AUTOGAS
CONVERSION SCHEME
Transport Malta
Land Transport Directorate
Telephone:(00356) 2556 0000 / 8007 2393
Website: www.transport.gov.mt

Skema tal-Gvern biex aktar
vetturi jaħdmu bl-Autogas/LPG
VEH 062
FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI BIEX VETTURA TIĠI MODIFIKATA
ĦALLI TAĦDEM BIL-GASS/LPG
(Skema Nru 8 – Applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2020 sal-31/12/2020 jew sakemm
l-ammont ta’ 500 applikazzjoni eliġibbli jintlaħaq)
Għal użu uffiċċjali biss ta’ Transport Malta
In-numru
tar-reġistrazzjoni
tal-vettura:

In-numru
tas-sistema:

In-numru
tal-applikazzjoni:

Data li
fiha waslet

Jum Xahar Sena

Eliġibbilta’ tal-applikazzjoni
Eliġibbli

Mhux eliġibbli

Uffiċċjal (isem sħiħ b’ittri kbar):

Timbru:

Firma:

Rimarki:

Jekk jogħġbok immarka l-kaxxi t’hawn taħt biex tapplika jew għal Skema A jew
għal Skema B jew għaż-żewġ skemi skont ma jkun applikabbli:
SKEMA A
Sidien ta’ vetturi li mmodifikaw il-vettura fil-kategorija M1 (vettura b’sedili għal
mhux aktar minn tmien passiġġieri minbarra s-sewwieq) jew vettura fil-kategorija
N1 (vettura użata għall-ġarr ta’ merkanzija u li għandha piż massimu ta’ mhux iżjed
minn 3.5 tunnellati) sabiex taħdem b’LPG/Autogas, jibbenefikaw minn għotja ta’
€200. Persuni li għamlu modifika fil-vettura tagħhom fi snin ta’ qabel sabiex
taħdem bil-gass jistgħu japplikaw għal l-iskema.
L-iskema hija applikabbli
għall-ewwel 500 sid ta’ vetturi u tagħlaq fil-31 ta’ Diċembru, 2020.

SKEMA B
Vetturi fil-kategorija M1 (vetturi b’sedili għal mhux aktar minn tmien passiġġieri
minbarra s-sewwieq) li ġew modifikati biex jaħdmu jew li jaħdmu b’LPG/Autogas
ikollhom il-livelli tal-emissjonijiet CO2 mnaqqsa b’10%.
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i.

Vetturi M1 (vetturi b’sedili għal mhux aktar minn tmien passiġġieri minbarra s-sewwieq) li
nħarġitilhom liċenzja wara l-1 ta’ Jannar, 2009 u ġew modifikati biex jaħdmu wara l-1 ta‘ Jannar
2015 b’LPG/Autogas ibbenefikaw minn tnaqqis ta’ 10% fuq l-ammont ta’ CO2 li jista’ jirrifletti
tnaqqis fil-ħlas annwali tal-liċenzja taċ-ċirkolazzjoni.

ii.

Vetturi M1 (vetturi b’sedili għal mhux aktar minn tmien passiġġieri minbarra s-sewwieq) li ġew
reġistrati wara l-1 ta’ Jannar 2020 u ġew modifikati biex jaħdmu b’LPG/Autogas Dawn
il-vetturi jibbenefikaw minn tnaqqis ta’ 10% fuq l-ammont ta’ CO2 li jirrifletti tnaqqis fit-taxxa
tar-reġistrazzjoni meta l-vettura tiġi reġistrata.

Jekk jogħġbok aqra l-informazzjoni qabel timla l-formola.
Din il-formola ta’ applikazzjoni għandha timtela kollha kemm hi mill-applikant u tiġi ffirmata kif inhu xieraq
kemm mill-applikant kif ukoll mill-persuna kompetenti (il-persuna li tinstalla t-tagħmir tal-autogas).
Il-formola ta’ applikazzjoni, bit-Taqsimiet A sa E mimlija kollha kemm hi, għandha tiġi ppreżentata
mill-applikant fit-Taqsima Liċenzjar tal-Vetturi, l-Awtorità għat-Trasport f’Malta, A3, Towers, Triq
l-Arkata, Raħal Ġdid jew Malta Transport Centre, Panter Road, Lija, bejn is-7.30 ta’ filgħodu u nofsinhar
u s-1.00 u s-2.30 ta’ wara nofsinhar fil-ġranet tax-xogħol, jew tintbagħat bil-posta fl-istess indirizz,
wara li jkun ġie stallat it-tagħmir tal-autogas fil-vettura. Mal-applikazzjoni għandhom jiġu
preżentati/mibgħutha wkoll id-dokumenti u ħlas li ġejjin:
(a)

kopja taċ-ċertifikat tal-modifika maħruġ mill-persuna kompetenti;

(b)

iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-vettura (il-logbook);

(c)

kopja tal-irċevuta fiskali maħruġa mill-persuna kompetenti;

(d)

kopja ta’ dokument ta’ identifikazzjoni tal-applikant legalment validu jew permess ta’ residenza
jew konferma maħruġ mill-uffiċċju tal-espatrijazzjoni (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà
Nazzjonali);

(e)

dritt amministrattiv ta’ €10, pagabbli lil Transport Malta, għall-ħruġ ta’ ċertifikat tar-reġistrazzjoni ġdid;

(f)

Formola tad-diskrepanza tal-VRT.

L-iskema tintemm b’mod awtomatiku meta 500 applikant eliġibbli jkunu bbenefikaw minn din
l-iskema ta’ għotja.
Applikant ikun eliġibbli biss għall-għotja jekk:
•
•
•

impriża stabbilita f‘Malta skont ir-regoli De Minimis;
hu jkun joqgħod Malta;
hu jkun is-sid reġistrat tal-vettura bil-mutur li:

(a)

hija reġistrata u jkollha liċenzja maħruġa minn Transport Malta f’isem l-applikant fid-data ta’
meta ssir il-modifika u fid-data tal-applikazzjoni għall-għotja,
hija ġiet modifikata biex taħdem bil-gass,
hija vettura fil-kategorija M1 (vettura b’sedili għal mhux aktar minn tmien passiġġieri minbarra
s-sewwieq) jew vettura fil-kategorija N1 (vettura użata għall-ġarr ta’ merkanzija u li għandha
piż massimu ta’ mhux izjed minn 3.5 tunnellati);
l-applikanti ikunu intitolati sa massimu ta‘ 10 għotjiet taħt din l-iskema u mhux aktar minn €2,000.
individwi privati li għamlu użu minn għotjiet preċedenti huma wkoll eliġibbli.

(b)
(ċ)

(d)
(e)

Il-fatt li tkun għamilt l-applikazzjoni MA JFISSIRX li int tkun intitolat b’mod awtomatiku biex tirċievi l-għotja.
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Protezzjoni tad-Data:
L-informazzjoni mogħtija f’din il-formola ta’ applikazzjoni tintuża biex tiġi proċessata
l-applikazzjoni u tintwera biss lill-Awtorità għat-Trasport f’Malta (Transport Malta), fejn tkun
meħtieġa l-konferma ta’ ċerti dettalji, jew lill-Pulizija fejn jirriżulta li l-applikazzjoni jkun fiha
informazzjoni falza jew qarrieqa.

It-Taqsimiet A sa Ċ għandhom jimtlew mill-applikant
TAQSIMA A - DETTALJI TAL-APPLIKANT
Isem:
Kunjom:
Nru tal-Karta tal-Identita’:
Isem tal-Kumpanija:
Indirizz, inkluż
il-kodiċi postali:
Nru tal-mowbajl:
Nru tat-telefown:

Isem tal-Bank:
Nru tal-IBAN:
Swift Code:

TAQSIMA B - DETTALJI TAL-VETTURA
Għamla:
Mudell:
Nru tar-reġistrazzjoni:
Sena tal-ewwel reġistrazzjoni:

TAQSIMA Ċ – DIKJARAZZJONI TAL-APPLIKANT
Fejn jirriżulta li talba saret b’qerq, Transport Malta tista’ tipproċedi kriminalment kontra dawk
responsabbli. F’każ li jsir ħlas mhux korrett bħala għotja, Transport Malta tirriserva d-dritt li tiġbor lura
l-flus imħallsa bi żball.
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Jien hawn niddikjara li l-vettura, li d-dettalji tagħha jidhru taħt it-Taqsima B hawn taħt:
(a)

ġiet modifikata biex taħdem bil-gass minn persuna kompetenti li d-dettalji dwarha u l-firma tagħha
jidhru hawn taħt.

Jien hawn niddikjara wkoll li l-istqarrijiet magħmula u l-informazzjoni mogħtija f’din l-applikazzjoni huma
tajbin u veri. Nifhem li l-għoti ta’ informazzjoni falza jew li tiżgwida b’konnessjoni ma’ din l-applikazzjoni
jikkostitwixxi reat gravi.
Nifhem li jekk napplika f'isem impriża stabbilita f'Malta l-applikazzjoni għandha tkun soġġetta
għar-Regolament De Minimis kif stipulat fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 tat-18 ta'
Diċembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
għall-Għajnuna De Minimis [ĠU L352 / 1].

Isem sħiħ (ittri kbar):
Firma:
Jum

Data:

Xahar

Sena

Taqsima D sa F għandhom jimtlew mill-persuna kompetenti
TAQSIMA D – Dettalji tal-persuna kompetenti
Isem:
Kunjom:
Nru tal-Karta tal-Identita’:
Indirizz:
Nru tal-mobajl/telefown:
Nru tar-Reġistrazzjoni
tal-persuna kompetenti:
Nru tal-VAT:

TAQSIMA E – Dettalji dwar l-istallazzjoni tat-tagħmir
Nru tar-Reġistrazzjoni
tal-persuna kompetenti:
Data ta’ meta saret il-modifika
biex il-vettura taħdem bil-gass:
In-Nru tas-serje
tat-tank tal-LPG:
In-Nru taċ-ċertifikat
tal-istallazzjoni tat-tagħmir:

Verżjoni 1 - 1/01/2020

L-Awtorità għat-Trasport f’Malta stabbilita bl-Att XV tal-200

4

TAQSIMA F – DIKJARAZZJONI MILL-PERSUNA KOMPETENTI
Fejn jirriżulta li talba saret b’qerq, Transport Malta tista’ tipproċedi kriminalment kontra dawk responsabbli.
Jien niddikjara li l-informazzjoni mogħtija f’din l-applikazzjoni hija kompleta, vera u tajba.
Jien nikkonferma li t-tagħmir tal-autogas jew is-sistema tal-modifika tal-autogas stallat/stallata minni
fil-vettura huwa/hija konformi mar-rekwiżiti tal-UN ECE 67 jew UN ECE 115 u ġie/ġiet approvat/a minn
awtorità ta’ approvazzjoni tat-tip awtorizzata skont id-Direttiva 2007/45/KE kif emendata.
Jien nikkonferma li għamilt spezzjonijiet, wara l-installar, biex niżgura li, fil-limiti tal-metodu ta’ kejl, li
l-emmissjonijiet fuq il-fjuwil oriġinali ma ddeterjorawx u li l-emmissjonijiet fuq l-LPG huma inqas minn dawk
fuq il-fjuwil oriġinali.
Jien nifhem li l-għoti ta’ informazzjoni falza jew li tiżgwida b’konnessjoni ma’ din l-applikazzjoni
jikkostitwixxi reat gravi u l-Gvern jista’ jispezzjona kull reġistrazzjoni.
Jien nintrabat li nżomm kull reġistrazzjoni marbuta ma’ din il-modifika sabiex il-Gvern ikun jista’ jivverifika
l-applikazzjonijiet taħt l-iskema ta’ għotja għall-modifika ta’ vettura biex tuża l-autogas.

Isem sħiħ (ittri kbar):
Timbru tal-persuna kompetenti:

Firma:
Jum

Data:

Xahar

Sena

SKEMA B
Vettura M1 (vettura b’sedili għal mhux aktar minn tmien passiġġieri minbarra s-sewwieq) li tkun ġiet
modifikata biex taħdem, jew li taħdem b’LPG/Autogas ikollha l-livelli tal-emmissjonijiet tagħha
mnaqqsa b’10%. Din tapplika fir-rigward ta’ dawk il-vetturi li nħarġitilhom liċenzja wara l-1 ta’ Jannar
2009, u ġew modifikati biex jaħdmu b’LPG/Autogas . Dawn il-vetturi jibbenefikaw minn tnaqqis ta’
10% fuq l-ammont ta’ CO2 li jista’ jirrifletti tnaqqis fil-ħlas tal-liċenzja taċ-ċirkolazzjoni annwali.
Meta vettura bħal dik tiġi modifikata biex taħdem b’LPG/Autogas l-emmissjonijiet CO2 tal-vettura
jkunu:

(a)

dawk mogħtija mill-manifattur tal-vettura jew minn servizz tekniku akkreditat approvat fir-rigward
ta’ vetturi li jaħdmu biss b’LPG/Autogas jew vetturi li jaħdmu b’ LPG/Autogas u petrol, jew

(b)

meta l-manifattur tal-vettura jew servizz tekniku akkreditat approvat ma jagħtix l-emissjonijiet
skont il-paragrafu (a) jew meta jsir tibdil fil-vettura biex hi tiġi mħaddma bl-autogas u ma
jingħataw l-ebda emissjonijiet, l-emissjonijiet CO2 tal-imsemmija vettura jitnaqqsu
awtomatikament b’10%
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Jekk jogħġbok immarka l-kaxxi ta’ hawn taħt skont ma hu applikabbli, (i) jew (ii) jew it-tnejn li huma

i.

Jien għandi vettura li ġiet reġistrata u nħarġitilha liċenzja wara l-1 ta’ Jannar,
2009, u jien immodifikajt il-vettura biex taħdem b’LPG/Autogas. Jien nixtieq li
nibbenefika minn tnaqqas ta’ 10% fl-ammont ta’ CO2 li jirrifletti tnaqqis fil-ħlas
tal-liċenzja taċ-ċirkolazzjoni annwali.

ii.

Jiena rreġistrajt vettura wara l-1 ta’ Jannar, 2020 u nixtieq nibbenefika minn
tnaqqas ta’ 10% fl-ammont ta’ CO2 li jirriżulta fi tnaqqis tal-ammont ta’ taxxa
tar-reġistrazzjoni mħallsa jew li titħallas meta tiġi reġistrata l-vettura.

Dokumenti li għandhom jiġu preżentati:
Jekk jogħġbok żgura li d-dokumenti li ġejjin jiġu preżentati flimkien ma’ din il-formola ta’ applikazzjoni:
Kopja ta’ dokument ta’ identifikazzjoni tal-applikant legalment validu
jew permess ta’ residenza jew konferma maħruġ mill-uffiċċju
tal-espatrijazzjoni (Ministeru għall-Intern u s-Sigurta’ Nazzjonali)
Kopja taċ-ċertifikat tal-modifika maħruġ mill-persuna kompetenti
Kopja tal-irċevuta fiskali maħruġa mill-persuna kompetenti
Iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-vettura (il-logbook)
Dritt amministrattiv ta’ €10, pagabbli lil Transport Malta,
għall-ħruġ ta’ ċertifikat tar-reġistrazzjoni ġdid
Formola dwar diskrepanzi tal-VRT

F’każ ta’ kumpanija kopja ċertifikata vera ta’ l-Artikoli ta’ Assoċjazzjoni jew ċertifikat tal-VAT.
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Avviż dwar il-Privatezza tal-Protezzjoni tad-Data
Transport Malta ta' Triq Pantar, Lija, Malta, LJA 2021 huwa l-Kontrollur tad-Data għall-fini tal-Att dwar
il-Protezzjoni tad-Data CAP 586 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE) (GDPR)
2016/679. Dan l-Avviż ta' Privatezza jistabbilixxi l-mod kif niġbru u nipproċessaw l-Informazzjoni
Personali tiegħek, kif ukoll il-passi li nieħdu biex nipproteġu din l-informazzjoni.
1.
1.1.

L-informazzjoni li niġbru u kif nużawha
Minn din l-Applikazzjoni Transport Malta tiġbor tipi differenti ta' informazzjoni liema
informazzjoni hija dik meħtieġa mil-Liġi u tintuża espliċitament għall-applikazzjonijiet tiegħek
relatati mar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi u l-Liċenzji tas-Sewwieqa. Ta' min jinnota li jekk
l-informazzjoni meħtieġa ma tingħatax l-imsemmija applikazzjoni ma setgħetx tiġi
pproċessata.

1.2.

L-iskop primarju għall-ġbir ta’ l-informazzjoni huwa prinċipalment biex tipproċessa
l-applikazzjonijiet relatati mar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi u l-Liċenzji tas-Sewwieqa,
madankollu, l-informazzjoni personali tiegħek tista’ tintuża wkoll għal skopijiet relatati li fost
oħrajn jinkludu: tibgħat notifiki, tiġġedded il-liċenzja wara l-perjodu ta’ skadenza, u
għall-provvista ta' informazzjoni fir-rigward ta' kwalunkwe emenda leġiżlattiva li tista'
taffettwa s-servizzi offruti lilek.

2.
2.1.

Lil min aħna Niżvelaw informazzjoni
Din l-informazzjoni se tintuża biss għar-raġunijiet dettaljati hawn fuq. Madankollu jista' jkun
hemm każijiet fejn l-informazzjoni personali tinqasam mal-partijiet terzi li ġejjin għal raġunijiet
elenkati hawn taħt;
Kwalunkwe parti terza li toffri għajnuna biex tipprovdi s-servizz, inklużi l-Kumpaniji ta’
l-Assigurazzjoni u l-Kuntratturi responsabbli għall-iżvilupp ta’ Applikazzjonijiet għal
Reġistrazzjoni u Liċenzjar jew Liċenzji tas-sewqan tal-Vetturi;
Kwalunkwe korp tal-infurzar tal-liġi li jista' jkollu xi ħtieġa raġonevoli biex jaċċessa
l-informazzjoni personali tiegħek;
Entitajiet ta' partijiet terzi responsabbli għall-ipproċessar tad-data u l-istampar ta' liċenzji relattivi.

•

•
•
3.
3.1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Drittijiet tas-Suġġett tad-Data
Fir-rigward tad-drittijiet tal-privatezza tiegħek, Transport Malta hija obbligata li tagħtik
aċċess raġonevoli għad-Data Personali li pprovdejtilna. Id-drittijiet prinċipali l-oħra tiegħek
taħt il-liġi dwar il-protezzjoni tad-data huma:
id-dritt għall-informazzjoni;
id-dritt għall-aċċess;
id-dritt għar-rettifika;
id-dritt li tħassar;
id-dritt li jiġi ristrett l-ipproċessar;
id-dritt ta' oġġezzjoni għall-ipproċessar;
id-dritt għall-portabbiltà tad-data;
id-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità superviżorja; u
id-dritt li tirtira l-kunsens.

3.2.

Jekk tixtieq taċċessa jew temenda kwalunkwe Data Personali li għandna dwarek, jew titlob li
tħassar kwalunkwe informazzjoni dwarek, tista' tikkuntattjana billi tibgħat talba lil
dataprotection.tm@transport.gov.mt. Aħna nirrikonoxxu t-talba tiegħek fi żmien tnejn u
sebgħin (72) siegħa u se nagħmlu l-almu tagħna biex nimmaniġġjawha minnufih. Aħna se
nwieġbu għal dawn it-talbiet fi żmien xahar, bil-possibbiltà li nestendu dan il-perjodu għal
talbiet partikolarment kumplessi skont il-Liġi Applikabbli.

3.3.

Fi kwalunkwe ħin, tista' toġġezzjona għall-ipproċessar tad-Data Personali tiegħek, għal
raġunijiet leġittimi, ħlief jekk ikun permess mod ieħor mil-liġi applikabbli.

Verżjoni 1 - 1/01/2020

L-Awtorità għat-Trasport f’Malta stabbilita bl-Att XV tal-200

7

3.4.

Skont il-Liġi Applikabbli, aħna nirriżervaw id-dritt li nżommu data personali jekk niżvelawha
taffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta' oħrajn. Barra minn hekk, aħna nirriżervaw id-dritt
li niċċarġjaw miżata għall-konformità ma' talbiet bħal dawn jekk huma meqjusa
manifestament infondati jew eċċessivi.

4.
4.1.

Perjodu ta’ żamma
Id-data personali tinżamm għal mhux aktar minn 3 xhur mid-data ta’ l-applikazzjoni jekk
l-applikazzjoni ma titressaqx kompluta jew tiġi miċħuda.

4.2.

Ladarba tinħareġ il-Liċenzja, aħna nżommu l-informazzjoni tiegħek sakemm meħtieġ biex
nipprovdulek is-servizz tagħna, jew biex nikkonformaw mal-obbligi legali tagħna, insolvu
tilwim u ninfurzaw il-ftehimiet tagħna.

5.
5.1.

Sigurtà
Nieħdu miżuri xierqa ta' sigurtà biex nipproteġu kontra telf, użu ħażin u aċċess mhux
awtorizzat, tibdil, żvelar, jew qerda ta' l-informazzjoni tiegħek. Barra minn hekk, se jittieħdu
wkoll passi biex jiġu żgurati l-kunfidenzjalità, l-integrità, d-disponibbiltà u r-reżiljenza
kontinwa tas-sistemi u s-servizzi li jipproċessaw l-informazzjoni personali, u għandhom
jirrestawraw id-disponibbiltà u l-aċċess għall-informazzjoni fil-ħin f'każ ta' inċident fiżiku jew
tekniku. L-informazzjoni kollha miġbura tinżamm kunfidenzjali u tintuża biss
għall-ipproċessar tal-Liċenzji tar-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar jew is-Sewqan tal-Vetturi.

5.2.

Jekk nsiru nafu dwar ksur ta’ sistemi ta’ sigurtà, ninfurmawk dwar l-okkorrenza tal-ksur skond
il-liġi applikabbli.

6.

Liġi Governattiva
Id-data kollha miġbura f'din il-formola hija pproċessata skont il-Liġijiet tal-Privatezza li
jinkludu r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament 2016/679 / UE) u
Kapitolu 586 tal-Liġijiet ta' Malta (Att dwar il-Protezzjoni tad-Data).

7.
7.1.

Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data
Transport Malta għandha Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data (“DPO”) li huwa responsabbli
għal kwistjonijiet relatati mal-privatezza u l-protezzjoni tad-data. Id-DPO jista' jinkiseb
fl-indirizz ta' hawn fuq jew bl-email: dataprotection.tm@transport.gov.mt

8.
8.1.

Ikkuntattjana
Jekk jogħġbok indirizza kwalunkwe mistoqsija, kumment u talba rigward il-proċess ta'
applikazzjoni lil info.tm@transport.gov.mt
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