' fuq li għandu jinsab fiż-żona
mmarkata
2 Il-Punt “R”: Il-punt ta' referenza tal-ispalla
3 Il-punt “V”: Il-punt ta' referenza V, 350 mm vertikalment 'il fuq u 175 mm orizzontalment lura mill-punt H
4 Il-punt “W”: Il-punt ta' referenza W, 50 mm vertikalment taħt u 50 mm orizzontalment lura mill-punt R

Grafika 10
Fejn jinsab l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq ISOFIX, iż-żona ISOFIX — Perspettiva skematika u tridimensjonali

Tifsira
1 Il-punt “H”
2 Il-punt “V”
3 Il-punt “W”
4 Il-punt “R”
5 Il-pjan ta' 45°
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6 Sezzjoni trażversali tal-pjan “R”
7 Is-superfiċje tal-pjanċa tal-qiegħ
8 It-tarf ta' quddiem taż-żona

Noti:
1 Il-parti tal-ankraġġ tal-irbit ta' fuq li hija maħsuba biex tintrabat mal-ganċ tal-irbit ta' fuq li għandu jinsab fiż-żona
mmarkata
2 Il-Punt “R”: Il-punt ta' referenza tal-ispalla

Grafika 11
Metodu alternattiv biex issib l-ankraġġ tal-irbit ta' fuq billi tuża t-tagħmir fiss “ISO/F2” (B), iż-żona ISOFIX —
mill-ġenb, minn fuq u minn wara
(Dimensjonijiet f'millimetri)

Tifsira
1 Il-wiċċ orizzontali tat-tagħmir fiss “ISO/F2” (B)
2 Il-wiċċ ta' wara tat-tagħmir fiss “ISO/F2” (B)
3 Linja orizzontali tanġenzjali ma' fuq tad-dahar tas-sit (l-aħħar punt riġidu b'ebsuija ta' aktar minn 50 Shore A)
4 Intersezzjoni bejn 2 u 3
5 Il-punt ta' referenza tal-irbit
6 il-linja ċentrali tat-tagħmir fiss “ISO/F2” (B)
7 Ċinga tal-irbit ta' fuq
8 Il-limiti taż-żona ta' ankraġġ
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Grafika 12
Is-simbolu ta'ankraġġ baxx ISOFIX

Noti:
1 It-tpinġija mhix fi skala xierqa.
2 Is-simbolu jista' jintwera bħala rifless (inverżjoni laterali).
3 Il-kulur tas-simbolu skont kif jagħżel il-manifattur.
Grafika 13
Is-simbolu li jintuża biex ikun identifikat fejn jinsab ankraġġ tal-irbit ta' fuq li jkun taħt għata

Noti:
1 Dimensjonijiet f'mm
2 It-tpinġija mhix fi skala xierqa.
3 Is-simbolu għandu jkun viżibbli b'mod ċar jew permezz ta' kuluri li jikkuntrastaw jew b'riljiev adegwat jekk
immudellat jew ibbuzzat 'il barra.
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ANNESS 10
IL-POŻIZZJONI BILQIEGĦDA I-SIZE

Grafika 1
Perspettiva 3D tal-volum ta' valutazzjoni ta' qiegħ is-sieq ta' appoġġ

Spjega:
1. Tagħmir Fiss għat-Trażżin tat-tfal (CRF)
2. Żbarra għall-ankraġġi baxxi ISOFIX
3. Il-pjan lonġitudinali medjan tas-CRF
4. Volum ta' valutazzjoni ta' qiegħ is-sieq ta' appoġġ
5. Is-superfiċje ta' kuntatt tal-art tal-vettura
Nota: It-tpinġija mhix fi skala xierqa.
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Grafika 2
Perspettiva mill-ġenb tal-volum ta' valutazzjoni ta' qiegħ is-sieq ta' appoġġ

Spjega:
1. Tagħmir Fiss għat-Trażżin tat-tfal (CRF)
2. Żbarra għall-ankraġġi baxxi ISOFIX
3. Il-pjan iffurmat mill-wiċċ ta' taħt tas-CRF, meta jkun installat fil-pożizzjoni bilqiegħda ddeżinjata
4. Pjan li jgħaddi mill-iżbarra tal-ankraġġ baxx u orjentat b'mod perpendikolari għall-pjan medjan lonġitudinali tas-CRF
u perpendikolari għall-pjan iffurmat mis-superfiċje t'isel tas-CRF meta installat fil-pożizzjoni bilqiegħda ddeżinjata.
5. Volum tal-valutazzjoni tal-qiegħ tas-sieq ta' appoġġ li fih għandha tkun tinsab l-art tal-vettura. Dan il-volum jirrap
preżenta l-medda ta' aġġustament tat-tul u l-għoli ta' sieq ta' appoġġ għal sistema ta' trażżin tat-tfal i-Size.
6. Art tal-vettura.
Nota: It-tpinġija mhix fi skala xierqa.
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Grafika 3
Eżempju għal apparat modifikat għall-applikazzjoni ta' Forza statika b'sonda tat-test tas-sieq ta' appoġġ
(SFADSL) li turi l-firxa meħtieġa ta' aġġustament u d-dimensjonijiet tal-qiegħ tas-sieq ta' appoġġ

Spjega:
1. Apparat tat-test tas-sieq ta' appoġġ
2. Qiegħ is-sieq ta' appoġġ
3. SFAD (kif definita fl-Anness 9 ta' dan ir-Regolament).
Noti:
1. It-tpinġija mhix fi skala xierqa.
2. L-apparat tat-test tas-sieq ta' appoġġ għandu:
(a) Jippermetti li jiġi żgurat l-ittestjar mas-superfiċje ta' kuntatt kollha tal-qiegħ tal-vettura, kif definita għall-pożizzjo
nijiet bilqiegħda individwali i-Size;
(b) Ikun marbut b'mod riġidu mal-SFAD sabiex il-forzi li jiġu applikati lill-SFAD jgħaddu l-forzi tat-test direttament
lill-art tal-vettura, mingħajr tnaqqis lill-forzi reattivi tat-test minħabba attenwazzjoni ġewwa jew deformazzjoni
tal-apparat tat-test tas-sieq ta' appoġġ innifsu.
3. Il-qiegħ tas-sieq ta' appoġġ għandha tikkonsisti f'ċilindru, li jkollu wisa' ta' 80mm, dijametru ta' 30mm u fuq iż-żewġ
uċuh tal-ġenb, truf ittondjati b'raġġ ta' 2,5 mm
4. Fil-każ ta' aġġustament inkrementali tal-għoli, id-distanza bejn il-pożizzjonijiet għall-aġġustament m'għandhiex tkun
ta' iktar minn 20 mm.
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Grafika 4
Simboli użati għall-identifikazzjoni ta' pożizzjonijiet bilqiegħda i-Size.

Noti:
1. It-tpinġija mhix fi skala xierqa.
2. Il-kulur tas-simbolu jagħżlu l-manifattur.
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