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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-sikurezza tal-konsumatur u l-protezzjoni tal-ambjent huma wieħed mill-pedamenti tas-suq 
uniku għall-prodotti, li hija waħda mill-akbar kisbiet tal-Ewropa maħsuba biex jippermettu l-
moviment liberu. 

Madwar l-UE, jeżistu regoli ambjentali u dwar is-sikurezza komuni biex jipproteġu liċ-
ċittadini minn perikli għas-sikurezza, it-tniġġis u l-ħsara ambjentali. Madankollu, għad hemm 
wisq prodotti mibjugħa fis-suq tal-UE li ma jissodisfawx dawn ir-regoli previsti fil-
leġiżlazzjoni tal-UE. L-eżistenza ta' prodotti mhux konformi tesponi lill-konsumaturi għal 
prodotti potenzjalment perikolużi, tixħet riskju fuq l-ambjent u tfixkel il-kompetizzjoni.

Il-proposta għal Regolament hija parti minn "pakkett dwar il-prodotti" li tindirizza ċerti 
dgħufijiet għal funzjonament aħjar tas-suq uniku għall-prodotti. Ir-rapporteur jilqa' l-proposta 
għal Regolament li għandu l-għan li jsaħħaħ il-konformità u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-prodotti. Madankollu, ir-rapporteur jinnota l-ambitu limitat
tar-Regolament, li japplika biss għal prodotti armonizzati li huma elenkati fl-Anness. Fir-
rigward tal-leġiżlazzjoni fl-Anness, hija mfassla "dispożizzjoni lex generalis" biex tevita 
kwalunkwe riskju possibbli ta' duplikazzjoni jew dispożizzjonijiet kontradittorji li jkollhom 
"dispożizzjonijiet lex specialis" bl-istess objettiv, natura jew effett f'regoli oħra eżistenti jew 
futuri tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni. 

Ir-rapporteur jirrikonoxxi li l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni hu 
r-responsabbiltà tal-Istati Membri li huma ristretti minn limitazzjonijiet ġudizzjarji. Għalhekk, 
il-koordinazzjoni tal-attivitajiet hi neċessarja biex jiġi żgurat infurzar konsistenti madwar l-
UE u jiġi indirizzat in-nuqqas ta' konformità b'mod effiċjenti. 

Il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE hija meqjusa bħala l-aħjar mod biex jiġi żgurat li l-
prodotti huma sikuri. Pereżempju, il-leġiżlazzjoni tal-UE f'oqsma bħalma huma l-ġugarelli u 
s-sustanzi kimiċi hija fost l-aktar stretta fid-dinja. Madankollu, ta' kuljum fl-UE jinbiegħu 
ammonti kbar ta' prodotti mhux sikuri u mhux konformi. Skont ir-rapport annwali tar-RAPEX 
għall-2017, l-aktar kategoriji ta' prodotti perikolużi fi ħdan l-UE huma: il-ġugarelli (29 %), il-
vetturi bil-mutur (20 %), il-ħwejjeġ, it-tessuti u l-oġġetti tal-moda (12 %), u r-riskju l-aktar 
innutat kien il-korriment (28 %), segwit mir-riskju tas-sustanzi kimiċi (22 %). 

Sabiex titjieb il-qagħda attwali, hija meħtieġa aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-
operaturi ekonomiċi. Dan jimxi id f'id mal-konsistenza fil-prattiki tas-sorveljanza tas-suq fl-
UE kollha u fil-fruntieri esterni tagħha sabiex jiġi żgurat l-istess livell għoli ta' konformità 
kullimkien. F'dan il-kuntest, ir-rapporteur jilqa' obbligi għall-assistenza reċiproka u 
preżunzjoni legali li l-prodotti misjuba li mhumiex konformi fi Stat Membru partikolari 
lanqas ma jkunu konformi madwar l-UE.

Ir-rapporteur jaqbel li l-proposta għandha ttejjeb il-kooperazzjoni u l-konformità fl-infurzar 
mingħajr ma timponi piż eċċessiv jew sproporzjonat fuq l-awtoritajiet u l-operaturi ekonomiċi 
tal-Istati Membri. Għalhekk, il-proposta m'għandhiex tmur lil hinn minn dak li hu meħtieġ 
biex tilħaq l-għanijiet tagħha. Ir-rapporteur ifakkar li l-possibbiltajiet oġġettivi tal-SMEs 
m'għandhomx jiġu injorati. 

Biex jiġu żgurati l-affidabilità u l-konsistenza tal-ittestjar madwar l-Unjoni fil-qafas tas-
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sorveljanza tas-suq, il-Kummissjoni tipproponi li taħtar faċilitajiet ta' ttestjar tal-Unjoni. Il-
laboratorji maħtura bħala faċilitajiet tal-ittestjar tal-Unjoni għandu jkollhom l-għarfien espert, 
l-infrastruttura u l-persunal biex iwettqu l-kompiti bl-ogħla standards. Għalhekk, ir-rapporteur 
jagħti l-parir li huma għandhom jaġixxu wkoll bħala ċentri ta' għarfien dwar ir-riskji u r-riskji 
emerġenti (pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam ma' sustanzi kimiċi perikolużi). Ir-rapporteur 
jixtieq jiżgura li korp notifikat jew kwalunkwe korp ieħor ta' valutazzjoni tal-konformità 
jkollu l-possibbiltà li jsir faċilità ta' ttestjar tal-Unjoni dment li tissodisfa l-kundizzjonijiet 
preskritti.

Ir-rapporteur jilqa' l-fatt li r-Regolament jistabbilixxi Netwerk għall-Konformità tal-Prodotti 
tal-Unjoni bl-għan li jikkoordina u jiffaċilita l-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' infurzar 
konġunti mill-Istati Membri. Barra minn hekk, ir-rapporteur jissuġġerixxi li titwaqqaf bażi ta' 
data armonizzata pan-Ewropea għall-ġbir ta' data relatata ma' inċidenti u korrimenti biex tiġi 
żgurata konsistenza fil-monitoraġġ madwar l-UE u sservi ta' għodda għall-iżvilupp kemm ta' 
leġiżlazzjoni u standards ġodda dwar is-saħħa u s-sikurezza kif ukoll titjib fl-infurzar.

B'mod partikolari r-rapporteur jilqa' l-fatt li r-Regolament jipprovdi għal qafas imsaħħaħ għal 
kontrolli fuq prodotti li jidħlu fis-suq tal-Unjoni (kważi 30 % tal-oġġetti fl-UE), peress li 
ladarba jidħlu fis-suq, huma jkunu liberi li jiċċirkolaw madwar l-Unjoni. Fl-istess ħin, ir-
rapporteur jenfasizza l-importanza li r-rekwiżiti relatati mal-protezzjoni tal-ambjent, tas-saħħa 
u tas-sikurezza japplikaw għal prodotti li jidħlu fis-suq tal-Unjoni u biss prodotti sikuri u 
konformi jidħlu fis-suq uniku. Sabiex jiġi żgurat li prodotti mhux sikuri jew mhux konformi 
ma jiġux introdotti fis-suq tal-Unjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom iwettqu verifiki 
adegwati qabel ma jirrilaxxawhom għaċ-ċirkolazzjoni libera. Skont ir-Rapporteur, il-prattika 
li jintagħżlu punti ta' dħul mill-esportaturi ta' pajjiżi terzi fejn il-kontrolli huma inqas 
sistematiċi jew strinġenti, jeħtieġ tiġi indirizzata b'mod dovut u jitneħħew id-diskrepanzi fil-
prestazzjoni tal-awtoritajiet doganali.

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jiffoka fuq l-emendi proposti tiegħu dwar it-tisħiħ tal-
protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u ambjentali u jemmen li r-Regolament dwar il-
Konformità u l-Infurzar se jgħin biex jinħoloq suq intern aktar ġust għall-prodotti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Biex jiggarantixxu l-moviment 
liberu tal-prodotti fl-Unjoni, hu meħtieġ li 

(1) Biex jiggarantixxu l-moviment 
liberu tal-prodotti fl-Unjoni, hu meħtieġ li 
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jiżguraw li l-prodotti jissodisfaw ir-
rekwiżiti li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ta' interessi pubbliċi, bħas-
saħħa u s-sigurtà inġenerali, is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-
protezzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni 
tal-ambjent u s-sigurtà pubblika. L-infurzar 
robust ta' dawn ir-rekwiżiti hu essenzjali 
għall-ħarsien xieraq ta' dawn l-interessi u 
biex jinħolqu l-kondizzjonijiet li fihom 
tista' tiżviluppa l-kompetizzjoni ġusta fis-
suq tal-Unjoni għall-merkanzija. 
Għaldaqstant, ir-regoli huma neċessarji 
biex jiġi żgurat dan l-infurzar fi ħdan is-suq 
intern, inkluż fuq prodotti li jidħlu fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi.

jiżguraw li l-prodotti jissodisfaw ir-
rekwiżiti li jipprovdu livell għoli ta' 
protezzjoni ta' interessi pubbliċi, bħas-
saħħa u s-sigurtà inġenerali, is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-
protezzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni 
tal-ambjent u s-sigurtà pubblika. L-infurzar 
robust ta' dawn ir-rekwiżiti hu essenzjali 
għall-ħarsien xieraq ta' dawn l-interessi u 
biex jinħolqu l-kondizzjonijiet li fihom 
tista' tiżviluppa l-kompetizzjoni ġusta fis-
suq tal-Unjoni għall-merkanzija. 
Għaldaqstant, ir-regoli huma neċessarji 
biex jiġi żgurat dan l-infurzar fi ħdan is-suq 
intern, inkluż fuq prodotti li jidħlu fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-konformità mill-atturi 
ekonomiċi mad-dritt tal-Unjoni u biex 
tingħata s-setgħa lill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq fl-operazzjonijiet ta' 
infurzar tagħhom, dawk ir-rekwiżiti 
jenħtieġ li jilħqu l-bilanċ ġust bejn is-
sempliċità, u l-effettività. Ir-rekwiżiti ta' 
dan ir-Regolament u l-applikazzjoni 
tagħhom huma mfassla b'tali mod li 
jagħtu prijorità lil dawk il-prodotti li 
jistgħu jkunu ta' riskju serju.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 
ikopri prodotti li huma soġġetti għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni elenkata fl-Anness. Il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Anness jenħtieġ 
li tkopri l-leġiżlazzjoni kollha tal-Unjoni 
dwar l-armonizzazzjoni li tikkonċerna 
prodotti maħduma li ma jkunux ikel, għalf, 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
u veterinarju, pjanti ħajjin u annimali, 
prodotti ta' oriġini umana u prodotti ta' 
pjanti jew ku ġejjin mill-annimali relatati 
b'mod dirett mar-riproduzzjoni futura 
tagħhom. Dan se jiżgura qafas uniformi 

(5) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 
ikopri prodotti li huma soġġetti għad-
Direttiva 2001/95/KE jew għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni elenkata fl-Anness. Il-
leġiżlazzjoni msemmija fl-Anness jenħtieġ 
li tkopri l-leġiżlazzjoni kollha tal-Unjoni 
dwar l-armonizzazzjoni li tikkonċerna 
prodotti maħduma li ma jkunux ikel, għalf, 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
u veterinarju, pjanti ħajjin u annimali, 
prodotti ta' oriġini umana u prodotti ta' 
pjanti jew ġejjin mill-annimali relatati 
b'mod dirett mar-riproduzzjoni futura 
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għas-sorveljanza tas-suq ta' dawk il-
prodotti fil-livell tal-Unjoni. 
Konsegwentement, diversi strumenti tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni fuq il-prodotti jridu jiġu 
emendati, b'mod partikolari biex jitneħħew 
ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008. Jekk fil-ġejjieni tiġi adottata 
leġiżlazzjoni ġdida tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, dik il-leġiżlazzjoni ser 
tkun dik li jkollha tipprovdi jekk dan ir-
Regolament għandux japplika għal dik il-
leġiżlazzjoni wkoll.

tagħhom. Dan se jiżgura qafas uniformi 
għas-sorveljanza tas-suq ta' dawk il-
prodotti fil-livell tal-Unjoni. 
Konsegwentement, diversi strumenti tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni fuq il-prodotti jridu jiġu 
emendati, b'mod partikolari biex jitneħħew 
ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008. Jekk fil-ġejjieni tiġi adottata 
leġiżlazzjoni ġdida tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, dik il-leġiżlazzjoni ser 
tkun dik li jkollha tipprovdi jekk dan ir-
Regolament għandux japplika għal dik il-
leġiżlazzjoni wkoll.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali għall-ħarsien effettiv tal-konsumatur li d-Direttiva tiġi inkluża fil-
leġiżlazzjoni. Għadd ta' prodotti skont id-Direttiva huma partikolarment importanti għall-
pubbliku ġenerali, bħal ġugarelli, u għandhom jiġu protetti.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-sikurezza tal-konsumaturi fil-
parti l-kbira tiddependi mill-infurzar attiv 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni fuq il-prodotti li tipprovdi 
għar-rekwiżiti ta' sikurezza. Għaldaqstant, 
hemm bżonn li jissaħħu l-miżuri ta' 
infurzar. Jenħtieġ li dawn il-miżuri jittejbu 
l-ħin kollu u jsiru dejjem aktar effettivi bl-
għan li jilqgħu l-isfidi kurrenti ta' suq 
globali u ta' katina ta' provvista dejjem 
aktar kumplessa.

(7) Is-sikurezza tal-konsumaturi fil-
parti l-kbira tiddependi mill-infurzar attiv 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fuq il-prodotti 
li tipprovdi għar-rekwiżiti ta' sikurezza. 
Għaldaqstant, hemm bżonn li jissaħħu l-
miżuri ta' infurzar, inkluż fir-rigward tal-
prodotti li huma offruti għall-bejgħ online 
lill-utenti finali fi ħdan l-Unjoni. Jenħtieġ 
li dawn il-miżuri jittejbu l-ħin kollu u jsiru 
dejjem aktar effettivi bl-għan li jilqgħu l-
isfidi kurrenti ta' suq globali u ta' katina ta' 
provvista dejjem aktar kumplessa.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni
speċjali lill-Internet tal-Oġġetti u l-għadd 
dejjem jikber ta' apparati li jippermettu l-
Intelliġenza Artifiċjali attivata, filwaqt li 
jitqies il-fatt li l-konsumaturi qegħdin 
dejjem aktar jużaw apparati konnessi fil-
ħajja tagħhom ta' kuljum mingħajr ma 
jkunu jafu t-theddid għas-sigurtà li dawk 
l-apparati jistgħu jirrappreżentaw u r-
riskji remoti li jeżistu. Għaldaqstant, il-
qafas regolatorju tal-Unjoni jenħtieġ li 
jindirizza dawk il-kwistjonijiet sabiex 
jiżgura protezzjoni aħjar tal-konsumaturi.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-responsabbiltà għall-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni jenħtieġ li tkun tal-Istati 
Membri, li l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq tagħhom jenħtieġ li jkunu meħtieġa 
jiżguraw li l-leġiżlazzjoni tiġi rrispettata 
bis-sħiħ. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jistabbilixxu approċċi sistematiċi 
biex jiżguraw l-effikaċja tas-sorveljanza 
tas-suq u ta' attivitajiet oħra ta' infurzar.

(9) Ir-responsabbiltà għall-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni jenħtieġ li tkun tal-Istati 
Membri, li l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq tagħhom jenħtieġ li jkunu meħtieġa 
jiżguraw li l-leġiżlazzjoni tiġi rrispettata 
bis-sħiħ. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jistabbilixxu approċċi sistematiċi 
biex jiżguraw l-effikaċja tas-sorveljanza 
tas-suq u ta' attivitajiet oħra ta' infurzar, 
soġġetti għall-monitoraġġ, mill-
Kummissjoni, tal-infurzar xieraq tal-
leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-
Unjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li suq uniku aktar ġust (14) Jenħtieġ li suq uniku aktar ġust 
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jiżgura kondizzjonijiet ekwi għall-
kompetizzjoni għall-operaturi ekonomiċi 
kollha u protezzjoni kontra kompetizzjoni 
inġusta. Għal dan l-għan, hemm bżonn ta' 
infurzar imsaħħaħ tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-
prodotti. Kooperazzjoni tajba bejn il-
manifatturi u l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq hi element importanti li jippermetti 
li jsiru intervent u azzjoni korrettiva 
immedjati b'rabta mal-prodott. Importanti li 
jenħtieġ li jkun hemm persuna ta' kuntatt 
stabbilita fl-Unjoni biex l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq ikollhom lil xi ħadd li 
lilu jkunu jistgħu jiġu indirizzati 
mistoqsijiet dwar il-konformità ta' prodott 
mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni. Jenħtieġ li l-persuna 
responsabbli biex tipprovdi t-tali 
informazzjoni dwar il-konformità tkun il-
manifattur, jew l-importatur, jew persuna 
oħra nnominata mill-manifattur għal dan 
l-għan, pereżempju operatur ekonomiku 
ieħor. Ir-rwol ta' persuna responsabbli 
għall-informazzjoni dwar il-konformità 
stabbilita fl-Unjoni hu essenzjali biex l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jiġu 
pprovduti b'interlokutur stabbilit fl-Unjoni, 
u biex jitwettqu kompiti speċifiċi b'mod 
puntwali biex jiġi żgurat li l-prodotti 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, għall-benefiċċju tal-
konsumaturi, tal-ħaddiema u tan-negozji fi 
ħdan l-Unjoni. Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-
Regolament li jeħtieġu li jkun hemm 
persuna stabbilita fl-Unjoni responsabbli 
għall-informazzjoni dwar il-konformità 
jenħtieġ li ma japplikawx meta rekwiżiti 
speċifiċi stabbiliti f'ċerti strumenti legali 
dwar prodotti jiksbu l-istess riżultat fl-
effett tagħhom, jiġifieri l-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 1223/2009, l-
Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2017/745 
u l-Artikolu 15 tar-Regolament 2017/746.

jiżgura kondizzjonijiet ekwi għall-
kompetizzjoni għall-operaturi ekonomiċi 
kollha u protezzjoni kontra kompetizzjoni 
inġusta. Għal dan l-għan, hemm bżonn ta' 
infurzar imsaħħaħ tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-
prodotti. Kooperazzjoni tajba bejn il-
manifatturi, id-distributuri, il-bejjiegħa bl-
ingrossa, il-bejjiegħa bl-imnut u l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq hi 
element importanti li jippermetti li jsiru 
intervent u azzjoni korrettiva immedjati 
b'rabta mal-prodott. Importanti li jenħtieġ li 
jkun hemm persuna ta' kuntatt stabbilita fl-
Unjoni biex l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq ikollhom lil xi ħadd li lilu jkunu 
jistgħu jiġu indirizzati mistoqsijiet dwar il-
konformità ta' prodott mal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni. 
Jenħtieġ li l-persuna responsabbli biex 
tipprovdi t-tali informazzjoni dwar il-
konformità tkun il-manifattur jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu nnominat
mill-manifattur għal dan l-għan. Meta l-
manifattur ma jkunx stabbilit fl-Unjoni u 
ma jkollux rappreżentant awtorizzat, il-
persuna responsabbli biex tipprovdi tali 
informazzjoni ta' konformità għandha 
tkun l-importatur jew id-distributur. Ir-
rwol ta' persuna responsabbli għall-
informazzjoni dwar il-konformità stabbilita 
fl-Unjoni hu essenzjali biex l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq jiġu pprovduti 
b'interlokutur stabbilit fl-Unjoni, u biex 
jitwettqu kompiti speċifiċi b'mod puntwali 
biex jiġi żgurat li l-prodotti jikkonformaw 
mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
dwar l-armonizzazzjoni, għall-benefiċċju 
tal-konsumaturi, tal-ħaddiema u tan-
negozji fi ħdan l-Unjoni. Id-
dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament li 
jeħtieġu li jkun hemm persuna stabbilita fl-
Unjoni responsabbli għall-informazzjoni 
dwar il-konformità jenħtieġ li ma 
japplikawx meta rekwiżiti speċifiċi 
stabbiliti f'ċerti strumenti legali dwar 
prodotti jiksbu l-istess riżultat fl-effett 
tagħhom, jiġifieri l-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 1223/2009, l-
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Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2017/745 
u l-Artikolu 15 tar-Regolament 2017/746.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' 
sorveljanza tas-suq jkunu approfonditi u 
effettivi, biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-
prodotti tiġi applikata b'mod korrett. Billi l-
kontrolli jistgħu jirrappreżentaw piż għall-
operaturi ekonomiċi, jenħtieġ li l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jorganizzaw u jwettqu l-attivitajiet ta' 
spezzjoni, filwaqt li jieħdu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi tagħhom u 
jillimitaw it-tali piż għal dak li jkun 
meħtieġ għat-twettiq ta' kontrolli uffiċjali 
effiċjenti u effettivi. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-attivitajiet ta' sorveljanza tas-
suq jitwettqu bl-istess livell ta' attenzjoni 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru indipendentement minn jekk in-
nuqqas ta' konformità tal-prodott 
partikolari hux rilevanti fit-territorju ta' dak 
l-Istat Membru jew aktarx li hux ser ikollu 
impatt fuq is-suq ta' Stat Membru ieħor.

(18) Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' 
sorveljanza tas-suq jkunu approfonditi u 
effettivi, biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-
prodotti tiġi applikata b'mod korrett. Billi l-
kontrolli jistgħu jirrappreżentaw piż għall-
operaturi ekonomiċi, jenħtieġ li l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jorganizzaw u jwettqu l-attivitajiet ta' 
spezzjoni, filwaqt li jieħdu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi ta' dawk l-
operaturi u jillimitaw it-tali piż għal dak li 
jkun meħtieġ għat-twettiq ta' kontrolli 
uffiċjali effiċjenti u effettivi. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tas-suq jitwettqu bl-istess livell ta' 
attenzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru indipendentement minn jekk 
in-nuqqas ta' konformità tal-prodott 
partikolari huwiex rilevanti fit-territorju ta' 
dak l-Istat Membru jew aktarx li ser ikollu 
impatt fuq is-suq ta' Stat Membru ieħor. 
Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kondizzjonijiet 
uniformi għal attivitajiet ta' spezzjoni 
mwettqa mill-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq meta prodott jippreżenta riskju 
magħruf jew emerġenti.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Jenħtieġ li l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq ikunu jistgħu jagħtu 
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parir dwar l-imballaġġ u jordnaw li jsiru 
bidliet meta huma jiltaqgħu ma' 
sitwazzjonijiet li jkunu f'kunflitt mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Biex jiġu żgurati l-affidabilità u l-
konsistenza tal-ittestjar madwar l-Unjoni 
fil-qafas tas-sorveljanza tas-suq, jenħtieġ li 
l-Kummissjoni tinnomina l-faċilitajiet ta' 
ttestjar tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li tiġi żviluppata sistema aktar 
komprensiva ta' informazzjoni għall-qsim 
tar-riżultati tat-testijiet fi ħdan l-Unjoni 
biex jiġi evitat xogħol doppju għalxejn u 
tiġi żgurata konsistenza akbar fil-livell tal-
Unjoni.

(33) Biex jiġu żgurati l-affidabilità u l-
konsistenza tal-ittestjar madwar l-Unjoni 
fil-qafas tas-sorveljanza tas-suq, jenħtieġ li 
l-Kummissjoni tinnomina l-faċilitajiet ta' 
ttestjar tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq jikkunsidraw 
b'mod sħiħ ir-riżultati tat-testijiet 
imwettqa minn dawk il-faċilitajiet ta' 
ttestjar tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li tiġi żviluppata sistema aktar 
komprensiva ta' informazzjoni għall-qsim 
tar-riżultati tat-testijiet fi ħdan l-Unjoni 
biex jiġi evitat xogħol doppju għalxejn u 
tiġi żgurata konsistenza akbar fil-livell tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-faċilitajiet ta' ttestjar 
jaġixxu fir-rispett ta' riskji magħrufa u 
emerġenti u jassistu wkoll lill-Unjoni u 
lill-Istati Membri biex jiżviluppaw 
metodoloġiji tal-ittestjar tal-ogħla livell 
b'mod konġunt.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) L-Istati Membri jenħtieġ li jintalbu 
jiżguraw li dejjem ikun hemm riżorsi 
finanzjarji adegwati disponibbli biex ikun 
hemm il-persunal u t-tagħmir xierqa għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq. Attività 
effiċjenti ta' sorveljanza tas-suq hi 

(35) L-Istati Membri jenħtieġ li jintalbu 
jiżguraw li dejjem ikun hemm riżorsi 
finanzjarji adegwati disponibbli biex ikun 
hemm il-persunal u t-tagħmir xierqa għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq. Attività 
effiċjenti ta' sorveljanza tas-suq hi 
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impenjattiva f'termini ta' riżorsi, u jenħtieġ 
li jiġu pprovduti riżorsi stabbli, f'livell 
xieraq għall-ħtiġijiet ta' infurzar fi 
kwalunkwe waqt. Għaldaqstant, jenħtieġ li 
l-finanzjament pubbliku jiġi ssupplimentat 
mill-ġbir ta' tariffi biex ikopru l-kostijiet 
imġarrba meta jitwettqu attivitajiet ta' 
sorveljanza tas-suq b'rabta mal-prodotti li 
jinstabu li mhumiex konformi, u 
b'kunsiderazzjoni tar-rekord ta' konformità 
tal-operatur ekonomiku.

impenjattiva f'termini ta' riżorsi, u jenħtieġ 
li jiġu pprovduti riżorsi stabbli, f'livell 
xieraq għall-ħtiġijiet ta' infurzar fi 
kwalunkwe waqt. Il-verifiki 
amministrattivi u awtomattivi ma jistgħux 
iservu bħala sostitut għal verifiki fiżiċi li 
jiggarantixxu l-konformità sostanzjali ta' 
prodott mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-
finanzjament pubbliku jiġi ssupplimentat 
mill-ġbir ta' tariffi biex ikopru l-kostijiet 
imġarrba meta jitwettqu attivitajiet ta' 
sorveljanza tas-suq b'rabta mal-prodotti li 
jinstabu li mhumiex konformi, u 
b'kunsiderazzjoni tar-rekord ta' konformità 
tal-operatur ekonomiku.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Jenħtieġ li jkun intensifikat il-
livell ta' penali applikabbli għal ksur ta' 
dawk id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament li jimponu obbligi fuq l-
operaturi ekonomiċi kif ukoll għal ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe 
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri fuq prodotti li jimponu obbligi 
fuq operaturi ekonomiċi sabiex b'mod 
effiċjenti jżommu milli jitqiegħdu prodotti 
mhux konformi fis-suq.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tissorvelja l-prestazzjoni tal-awtoritajiet 
doganali u tindirizza diskrepanzi fil-
prestazzjoni li jistgħu jwasslu għal 
dgħufijiet fil-livell tal-kondizzjonijiet ekwi 
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għal produtturi tal-Unjoni li huma 
konformi meta mqabbla ma' produtturi ta' 
pajjiżi terzi li jesportaw lejn l-Unjoni. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tindirizza wkoll 
il-prattika ta' esportaturi minn pajjiżi terzi 
li jagħżlu punti ta' dħul fl-Unjoni fejn il-
kontrolli huma inqas stretti jew 
sistematiċi.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli u
l-proċeduri għall-forniment ta' 
informazzjoni dwar il-konformità dwar 
ċerti prodotti li huma soġġetti għal atti tal-
Unjoni li jarmonizzaw il-kundizzjonijiet 
għall-kummerċjalizzazzjoni ta' dawk il-
prodotti. Jistabbilixxi qafas għall-
kooperazzjoni mal-operaturi ekonomiċi 
b'rabta mat-tali prodotti.

Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jipproteġi s-saħħa, is-sikurezza u s-sigurtà 
tal-konsumaturi Ewropej, kif ukoll l-
ambjent, u jipprovdi l-proċeduri biex jiġi 
żgurat li prodotti sikuri u konformi biss 
isiru disponibbli għall-konsumaturi 
Ewropej.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
prodotti kollha li huma soġġetti għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni stabbilita fl-Anness għal 
dan ir-Regolament ("leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni").

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
prodotti kollha li huma soġġetti għad-
Direttiva 2001/95/KE jew għal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni stabbilita fl-Anness għal 
dan ir-Regolament ("leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni").

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament ma għandhiex timpedixxi lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq milli 
jieħdu miżuri aktar speċifiċi kif previst fid-
Direttiva 2001/95/KE.

3. L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament ma għandhiex timpedixxi lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq milli 
jieħdu miżuri aktar speċifiċi kif previst fid-
Direttiva 2001/95/KE. L-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq għandhom jaġixxu 
dejjem abbażi tal-prinċipju ta' 
prekawzjoni, b'mod partikolari meta 
hemm is-saħħa u l-ambjent involuti.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "sorveljanza tas-suq" tfisser l-
attivitajiet imwettqa u l-miżuri meħuda 
mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
biex jiżguraw li l-prodotti jikkonformaw 
mar-rekwiżiti stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni u li dawn 
ma jipperikolawx is-saħħa, is-sikurezza 
jew kwalunkwe aspett ieħor ta' protezzjoni 
tal-interess pubbliku;

(3) "sorveljanza tas-suq" tfisser l-
attivitajiet imwettqa u l-miżuri meħuda 
mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
biex jiżguraw li l-prodotti jikkonformaw 
mar-rekwiżiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni u li dawn ma jipperikolawx is-
saħħa u s-sigurtà inġenerali, is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-ħarsien 
tal-konsumaturi, is-sikurezza pubblika
jew kwalunkwe aspett ieħor ta' protezzjoni 
tal-interess pubbliku;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) "nuqqas ta' konformità formali" 
tfisser kwalunkwe nuqqas ta' konformità 
amministrattiva li ma twassalx għal ksur 
tar-rekwiżiti essenzjali, inkluż imma mhux 
limitata għal drabi ta' nuqqas ta' 
konformità kif definit fl-Artikolu R34 tal-
Anness I fid-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a;
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_________________

1a Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' prodotti u li tħassar id-
Deċiżjoni 93/465/KEE (ĠU L 218, 
13.8.2008, p. 82).

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "riskju serju" tfisser kull riskju
serju, inkluż riskju serju b'effetti li 
mhumiex immedjati, u li jeħtieġu
intervent rapidu mill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq;

(15) "riskju serju" tfisser kull riskju li 
jeħtieġ intervent u segwitu rapidu, inklużi 
każijiet fejn l-effetti jistgħu ma jkunux 
immedjati; kull prodott li ma jissodisfax 
rekwiżit essenzjali definit mil-leġiżlazzjoni 
ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni, jew kull 
prodott li ma jissodisfax il-kriterji ta' 
sikurezza tal-prodott abbażi tad-
Direttiva 2001/95/KE għandu jkun 
ikkunsidrat bħala riskju serju;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) "miżuri volontarji" tfisser miżuri 
fejn l-operatur impenja ruħu b'mod 
volontarju biex jelimina n-nuqqas ta' 
konformità abbażi tas-sejbiet tal-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq jew abbażi tas-
sejbiet tiegħu stess;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)



AD\1158272MT.docx 15/42 PE620.896v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) "talba motivata" tfisser talba minn 
awtorità tas-sorveljanza tas-suq ibbażata 
fuq suspett ta' nuqqas ta' konformità;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 22c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22c) "mudelli distinti" tfisser il-prodotti 
kollha b'karatteristiċi differenti, anke 
meta dawk id-differenzi jkunu minuri jew 
saħansitra noneżistenti.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-manifattur ikun stabbilit fl-
Unjoni jew tal-inqas ikun hemm 
wieħed/waħda minn dawn li ġejjin 
disponibbli fir-rigward tal-prodott:

(a) il-manifattur, jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu, ikunu stabbiliti fl-
Unjoni jew tal-inqas ikun hemm 
wieħed/waħda minn dawn li ġejjin 
disponibbli fir-rigward tal-prodott:

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) importatur; (i) importatur, meta l-manifattur ma 
jkunx stabbilit fl-Unjoni u ma jkunx 
hemm rappreżentant awtorizzat;

Emenda 24

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) distributur;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt a - punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) persuna fiżika jew ġuridika 
stabbilita fl-Unjoni li jkollha mandat bil-
miktub mingħand il-manifattur li 
jiddeżinjaha bħala persuna responsabbli 
għat-twettiq tal-kompiti elenkati fil-
paragrafu 3 u li jeħtieġha twettaq dawk il-
kompiti għan-nom tal-manifattur;

(ii) f'każijiet fejn ma hemm stabbilit 
ebda manifattur jew importatur fl-Unjoni, 
persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
Unjoni li jkollha mandat bil-miktub 
mingħand il-manifattur li jinnominaha
bħala persuna responsabbli biex tiżgura 
konformità u għat-twettiq tal-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 3 għan-nom tal-
manifattur;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-
manifattur, tal-importatur jew ta' persuna 
oħra li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt (a) 
huma disponibbli pubblikament 
f'konformità mal-paragrafu 4 u huma 
indikati jew identifikabbli f'konformità 
mal-paragrafu 5.

(b) l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-
manifattur, tal-importatur, id-distributur
jew ta' persuna oħra li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-punt (a) huma disponibbli 
pubblikament f'konformità mal-paragrafu 4 
u huma indikati jew identifikabbli 
f'konformità mal-paragrafu 5.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) abbażi ta' tweġiba motivata minn (b) abbażi ta' talba motivata minn 
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awtorità tas-sorveljanza tas-suq, li 
tipprovdi lil dik l-awtorità l-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tintwera l-konformità tal-prodott b'lingwa 
uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata mill-Istat 
Membru kkonċernat;

awtorità tas-sorveljanza tas-suq, li 
tipprovdi lil dik l-awtorità l-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tintwera l-konformità tal-prodott b'lingwa 
uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata mill-Istat 
Membru kkonċernat u biex tintwera l-
eżistenza ta' karatteristiċi essenzjali 
differenti bejn il-mudelli distinti tagħha 
kif definit fil-punt 22a tal-Artikolu 3;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq, fuq talba tagħhom, 
dwar kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu 
eliminati jew, jekk dan ma jkunx possibbli, 
immitigati r-riskji ppreżentati mill-prodott.

(c) il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq, u li tittieħed
azzjoni immedjata fuq inizjattiva tagħhom 
jew fuq talba ta' dawk l-awtoritajiet - biex 
jiġu eliminati jew, jekk dan ma jkunx 
possibbli, immitigati r-riskji ppreżentati 
minn prodott jew jiġi rimedjat in-nuqqas 
ta' konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-
Unjoni jew fid-Direttiva 2001/95/KE; 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) meta tqis jew ikollha raġuni biex 
temmen li l-prodott inkwistjoni 
jirrappreżenta riskju jew mhuwiex 
konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli 
tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni, li 
tinforma immedjatament lill-manifattur u, 
meta applikabbli, lil operaturi ekonomiċi 
oħra.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-manifatturi għandhom iqiegħdu 
l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-
persuna responsabbli għall-informazzjoni 
dwar il-konformità fir-rigward tal-prodott 
għad-dispożizzjoni pubblikament fuq is-sit 
web tagħhom jew inkella, fin-nuqqas ta' 
sit web, bi kwalunkwe mezz ieħor li 
jippermetti li l-informazzjoni tiġi 
aċċessata minnufih mill-pubbliku 
ġenerali fl-Unjoni mingħajr ħlas.

imħassar

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-
persuna responsabbli għall-informazzjoni 
dwar il-konformità fir-rigward tal-prodott 
għandhom ikunu indikati fuq l-
informazzjoni indikata fuq il-prodott, l-
imballaġġ ta' dan, fuq il-pakkett jew fuq 
dokument ta' akkumpanjament jew inkella 
għandhom ikunu identifikabbli minn dawn.

5. L-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-
manifattur u d-dettalji ta' kuntatt tal-
persuna responsabbli għall-informazzjoni 
dwar il-konformità fir-rigward tal-prodott 
għandhom ikunu indikati fuq l-
informazzjoni indikata fuq il-prodott, l-
imballaġġ ta' dan, fuq il-pakkett jew fuq 
dokument ta' akkumpanjament jew inkella 
għandhom ikunu identifikabbli minn dawn.

Ġustifikazzjoni

Prodott jista' jitqiegħed fis-suq biss jekk ikun konformi u sikur għall-konsumaturi u l-ambjent. 
Din hija r-responsabbiltà primarja tal-manifattur.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-manifattur, l-importatur u 
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kwalunkwe persuna oħra li tissodisfa r-
rekwiżiti tal-paragrafu 1a ta' dan l-
Artikolu, għandhom jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku u għall-operaturi 
ekonomiċi l-oħra b'mezzi xierqa, lista tal-
mudelli tal-prodotti tagħhom, 
akkumpanjata minn stampa, 
partikolarment għal prodotti li huma jew 
kienu soġġetti għal deċiżjoni mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2001/95/KE u għal prodotti li 
huma soġġetti għal distribuzzjoni 
wiesgħa.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Obbligi tad-distributuri

1. Qabel ma jagħmlu prodott disponibbli 
fis-suq, id-distributuri għandhom jieħdu l-
passi kollha raġonevoli biex jiżguraw li l-
manifattur u l-importatur ikunu 
kkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni dwar l-armonizzazzjoni u l-
istandards armonizzati applikabbli jew id-
Direttiva 2001/95/KE.

2. Abbażi ta' talba motivata minn awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq, il-persuna 
responsabbli għall-informazzjoni dwar il-
konformità għandha tipprovdi lil dik l-
awtorità l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tintwera l-konformità tal-prodott b'lingwa 
uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata mill-
Istat Membru kkonċernat u biex tintwera 
l-eżistenza ta' karatteristiċi essenzjali 
differenti bejn il-mudelli distinti tagħha 
kif definit fil-punt 22a tal-Artikolu 3.
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Ġustifikazzjoni

Il-bejjiegħa bl-imnut b'mod konsistenti qed jippermettu l-bejgħ u l-konsum ta' oġġetti illegali 
jew mhux konformi. Din l-emenda se tobbliga lid-distributuri jieħdu rwol aktar proattiv fl-
interdizzjoni ta' oġġetti illegali.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni tipprovdi għat-tfassil ta' 
dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE, il-
manifatturi għandhom iqiegħdu d-
dikjarazzjoni għad-dispożizzjoni pubblika 
fuq is-sit web tagħhom jew inkella, fin-
nuqqas ta' sit web, bi kwalunkwe mezz 
ieħor li jippermetti li d-dikjarazzjoni tiġi 
aċċessata minnufih mill-pubbliku 
ġenerali fl-Unjoni mingħajr ħlas.

Meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni tipprevedi t-tfassil ta' 
dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE, il-
manifatturi, inklużi dawk minn pajjiżi 
terzi, jew importaturi, għandhom iqiegħdu 
d-dikjarazzjoni għad-dispożizzjoni 
pubblika mingħajr ħlas.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar

Arranġamenti ta' sħubija għall-
konformità

1. Awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
tista' tidħol fi ftehim ta' sħubija ma' 
operatur ekonomiku stabbilit fit-territorju 
tagħha li skont dan l-awtorità taqbel li 
tipprovdi lill-operatur ekonomiku b'pariri 
u bi gwida relatati mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni 
applikabbli għall-prodotti li għalihom hu 
responsabbli l-operatur ekonomiku.

L-arranġament m'għandux ikopri t-
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twettiq ta' attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
konformità li huma inkarigati lil korpi 
nnotifikati skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni.

2. Jekk awtorità tas-sorveljanza tas-
suq tidħol f'arranġament ta' sħubija skont 
il-paragrafu 1, din għandha ddaħħal dak 
il-fatt fis-sistema msemmija fl-Artikolu 
34, flimkien mad-dettalji dwar l-ambitu 
tal-arranġament u l-ismijiet u l-indirizzi 
tagħha stess u tal-operatur ekonomiku.

3. Jekk awtorità tas-sorveljanza tas-
suq tidħol f'arranġament ta' sħubija skont 
il-paragrafu 1, awtoritajiet oħra tas-
sorveljanza tas-suq għandhom jinformaw 
lil dik l-awtorità dwar kwalunkwe miżura 
temporanja meħuda minnhom kontra l-
operatur ekonomiku, u kwalunkwe 
azzjoni korrettiva meħuda mill-operatur 
ekonomiku, b'rabta mal-konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni dwar 
l-armonizzazzjoni.

4. Awtorità tas-sorveljanza tas-suq li 
tidħol f'arranġament ta' sħubija skont il-
paragrafu 1 tista' titlob mingħand l-
operatur ekonomiku tariffi li 
jirrappreżentaw il-kostijiet raġonevolment 
imġarrba mill-awtorità fl-eżerċizzju tal-
funzjonijiet tagħha skont il-paragrafi 1 u 
2.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhom jibqgħu indipendenti u imparzjali fl-
eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jistgħu jidħlu f'memoranda ta' qbil ma' 
negozji jew ma' organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lil negozji jew lil utenti 

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
jistgħu jidħlu f'memoranda ta' qbil ma' 
awtoritajiet doganali, awtoritajiet tal-port 
jew tal-ajruport, manifatturi jew 
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finali għat-twettiq, jew għall-finanzjament, 
ta' attivitajiet konġunti mmirati biex 
jidentifikaw nuqqas ta' konformità jew li 
jippromwovu l-konformità f'żoni ġeografiċi 
speċifiċi jew fir-rigward ta' kategoriji 
speċifiċi ta' prodott.

importaturi, negozji jew ma' 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lil 
negozji jew lil utenti finali għat-twettiq, 
jew għall-finanzjament, ta' attivitajiet 
konġunti mmirati biex jidentifikaw nuqqas 
ta' konformità jew li jippromwovu l-
konformità f'żoni ġeografiċi speċifiċi jew 
fir-rigward ta' kategoriji speċifiċi ta' 
prodotti biex jindirizzaw, inter alia, 
kwistjonijiet ta' tħassib speċifiku għall-
konsumaturi f'dak il-qasam. L-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq għandha tipprovdi 
l-abbozz tal-memorandum ta' ftehim lill-
Kummissjoni qabel l-adozzjoni tiegħu. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi opinjoni 
dwar l-abbozz ta' memorandum u r-
rapport ta' implimentazzjoni lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
tista' tuża kwalunkwe informazzjoni li 
tirriżulta minn attivitajiet imwettqa jew 
iffinanzjati minn partijiet oħra għal 
memorandum ta' qbil li tidħol fih skont il-
paragrafu 1 bħala parti minn kwalunkwe 
investigazzjoni mwettqa minnha f'nuqqas 
ta' konformità, iżda biss jekk l-attività 
inkwistjoni tkun twettqet b'mod 
indipendenti, imparzjali u mingħajr 
preġudizzju.

2. Awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
tista' tuża kwalunkwe informazzjoni li 
tirriżulta minn attivitajiet imwettqa jew 
iffinanzjati minn partijiet oħra għal 
memorandum ta' qbil li tidħol fih skont il-
paragrafu 1 bħala parti minn kwalunkwe 
investigazzjoni mwettqa minnha f'nuqqas 
ta' konformità, iżda biss jekk l-attività 
inkwistjoni tkun twettqet b'mod 
indipendenti, imparzjali u mingħajr 
preġudizzju. Informazzjoni dwar kif il-
prodotti ġew ittestjati u r-riżultati ta' dawn 
it-testijiet għandhom isiru disponibbli 
pubblikament.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' aktar trasparenza rigward il-metodi tal-ittestjar u l-kriterji tal-ittestjar kif 
ukoll ir-riżultati tal-ittestjar.

Emenda 38
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe skambju ta' 
informazzjoni bejn l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u n-negozji jew l-
organizzazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għall-finijiet ta' tħejjija jew ta' 
implimentazzjoni ta' memorandum ta' qbil 
li daħlu fih huma skont dak il-paragrafu 
għandhom jitqiesu li mhumiex qed jiksru 
r-rekwiżiti ta' segretezza professjonali.

3. Kwalunkwe skambju ta' 
informazzjoni bejn l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, il-Kummissjoni jew il-
Bord tal-UE għall-Konformità tal-
Prodott, u n-negozji jew l-
organizzazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għall-finijiet ta' tħejjija jew ta' 
implimentazzjoni ta' memorandum ta' qbil 
li daħlu fih huma skont dak il-paragrafu 
għandhom jiġu ttrattati bħala konformi 
mar-rekwiżiti ta' segretezza professjonali. 
Kull użu ulterjuri ta' dik l-informazzjoni 
għandu jkun soġġett għal garanziji stretti 
ta' kunfidenzjalità u ta' segretezza 
professjonali u kummerċjali.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) proċeduri għall-monitoraġġ ta' 
kwalunkwe aċċident jew kwalunkwe ħsara 
għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-utenti 
finali li jkunu ssuspetati li ġew ikkawżati 
mit-tali prodotti;

(b) proċeduri għall-monitoraġġ ta' 
kwalunkwe aċċident jew kwalunkwe ħsara 
għas-sikurezza jew għas-sigurtà tas-saħħa
tal-utenti finali li jkunu ssuspetati li ġew 
ikkawżati mit-tali prodotti;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) proċeduri għall-ġbir u l-
esplorazzjoni xjentifika jew l-għarfien 
tekniku li jikkonċernaw kwistjonijiet ta' 
sikurezza, li jkollhom impatt b'mod 
partikolari fuq is-saħħa u l-ħarsien tal-
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ambjent;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) proċeduri biex jiġu stabbiliti l-
kooperazzjoni u l-iskambju ta' 
informazzjoni u esperjenza bejn l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u l-
istituzzjonijiet xjentifiċi jew ta' riċerka.

Ġustifikazzjoni

Jidher li l-kondiviżjoni tal-għarfien, l-informazzjoni u l-esperjenza bejn l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq u l-istituzzjonijiet xjentifiċi u ta' riċerka se jibbenefikaw minnha ż-żewġ 
partijiet, speċjalment f'oqsma fejn hemm żvilupp rapidu xjentifiku u innovazzjoni.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom iwettqu kontrolli bħala parti 
mill-attivitajiet tagħhom stabbiliti fil-
paragrafu 1, fuq approċċ ibbażat fuq ir-
riskju, billi tal-anqas jikkunsidraw il-fatturi 
li ġejjin:

2. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom iwettqu kontrolli bħala parti 
mill-attivitajiet tagħhom stabbiliti fil-
paragrafu 1, fuq approċċ ibbażat fuq ir-
riskju u bi qbil mal-prinċipju ta' 
prekawzjoni, filwaqt li jikkunsidraw tal-
anqas il-fatturi li ġejjin:

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-prodott, bħan-numru ta' prodotti 
fis-suq u kwalunkwe periklu assoċjat ma' 
dak il-prodott;

(i) il-prodott, bħan-numru ta' prodotti 
fis-suq u kwalunkwe periklu assoċjat ma' 
dak il-prodott, b'attenzjoni partikolari 
għad-dimensjoni tas-saħħa tar-riskju 
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potenzjali;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodott ikun suxxettibbli li jixħet 
f'riskju s-saħħa jew is-sikurezza tal-utenti 
finali;

(a) il-prodott ikun suxxettibbli li jixħet 
f'riskju s-saħħa jew is-sikurezza jew is-
sigurtà tal-utenti finali jew jikkawża ħsara 
ambjentali;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prodott ma jikkonformax mar-
rekwiżiti applikabbli skont il-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni.

(b) il-prodott ma jikkonformax mar-
rekwiżiti applikabbli skont il-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni jew 
skont id-Direttiva 2001/95/KE u għalhekk 
jipperikola s-saħħa u s-sikurezza tal-
utenti aħħarin.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-prodotti jiġu rtirati, jissejħu lura, 
jiġu pprojbiti jew ristretti, l-awtorità tas-
sorveljanza tas-suq għandha tiżgura li l-
Kummissjoni, permezz tan-Netwerk 
stabbilit skont l-Artikolu 31, l-Istati 
Membri l-oħra u l-utenti finali jiġu 
informati kif xieraq.

Meta l-prodotti jiġu rtirati, jissejħu lura, 
jiġu pprojbiti jew ristretti, l-awtorità tas-
sorveljanza tas-suq għandha tiżgura li l-
Kummissjoni, permezz tan-Netwerk 
stabbilit skont l-Artikolu 31, il-faċilitajiet 
tal-ittestjar tal-Unjoni, l-Istati Membri l-
oħra u l-utenti finali jiġu informati kif 
xieraq.

Emenda 47
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Bl-iskop li ssolvi kwalunkwe 
tilwim li jinqala' minn valutazzjoni 
diverġenti tar-riskju fost l-awtoritajiet tal-
Istati Membri, tal-operaturi ekonomiċi u 
tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, 
il-Kummissjoni tista', fuq inizjattiva 
proprja tagħha jew fuq talba ta' awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq, tikkummissjona 
valutazzjoni tar-riskju minn laboratorju 
ta' referenza tal-Unjoni Ewropea msemmi 
fl-Artikolu 28.  Dik il-valutazzjoni tar-
riskju għandha tkun vinkolanti fuq il-
partijiet ikkonċernati kollha.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jfassal 
strateġija nazzjonali ta' sorveljanza tas-suq, 
tal-anqas kull 3 snin. L-istrateġija għandha 
tippromwovi approċċ konsistenti, 
komprensiv u integrat għas-sorveljanza tas-
suq u għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fi ħdan it-
territorju tal-Istat Membru u għandha 
tinkludi s-setturi u l-istadji kollha tal-katina 
ta' provvista tal-prodotti, inklużi l-
importazzjonijiet u l-ktajjen ta' provvista 
diġitali.

1. Kull Stat Membru għandu jfassal 
strateġija nazzjonali ta' sorveljanza tas-suq, 
tal-anqas kull 4 snin, minħabba l-
evoluzzjonijiet rapidi tas-suq u riskji 
ġodda emerġenti. L-istrateġija għandha 
tippromwovi approċċ konsistenti, 
komprensiv u integrat għas-sorveljanza tas-
suq u għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fi ħdan it-
territorju tal-Istat Membru u għandha 
tinkludi s-setturi u l-istadji kollha tal-katina 
ta' provvista tal-prodotti, inklużi l-
importazzjonijiet u l-ktajjen ta' provvista 
diġitali. Biex jistabbilixxu l-istrateġiji 
nazzjonali tagħhom ta' sorveljanza tas-
suq, l-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw il-partijiet ikkonċernati 
kollha u jqiegħdu l-kummenti tagħhom 
disponibbli għall-pubbliku inġenerali.

Emenda 49
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-oqsma identifikati bħala prijorità 
għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
dwar l-armonizzazzjoni;

(b) l-oqsma identifikati bħala prijorità 
għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
dwar l-armonizzazzjoni; l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw il-prodotti li 
huma jew li jkunu ġew soġġetti għal 
deċiżjoni ta' emerġenza bbażata fuq l-
Artikolu 13 tad-Direttiva 2001/95/KE 
bħala oqsma ta' prijorità;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-azzjonijiet ta' infurzar ippjanati 
biex titnaqqas l-okkorrenza ta' nuqqas ta' 
konformità f'dawk l-oqsma identifikati 
bħala prijorità, inklużi, fejn rilevanti, il-
livelli minimi ta' kontroll previsti għall-
kategoriji ta' prodott li jkollhom livelli 
sinifikanti ta' nuqqas ta' konformità;

(c) l-azzjonijiet ta' infurzar ippjanati 
biex titnaqqas l-okkorrenza ta' nuqqas ta' 
konformità f'dawk l-oqsma identifikati 
bħala prijorità, inklużi, fejn rilevanti, il-
livelli minimi ta' kontroll previsti għall-
kategoriji ta' prodott li jkollhom livelli 
sinifikanti ta' nuqqas ta' konformità u li 
jistgħu joħolqu riskju serju;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) valutazzjoni ta' riskji ġodda għall-
konsumaturi relatati ma' prodotti li 
jistgħu jikkonnettjaw mal-internet u 
jipperikolaw is-sigurtà tal-konsumaturi;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-istrateġija nazzjonali 
tagħhom ta' sorveljanza tas-suq permezz 
tas-sistema msemmija fl-Artikolu 34.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-istrateġija nazzjonali 
tagħhom ta' sorveljanza tas-suq permezz 
tas-sistema msemmija fl-Artikolu 34, u 
għandhom jagħmluha disponibbli għall-
pubbliku ġenerali.

Ġustifikazzjoni

Trasparenza akbar.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-setgħa li jwettqu awditi tas-
sistemi tal-organizzazzjonijiet tal-
operaturi ekonomiċi, inklużi awditi ta' 
kwalunkwe proċedura li jkollhom fis-seħħ 
biex jiżguraw il-konformità ma' dan ir-
Regolament u mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni;

imħassar

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt e – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) jissiġillaw kwalunkwe bini jew 
jissekwestraw kwalunkwe informazzjoni, 
data jew dokument ta' operatur ekonomiku 
matul l-ispezzjoni għal perjodu neċessarju 
u kemm ikun hemm bżonn għall-finijiet 
tal-investigazzjoni;

(2) jissiġillaw bini rilevanti jew 
jissekwestraw kwalunkwe informazzjoni, 
data jew dokument ta' operatur ekonomiku 
matul l-ispezzjoni għal perjodu neċessarju 
u kemm ikun hemm bżonn għall-finijiet 
tal-investigazzjoni;

Emenda 55
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) is-setgħa li jieħdu miżuri 
temporanji, meta ma jkun hemm ebda 
mezz effettiv ieħor disponibbli biex jiġi 
evitat riskju serju, inklużi b'mod partikolari 
miżuri temporanji li jeħtieġu li l-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting ineħħu, jiddiżattivaw 
jew jirrestrinġu aċċess għall-kontenut jew 
jissospendu jew jirrestrinġu aċċess għal sit 
web, għal servizz jew għal kont jew li 
jeħtieġu lil reġistri jew lil reġistraturi tad-
dominji jwarrbu isem tad-dominju 
kompletament kkwalifikat għal perjodu 
speċifiku ta' żmien;

(h) is-setgħa li jieħdu miżuri 
temporanji jew finali rigward prodotti 
mhux sikuri jew mhux konformi, meta ma 
jkun hemm ebda mezz effettiv ieħor 
disponibbli biex jiġi evitat riskju serju, 
inklużi b'mod partikolari miżuri li jeħtieġu 
li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting ineħħu, 
jiddiżattivaw jew jirrestrinġu aċċess għall-
kontenut jew jissospendu jew jirrestrinġu 
aċċess għal sit web, għal servizz jew għal 
kont jew li jeħtieġu lil reġistri jew lil 
reġistraturi tad-dominji jwarrbu isem tad-
dominju kompletament kkwalifikat għal 
perjodu speċifiku ta' żmien;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) is-setgħa li jordnaw ir-restituzzjoni 
tal-profitti miksuba bħala riżultat ta' każ ta' 
nuqqas ta' konformità;

(m) is-setgħa li jordnaw ir-restituzzjoni 
tal-profitti miksuba bħala riżultat ta' każ ta' 
nuqqas ta' konformità u li jitolbu l-
kumpaniji jagħtu rimborż lill-
konsumaturi milquta;

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) is-setgħa li jippubblikaw 
kwalunkwe deċiżjoni finali, miżura finali, 
impenn meħud mill-operatur ekonomiku 
jew deċiżjoni meħuda jew magħmula skont 
dan ir-Regolament, inkluża l-
pubblikazzjoni tal-identità tal-operatur 
ekonomiku li kien responsabbli għan-

(n) is-setgħa li jippubblikaw 
kwalunkwe deċiżjoni finali, miżura finali, 
impenn meħud mill-operatur ekonomiku 
jew deċiżjoni meħuda jew magħmula skont 
dan ir-Regolament, inkluża l-
pubblikazzjoni tal-identità tal-operatur 
ekonomiku li kien responsabbli għan-
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nuqqas ta' konformità. nuqqas ta' konformità, soġġett għall-
garanziji l-aktar stretti ta' kunfidenzjalità 
u ta' segretezza professjonali u 
kummerċjali u t-termini li jiddikjaraw kif 
l-operatur ekonomiku se jikkumpensa t-
telf jew il-ħsara mġarrba mill-
konsumaturi.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom jippubblikaw kwalunkwe 
impenn mogħti lilhom mill-operaturi 
ekonomiċi, id-dettalji ta' kwalunkwe 
azzjoni korrettiva meħuda mill-operaturi 
ekonomiċi fit-territorju tagħhom, u d-
dettalji ta' kwalunkwe miżura temporanja 
meħuda mill-awtoritajiet rilevanti tas-
sorveljanza tas-suq skont dan ir-
Regolament.

4. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom jippubblikaw kwalunkwe 
impenn mogħti lilhom mill-operaturi 
ekonomiċi, id-dettalji ta' kwalunkwe 
azzjoni korrettiva meħuda mill-operaturi 
ekonomiċi fit-territorju tagħhom, u d-
dettalji ta' kwalunkwe miżura temporanja 
meħuda mill-awtoritajiet rilevanti tas-
sorveljanza tas-suq skont dan ir-
Regolament, soġġett għall-garanziji l-
aktar stretti ta' kunfidenzjalità u ta' 
segretezza professjonali u kummerċjali.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom jeżerċitaw is-setgħat 
taħhom f'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità.

5. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom jeżerċitaw is-setgħat 
tagħhom f'konformità mal-prinċipju ta' 
prekawzjoni u mal-prinċipju tal-
proporzjonalità.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jagħmlu verifiki adegwati fuq 
il-karatteristiċi ta' prodotti fuq skala 
adegwata, permezz ta' kontrolli 
dokumentarji, u, jekk ikun meħtieġ, 
kontrolli fiżiċi u tal-laboratorju bbażati fuq 
kampjuni kampjun rappreżentattiv.

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jagħmlu verifiki adegwati fuq 
il-karatteristiċi ta' prodotti fuq skala 
adegwata, skont il-metodoloġija komuni 
definita mill-Kummissjoni, permezz ta' 
kontrolli dokumentarji, u, jekk ikun 
meħtieġ, kontrolli fiżiċi u tal-laboratorju 
bbażati fuq kampjuni kampjun 
rappreżentattiv. Il-Kummissjoni għandha 
s-setgħa li tadotta atti delegati, li 
jistabbilixxu perċentwali minimi għall-
għadd ta' verifiki li l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq għandhom iwettqu fuq 
prodotti ta' kategoriji differenti ta' 
prodotti skont il-prijoritajiet stabbiliti 
min-Netwerk ta' Konformità tal-Prodott 
tal-Unjoni.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom josservaw il-prinċipju tal-
kunfidenzjalità fejn ikun hemm bżonn 
biex jiġu protetti s-sigrieti professjonali u 
kummerċjali jew tiġi preżervata d-data
personali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, 
soġġetti għar-rekwiżit li l-informazzjoni 
tiġi ppubblikata bl-iktar mod komplet biex 
jiġu protetti l-interessi tal-utenti finali fl-
Unjoni.

L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jiżguraw l-aktar garanziji 
stretti tal-kunfidenzjalità u tas-segretezza 
professjonali u kummerċjali u għandhom 
jippreżervaw id-data personali skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali, soġġetti għar-
rekwiżit li l-informazzjoni tiġi ppubblikata 
bl-iktar mod komplet biex jiġu protetti l-
interessi tal-utenti finali fl-Unjoni.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni dwar jekk prodott 
jippreżentax riskju gravi serju le għandha 

2. Id-deċiżjoni dwar jekk prodott 
jippreżentax riskju gravi serju jew le 
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tkun ibbażata fuq stima adegwata tar-riskju 
li tqis ix-xorta tal-periklu u fuq il-
possibbiltà li dan iseħħ. Il-fattibbiltà tal-
kisba ta' livelli ogħla ta' sigurtà jew id-
disponibbiltà ta' prodotti oħra li 
jippreżentaw grad inqas ta' riskju ma 
jikkostitwixxux bażi li fuqha wieħed 
jikkunsidra jekk prodott jippreżentax riskju 
jew le.

għandha tkun ibbażata fuq stima adegwata 
tar-riskju li tqis ix-xorta tal-periklu, fuq il-
possibbiltà li dan iseħħ u l-prinċipju ta' 
prekawzjoni. Dik id-deċiżjoni għandha 
tqis b'mod partikolari d-dimensjoni tas-
saħħa tar-riskju. Il-fattibbiltà tal-kisba ta' 
livelli ogħla ta' sigurtà jew id-disponibbiltà 
ta' prodotti oħra li jippreżentaw grad inqas 
ta' riskju ma jikkostitwixxux bażi li fuqha 
wieħed jikkunsidra jekk prodott 
jippreżentax riskju jew le.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jipprovdu pariri tekniċi jew 
xjentifiċi indipendenti lill-Kummissjoni 
inkluż lin-Netwerk imwaqqaf skont l-
Artikolu 31 u lill-Istati Membri;

(c) jipprovdu pariri tekniċi jew 
xjentifiċi indipendenti lill-Kummissjoni 
inkluż lin-Netwerk imwaqqaf skont l-
Artikolu 31 u lill-Istati Membri, u jindikaw 
riskji ġodda emerġenti bbażati fuq l-aħħar 
sejbiet xjentifiċi;

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jaġixxu bħala ċentru ta' tagħrif 
fir-rigward tar-riskji u r-riskji emerġenti 
għall-konsumaturi u għall-ambjent, 
pereżempju f'dak li jikkonċerna s-sustanzi 
kimiċi li huma kklasifikati bħala 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi u tossiċi għar-
riproduzzjoni jew sustanzi oħra ta' tħassib 
fil-prodotti tal-konsumatur;



AD\1158272MT.docx 33/42 PE620.896v02-00

MT

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) jaġixxu bħala ċentru tal-għarfien 
dwar riskji ġodda għall-konsumaturi 
relatati ma' prodotti li jistgħu 
jikkonnettjaw mal-internet.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) Il-faċilitajiet ta' ttestjar tal-Unjoni 
għandhom jassistu wkoll lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw 
metodoloġiji konġunti tal-ogħla livell; 
għandhom jiġu stabbiliti relazzjonijiet 
mill-qrib bejn l-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi u l-faċilitajiet ta' ttestjar 
tal-Unjoni li jaġixxu bħala ċentru ta' 
għarfien biex jiġu evitati duplikazzjonijiet 
u jiġi żgurat appoġġ għall-attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq u ta' infurzar tal-Istati 
Membri.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom jikkunsidraw b'mod dovut 
ir-riżultati, l-analiżi u l-konklużjonijiet 
tat-testijiet tal-faċilitajiet ta' ttestjar tal-
Unjoni meta jadottaw miżuri xierqa ta' 
sorveljanza tas-suq.

Emenda 68



PE620.896v02-00 34/42 AD\1158272MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba ta' awtorità applikanti, 
l-awtorità rikjesta għandha mingħajr 
dewmien tieħu l-miżuri ta' infurzar 
neċessarji kollha billi tuża s-setgħat 
mogħtija lilha permezz ta' dan ir-
Regolament biex ittemm każ ta' nuqqas ta' 
konformità.

1. Fuq it-talba ta' awtorità applikanti 
jew il-Kummissjoni jew kwalunkwe parti 
interessata oħra li tippreżenta evidenza 
dovuta ta' nuqqas ta' konformità, l-
awtorità rikjesta għandha mingħajr 
dewmien tieħu l-miżuri ta' infurzar 
neċessarji kollha billi tuża s-setgħat 
mogħtija lilha permezz ta' dan ir-
Regolament biex ittemm każ ta' nuqqas ta' 
konformità.  Jekk l-awtorità mitluba ma 
tieħux azzjoni, il-Kummissjoni tista' hi 
stess tieħu l-miżuri ta' infurzar kollha 
meħtieġa.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport ta' 
kull sena sat-30 ta' Ġunju, li jkun fih l-
informazzjoni sottomessa mill-Istati 
Membri għas-sena kalendarja preċedenti. 
Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat fis-
sistema msemmija fl-Artikolu 34.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport u 
sommarju tar-rapport ta' kull sena sat-
30 ta' Ġunju, li jkun fih l-informazzjoni 
sottomessa mill-Istati Membri għas-sena 
kalendarja preċedenti. Ir-rapport għandu 
jiġi ppubblikat fis-sistema msemmija fl-
Artikolu 34.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtoritajiet doganali ta' Stat 
Membru jkollhom raġuni biex jaħsbu li 
operatur ekonomiku jkun biddel il-punt 
tad-dħul għal prodotti fis-suq tal-Unjoni 
għal Stat Membru ieħor għaliex 
hemmhekk il-kontrolli huma inqas stretti 
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jew inqas sistematiċi, huma għandhom 
jinformaw lill-awtoritajiet korrispondenti 
ta' dak l-Istat Membru tal-profil tar-riskju 
attribwit lill-operatur ekonomiku u jistgħu 
jitolbu lin-Netwerk għall-Konformità tal-
Prodotti tal-Unjoni tissorvelja d-dħul ta' 
prodotti bħal dawn.

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi żgurat li prodotti sikuri u konformi biss jidħlu fis-suq.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prodott mhuwiex immarkat jew 
ittikkettat f'konformità ma' dik il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni;

(b) il-prodott mhuwiex immarkat jew 
ittikkettat f'konformità ma' dik il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni u dan ma jistax jiġi 
solvut b'korrezzjoni fi żmien raġonevoli;

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom jittrattaw bħala kwistjoni ta' 
prijorità prodotti ddikjarati għaċ-
ċirkolazzjoni libera minn operatur 
ekonomiku awtorizzat kif stipulat fl-
Artikolu 38(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 952/2013, li r-rilaxx tagħhom ikun 
sospiż f'konformità mal-Artikolu 28(1) ta' 
dan ir-Regolament.

1. L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq għandhom jittrattaw ir-rilaxx ta' 
prodotti li jkunu sospiżi f'konformità mal-
Artikolu 28(1) ta' dan ir-Regolament 
ugwalment għall-operaturi ekonomiċi 
kollha.
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha 
tippermetti lill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti, inklużi l-gruppi tal-konsumatur, 
biex jagħtu kontribut strutturat ħalli 
jgħinu jipprijoritizzaw u jagħżlu 
attivitajiet ta' sorveljanza komuni u 
simultanji.

Ġustifikazzjoni

B'mod regolari l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur iwettqu ttestjar tal-prodotti komparattiv 
fil-laboratorji u jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni ta' prodotti tal-konsumaturi li mhumiex 
sikuri u mhux konformi. L-evidenza u d-data miġbura tagħhom fil-livell nazzjonali u dak 
Ewropew jistgħu jikkontribwixxu għal funzjonament aħjar tal-Unjoni għall-Konformità tal-
Prodotti tan-Netwerk.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li timmonitorja l-attivitajiet tal-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u tad-
dwana sabiex tiżgura li jkun hemm livell 
ugwali u strinġenti ta' kontrolli ta' 
prodotti armonizzati u mhux armonizzati 
fl-Istati Membri differenti;

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) li tiddefinixxi metodoloġija 
komuni ta' ttestjar sabiex tiżgura li jkun 
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hemm konformità fil-kontrolli mwettqa 
mill-Istati Membri;

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jorganizza l-kooperazzjoni u l-
iskambju effettiv tal-informazzjoni u l-
aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq;

(f) li torganizza l-kooperazzjoni u 
tiffaċilita l-iskambju effettiv u regolari tal-
informazzjoni u l-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri kif ukoll bejn l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, u bejn l-Istati Membri 
u l-partijiet ikkonċernati rilevanti;

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) li tiżviluppa prattiki uniformi 
għall-analiżi tar-riskju u d-definizzjoni ta' 
kategoriji differenti ta' riskju;

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt mb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mb) li timmonitorja l-prestazzjoni tal-
awtoritajiet doganali u tindirizza 
diskrepanzi fil-prestazzjoni tagħhom li 
jistgħu jwasslu għal dgħufijiet tal-livell 
tal-kondizzjonijiet ekwi għal produtturi 
tal-Unjoni li huma konformi meta 
mqabbla ma' produtturi ta' pajjiżi terzi li 
jesportaw lejn l-Unjoni u l-prattika tal-
esportaturi ta' pajjiżi terzi li jagħżlu dawk 
il-punti ta' dħul tal-Unjoni fejn il-
kontrolli huma inqas strinġenti jew inqas 
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sistematiċi;

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt mc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mc) li tippreżenta rapport annwali lill-
Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet tal-
EUPC;

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt md (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(md) li tistabbilixxi proċeduri għat-
twaqqif ta' bażi tad-data pan-Ewropea 
għall-ġbir ta' data rigward aċċidenti, 
dannu jew ħsara kkawżati lis-saħħa, is-
sikurezza u/jew is-sigurtà tal-utenti finali 
jew għall-ambjent, u biex dik l-
informazzjoni provduta f'dik id-database, 
tagħmilha faċilment aċċessibbli għall-
partijiet ikkonċernati rilevanti.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni jistgħu jiskambjaw 
informazzjoni kunfidenzjali relatata mas-
sorveljanza tas-suq mal-awtoritajiet 
regolatorji ta' pajjiżi terzi jew ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn hi 
tkun ikkonkludiet arranġamenti ta' 
kunfidenzjalità fuq il-bażi tar-reċiproċità 
ma' dawk l-awtoritajiet jew l-

1. Il-Kummissjoni tista' tiskambja
informazzjoni kunfidenzjali relatata mas-
sorveljanza tas-suq mal-awtoritajiet 
regolatorji ta' pajjiżi terzi jew ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali, 
soġġetta għall-garanziji l-aktar stretti ta' 
kunfidenzjalità u ta' segretezza 
professjonali u kummerċjali.
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organizzazzjonijiet.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
li jimponu obbligi fuq l-operaturi 
ekonomiċi u għall-ksur ta' dispożizzjonijiet 
ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
dwar l-armonizzazzjoni dwar il-prodotti 
koperti minn dan ir-Regolament li 
jimponu obbligi fuq l-operaturi ekonomiċi 
meta dik il-leġiżlazzjoni ma tipprovdix 
għall-penali, u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Il-penali previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Il-Kummissjoni flimkien mal-Istati
Membri għandhom jistabbilixxu regoli 
dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li 
jimponu obbligi fuq l-operaturi ekonomiċi 
u għall-ksur ta' dispożizzjonijiet ta' 
kwalunkwe leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar 
il-prodotti li jimponu obbligi fuq l-
operaturi ekonomiċi meta dik il-
leġiżlazzjoni ma tipprovdix għall-penali, u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u 
dissważivi.
Il-Kummissjoni għandha tistipula wkoll 
ir-regoli operattivi biex l-Istati Membri 
jieħdu miżuri temporanji u azzjonijiet 
korrettivi dwar prodotti mhux konformi u 
operaturi ekonomiċi mhux konformi 
sabiex b'mod rapidu tipproteġi lill-
konsumaturi meta dawn jiffaċċjaw riskju.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-sitwazzjoni finanzjarja tal-
impriżi żgħar u ta' daqs medju;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-kriterju mhuwiex relatat mal-proporzjonalità ta' ħsara kkawżata lill-utenti finali jew 
lill-ambjent u għalhekk m'għandux jiġi l-ewwel fil-proċess tad-deċiżjoni dwar il-penali.
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Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-natura, il-gravità u d-durata tan-
nuqqas ta' konformità b'kunsiderazzjoni 
tad-dannu kkawżat lill-utenti finali;

(b) in-natura, il-gravità u d-durata tan-
nuqqas ta' konformità b'kunsiderazzjoni 
tad-dannu kkawżat lill-utenti finali, lill-
ambjent, lill-interessi soċjali u ekonomiċi;

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) is-sitwazzjoni finanzjarja tal-
impriżi żgħar u ta' daqs medju.
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