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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Din id-Direttiva proposta tittratta t-tqegħid fis-suq u l-użu ta' oġġetti pirotekniċi. Dawk l-
oġġetti jikkonsistu minn naħa waħda f'logħob tan-nar u min-naħa l-oħra f'sistemi ta' żamma 
fiżika ta' l-okkupanti f'vetturi (b'mod partikolari 'airbags' u sistemi li jrażżnu ċ-ċinturini tas-
sigurtà). Is-suq tal-logħob tan-nar fl-UE huwa stmat li jlaħħaq madwar  €1½ biljun. Sistemi ta' 
żamma fiżika ta' l-okkupanti f'vetturi huma installati f'madwar 20 miljun vettura kull sena fl-
UE, li jfisser madwar 80 miljun sistema ta' 'airbag' b'valur ta' madwar € 3½ biljun  u madwar 
90 miljun sistema li trażżan iċ-ċinturini tas-sigurtà b'valur ta' madwar € 2 biljun. 

Il-leġiżlazzjoni fuq ir-riklamar u l-użu ta' oġġetti pirotekniċi (sistema ta' approvazzjoni, 
restrizzjoni tal-konsumatur, ittikkettar) preżentement hija determinata fuq livell nazzjonali 
madwar l-UE mingħajr rikonoxximent reċiproku tar-riżultati tat-testijiet, li jwassal għal suq 
frammentat bi spejjeż addizzjonali għall-produtturi u għall-importaturi u għal aċċidenti li 
jirriżultaw minn użu ħażin u minn sistemi li ma jaħdmux sew. 

F'din il-proposta, il-Kummissjoni ssuġġeriet li tibdel il-25 proċedura nazzjonali parallela 
għall-approvazzjoni b'Direttiva waħda ta' l-UE li tinkludi rekwiżiti ta' sikurezza armonizzati 
(ibbażati fuq il-prinċipju ta' "ittestjat darba, aċċettat kullimkien"). Il-manifatturi u l-
importaturi se jkunu obbligati jikkonformaw ma' dawn ir-rekwiżiti, li bħala kumpens se 
jagħtuhom id-dritt li jwaħħlu l-marki KE u aċċess sħiħ għas-suq intern kollu. Fl-istess waqt, 
meta jitqiesu l-għadd ta’ regolamenti nazzjonali differenti dwar ir-riklamar u l-użu tal-logħob 
tan-nar, il-proposta tħalli l-possibbiltà lill-Istati Membri biex iżommu r-regolamenti tagħhom 
stesss safejn għandhom x’jaqsmu l-età minima u r-reklamar u l-użu ta’ ċerti kategoriji ta’ 
logħob tan-nar ikkonċernati. 

Ġeneralment, ir-'rapporteur' tagħkom jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni. Huwa eżempju tajjeb 
ta' deregolamentazzjoni u simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Il-qafas legali preżenti huwa 
kumpless u nieqes mit-trasparenza, li jwassal għal piż amministrattiv konsiderevoli fuq l-
intrapriżi u spejjeż żejda għall-ittestjar (li jammontaw għal massimu ta' 25.000 Euro għal kull 
approvazzjoni).  Billi jistinka sabiex joħloq suq wieħed għall-oġġetti pirotekniċi, l-ostakoli 
għall-kummerċ li jeżistu jistgħu jiġu eliminati filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni 
għall-konsumaturi. 

Ir-'rapporteur' tagħkom jiddispjaċih għall-fatt li mhux se jintlaħaq suq li hu verament wieħed , 
minħabba l-eċċezzjonijiet magħmula għar-regolamenti nazzjonali dwar l-użu u t-tpoġġijja fis-
suq taż-żewġ kategoriji prinċipali ta' logħob tan-nar. Madanakollu, bl-ispektrum politiku 
kurrenti u bis-sitwazzjonijiet nazzjonali differenti, ir-'rapporteur' tagħkom jemmen li d-
Direttiva proposta hija pass fid-direzzjoni t-tajba. Minkejja dan, jistgħu jsiru ċerti emendi 
sabiex il-proposta taħdem aktar u sabiex tinħoloq ċertezza legali.

EMENDI

Il- Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 2

(2) Dawn id-dispożizzjonijiet, ġaladarba 
jistgħu jikkawżaw tfixkil għall-kummerċ fil-
Komunità, għandhom jiġu armonizzati biex 
jiggarantixxu l-moviment ħieles ta’ oġġetti 
pirotekniċi fis-suq intern waqt li jiżguraw 
livell għoli ta’ ħarsien għal saħħet il-
bniedem u għas-sikurezza tal-konsumaturi.

(2) Dawn id-dispożizzjonijiet, ġaladarba 
jistgħu jikkawżaw tfixkil għall-kummerċ fil-
Komunità, għandhom jiġu armonizzati biex 
jiggarantixxu l-moviment ħieles ta’ oġġetti 
pirotekniċi fis-suq intern waqt li jiżguraw 
livell għoli ta’ ħarsien għal saħħet il-
bniedem u għas-sikurezza tal-konsumaturi u 
ta' l-utilizzaturi professjonali aħħarija 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Logħob tan-nar għall-użu professjonali (kategorija 4) jikkostitwixxi madwar nofs it-total tal-
logħob tan-nar fis-suq Ewropew u l-maġġoranza tal-produzzjoni tal-logħob tan-nar fl-UE. 
Għalhekk is-sikurezza għall-utilizzaturi professjonali hija ta' l-akbar importanza.

Emenda 2
Premessa 5

(5)Biex jiġu żgurati livelli għolja xierqa ta’ 
ħarsien, l-oġġetti pirotekniċi għandhom jiġu 
kklassifikati skond it-tip ta’ l-użu tagħhom, 
jew skond l-iskop tagħhom u l-livell ta’ 
riskju.

(5)Biex jiġu żgurati livelli għolja xierqa ta’ 
ħarsien, l-oġġetti pirotekniċi għandhom jiġu 
kklassifikati primarjament skond il-livell ta' 
periklu tagħhom rigward it-tip ta' użu, skop 
jew il-livell ta' ħoss tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġu speċifikati l-aspetti li jiddeterminaw il-livell ta' periklu vis-à-vis l-
konsumaturi minħabba li d-Direttiva tirreferi għat-tqegħid  fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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aktar milli l-manifattura u l-ħażna tagħhom.  

Emenda 3
Premessa 6

(6) Fid-dawl tal-perikli inerenti fl-użu ta’ 
oġġetti pirotekniċi, huwa f'loku li jiġu 
stabbiliti l-limiti ta’ żmien għall-bejgħ 
tagħhom lil konsumaturi u l-użu tagħhom, u 
li jkun żgurat li t-tikketti tagħhom juru 
informazzjoni suffiċjenti u xierqa għall-użu 
bla periklu, biex iħarsu saħħet il-bniedem, 
is-sikurezza tiegħu u l-ambjent. Għandu jkun 
hemm dispożizzjoni li tipprovdi li ċerti 
oġġetti pirotekniċi jkunu disponibbli biss 
għal speċjalisti awtorizzati mogħnija bl-
għarfien, bil-kapaċità u bl-esperjenza 
neċessarji.

(6) Fid-dawl tal-perikli inerenti fl-użu ta’ 
oġġetti pirotekniċi, huwa f'loku li jiġu 
stabbiliti l-limiti ta’ żmien għall-bejgħ 
tagħhom lill-konsumaturi u l-użu tagħhom, u
li jkun żgurat li t-tikketti tagħhom juru 
informazzjoni suffiċjenti u xierqa għall-użu 
bla periklu, biex iħarsu saħħet il-bniedem, 
is-sikurezza tiegħu u l-ambjent. Għandu jkun 
hemm dispożizzjoni li tipprovdi li ċerti 
oġġetti pirotekniċi jkunu disponibbli biss 
għal speċjalisti awtorizzati mogħnija bl-
għarfien, bil-kapaċità u bl-esperjenza 
neċessarji. Rigward l-oġġetti pirotekniċi 
awtomotivi, ir-rekwiżiti speċifiċi għall-
ittikkettar għandhom iqisu l-proċeduri 
kurrenti u l-fatt li l-industrija li tforni 
oġġetti awtomotivi, tbigħ dawk l-oġġetti lill-
utilizzaturi professjonali.

Ġustifikazzjoni

L-artikoli mill-industrija li tforni oġġetti awtomotivi jinbiegħu lill-utilizzaturi professjonali 
(il-manifatturi tal-vetturi u l-ħwienet tax-xogħol awtorizzati minnhom). Il-kunsinna f'lottijiet 
ta' artikoli huma akkumpanjati minn 'Safety Data Sheets' skond id-Direttiva 91/155/KEE, fl-
liema dokument għandek issib id-dejta meħtieġa mill-Artikolu 12 tal-proposta tal-
Kummissjoni u ħafna aktar dejta.  L-industrija li tforni oġġetti awtomotivi ma tarax il-bżonn 
li terġa tirrepetihom fuq l-oġġetti jew fuq l-ippakkjar tagħhom.

Emenda 4
Premessa 7

(7) L-użu tal-piroteknika, u b’mod 
partikolari l-użu tal-logħob tan-nar, huwa 
soġġett għal użanzi u tradizzjonijiet kulturali 
differenti ħafna fi Stati Membri differenti. 
Minħabba f’hekk, huwa meħtieġ li l-Istati 
Membri jitħallew jieħdu miżuri nazzjonali 
biex jillimitaw l-użu jew il-bejgħ ta’ ċerti

(7) L-użu tal-piroteknika, u b’mod 
partikolari l-użu tal-logħob tan-nar, huwa 
soġġett għal użanzi u tradizzjonijiet kulturali 
differenti ħafna fi Stati Membri differenti. 
Minħabba f’hekk, huwa meħtieġ li l-Istati 
Membri jitħallew jieħdu miżuri nazzjonali 
speċifiċi biex jillimitaw l-użu jew il-bejgħ 
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kategoriji ta’ logħob tan-nar lill-pubbliku 
ġenerali għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika 
jew nuqqas ta’ periklu.

ta’ ċertu logħob tan-nar lill-pubbliku 
ġenerali għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika 
jew raġunijiet ta' sikurezza.

Emenda 5
Premessa 10 a (ġdida)

(10a) Festivals jew kompetizzjonijiet tal-
logħob tan-nar mhumiex affettwati minn 
din id-Direttiva, minbarra dawk li jsiru 
għal raġunijiet ta' reklamar.

Ġustifikazzjoni

Fi Stati Membri differenti jiġu organizzati festivals ta' logħob tan-nar li huma parti essenzjali 
mill-kultura u mit-tradizzjonijiet tagħhom. Għalhekk, għandu jkun ċar il-fatt li dawn il-
festivals mhumiex affetwati minn din id-Direttiva

Emenda 6
Premessa 11

Biex jiffaċilitaw il-proċess li tintwera 
konformità mar-rekwiżiti essenzjali ta’ 
sikurezza, qed jiġu żviluppati standards 
armonizzati relatati mad-disinn, il-
manifattura u l-ittestjar ta’ oġġetti bħal 
dawn.

Biex jiffaċilitaw il-proċess li tintwera 
konformità mar-rekwiżiti essenzjali ta’ 
sikurezza, qed jiġu żviluppati standards 
armonizzati relatati mad-disinn u l-ittestjar 
ta’ oġġetti bħal dawn.

Ġustifikazzjoni

Kemm id-Direttiva u kemm l-istandards ma jikkonċernawx  kwistjonijiet relatati mal-
manifattura. 

Emenda 7
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Premessa 12

(12) Il-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN), il-Kumitat għall-
Istandardizzazzjoni Elettro-teknika 
(CENELEC) u l-Istitut Ewropew ta’ l-
Istandards fit-Telekomunikazzjoni (ETSI) 
jikkompilaw, jadottaw u jimmodifikaw l-
istandards armonizzati Ewropej Dawn l-
organizzazzjonijiet huma rikonoxxuti bħala 
kompetenti għall-adozzjoni ta’ standards 
armonizzati, li huma kkompilaw skond il-
linji ta’ gwida ġenerali għall-kooperazzjoni 
bejniethom u bejn il-Kummissjoni1, u bil-
proċedura stabbilita fid-Direttiva 98/34/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 
ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
biex tkun ipprovduta informazzjoni fil-
qasam ta’ l-istandards u r-regolamenti 
tekniċi.

(12) Il-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN), il-Kumitat għall-
Istandardizzazzjoni Elettro-teknika 
(CENELEC) u l-Istitut Ewropew ta’ l-
Istandards fit-Telekomunikazzjoni (ETSI) 
jikkompilaw, jadottaw u jimmodifikaw l-
istandards armonizzati Ewropej Dawn l-
organizzazzjonijiet huma rikonoxxuti bħala 
kompetenti għall-adozzjoni ta’ standards 
armonizzati, li huma kkompilaw skond il-
linji ta’ gwida ġenerali għall-kooperazzjoni 
bejniethom u bejn il-Kummissjoni, u bil-
proċedura stabbilita fid-Direttiva 98/34/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 
ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
biex tkun ipprovduta informazzjoni fil-
qasam ta’ l-istandards u r-regolamenti 
tekniċi. Minħabba l-fatt li l-industrija 
Ewropea li tforni oġġetti awtomotivi topera 
madwar id-dinja, l-istandards ta' l-UE 
għandhom ikunu preferibbilmen ibbażati  
fuq jew armonizzati ma' l-istandards ta' l-
ISO.

Ġustifikazzjoni

L-industrija Ewropea li tforni oġġetti awtomotivi, tbigħ il-prodotti tagħha madwar id-dinja. 
Sabiex tinżamm il-kompetittività, l-istandards internazzjonali ta' l-ISO huma preferuti. Dan 
b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-'High Level Group' CARS 21.

Emenda 8
Premessa 14

(14) L-oġġetti pirotekniċi għandu jkollhom 
il-marka CE biex juru l-konformità tagħhom 
mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
biex ikunu jistgħu jiċċirkolaw b’mod ħieles 
fil-Komunità.

(14) Sabiex jitqiegħdu fis-suq, l-oġġetti 
pirotekniċi għandhom ikollhom il-marka KE
biex juru l-konformità tagħhom mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva biex 
ikunu jistgħu jiċċirkolaw b’mod ħieles fil-
Komunità.

  
1 ĠU C 91, tas-16.4.2003, p. 7
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Emenda 9
Premessa 15

(15) Rigward is-sikurezza fit-trasport, ir-
regoli dwar it-trasport ta’ oġġetti pirotekniċi 
huma koperti b’konvenzjonijiet u ftehimiet 
internazzjonali, inklużi r-
rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi.

(15) Din id-Direttiva ma għandu jkollha l-
ebda effett fuq is-sikurezza fit-trasport 
minħabba li r-regoli dwar it-trasport ta’ 
oġġetti pirotekniċi huma koperti 
b’konvenzjonijiet u ftehimiet 
internazzjonali, inklużi r-
rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi.

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew nazzjonali rilevanti se tkompli tapplika kif xieraq f'dak li 
għandu x'jaqsam mas-sikurezza fil-manifattura, fil-ħażna u fil-'handling' minn professjonisti 
fl-industrija awtomotiva jew waqt wirjiet pirotekniċi.

Emenda 10
Artikolu 1, paragrafu 4, inċiż 1

- L-oġġetti pirotekniċi intenzjonati għall-
użu, skond il-liġi nazzjonali, mill-forzi 
armati jew mill-pulizija;

- L-oġġetti pirotekniċi intenzjonati għall-użu 
mhux kummerċjali, skond il-liġi nazzjonali, 
mill-forzi armati, mill-pulizija jew mid-
dipartimenti għat-tifi tan-nar;

Ġustifikazzjoni

Logħob tan-nar użat waqt taħriġ jew għal użu speċjalizzat għandu jkun eżenti minn din id-
Direttiva.

Emenda 11
Artikolu 1, paragrafu 4, inċiż 3
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-L-oġġetti pirotekniċi intenzjonati għall-użu 
fl-inġenji ta’ l-ajru;

-L-oġġetti pirotekniċi intenzjonati għall-użu 
fl-industrija ta' l-avjazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Dan it-terminu hu aktar preċiż. Il-ħsieb wara l-eżenzjoni ta' l-inġenji ta' l-ajru minn din id-
Direttiva (rekord tajjeb ħafna f'dak li jirrigwardja l-aċċidenti bl-oġġetti pirotekniċi minħabba 
sistemi ta' kontroll stretti ħafna), japplika għall-industrija ta' l-avjazzjoni kollha.

Emenda 12
Artikolu 1, paragrafu 4, inċiż 4

- L-oġġetti pirotekniċi li jaqgħu fl-ambitu 
tad-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE tat-3 
ta’ Mejju 1988 dwar it-tqarrib tal-liġijiet ta’ 
l-Istati Membri dwar is-sikurezza tal-
ġugarelli;

-Kapsi (Percussion Caps) speċifikament 
intenzjonati għall-ġugarelli u oġġetti oħra 
li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 
88/378/KEE tat-3 ta’ Mejju 1988 dwar it-
tqarrib tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar is-
sikurezza tal-ġugarelli;

Ġustifikazzjoni

Kif inhi miktuba d-Direttiva bħalissa, tapplika għall-kapsi iddisinjati li jkunu użati f' ġugarelli 
li diġà huma suġġetti għad-Direttiva dwar is-sikurezza tal-gugarelli.

Emenda 13
Artikolu 1, paragrafu 4, inċiż 6

- Il-munizzjon, jiġifieri projettili u karigi 
splużivi ta’ armi tan-nar żgħar, artillerija, u 
armi tan-nar oħra.

- Il-munizzjon, jiġifieri projettili u karigi 
splużivi ta’ armi tan-nar portabbli, 
artillerija, u armi tan-nar oħra.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Fuq livell internazzjonali, it-terminu "armi tan-nar portabbli" huwa aktar komuni.

Emenda 14
Artikolu 1, paragrafu 4, inċiż 6 a (ġdid)
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- Il-ħażna u t-trasport ta' oġġetti 
pirotekniċi.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata leġiżlazzjoni doppja, għandu jkun ċar il-fatt li t-trasport ta' oġġetti 
pirotekniċi huwa eżenti minn din id-Direttiva, minħabba li huwa kopert b'mod suffiċjenti minn 
konvenzjonijiet u ftehimiet internazzjonali, inklużi r-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi. 

Emenda 15
Artikolu 2, paragrafu 1

1. 'Oġġett pirotekniku' tfisser kull oġġett li 
fih sustanzi jew taħlitiet ta’ sustanzi mfassla 
biex jipproduċu sħana, dawl, ħoss, gass jew 
duħħan jew taħlita ta’ dawn l-effetti permezz 
ta’ reazzjonijiet kimiċi esotermiċi sostnuti 
minnhom infushom, kemm għad-divertiment 
kif ukoll għal finijiet oħra.

1. 'Oġġett pirotekniku' tfisser kull apparat 
jew artefatt li fih sustanzi mfassla biex 
jipproduċu sħana, dawl, ħoss, gass jew 
duħħan jew taħlita ta’ dawn l-effetti permezz 
ta’ reazzjonijiet kimiċi esotermiċi sostnuti 
minnhom infushom, kemm għad-divertiment 
kif ukoll għal finijiet oħra.

Emenda 16
Artikolu 2, paragrafu 2

2. ‘Tqegħid fis-suq’ tfisser l-ewwel tqegħid 
għad-disponibbiltà fis-suq tal-Komunità ta' 
prodott individwali intenzjonat għal użu 
aħħari, biex jitqassam u/jew jintuża, kemm 
bi ħlas u kemm b’xejn.

2. ‘Tqegħid fis-suq’ tfisser l-ewwel tqegħid 
għad-disponibbiltà ta' partijiet terzi fis-suq 
tal-Komunità ta' oġġett pirotekniku
individwali biex jitqassam u/jew jintuża, 
kemm bi ħlas u kemm b’xejn.

Ġustifikazzjoni

Espressjonijiet bħal "intenzjonat għal użu aħħari" joħolqu konfużjoni fil-każ ta' oġġetti 
pitotekniċi awtomotivi. Dawn l-oġġetti bħalissa huma mqegħda fis-suq sabiex ikunu 
inkorporati f'sistemi oħra ta' vetturi (l-airbag, is-sits eċċ.) milli għall-użu aħħari f'vetturi 
sabiex jipproteġu l-okkupanti tal-vettura. Il-funzjonalità ta' dawn is-sistemi, inklużi l-oġġetti, 
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huma vverifikati mid-Direttivi ta' approvazzjoni dwar il-ħarsien mill-kollizzjonijiet minn 
quddiem, mill-ġenb eċċ.

Emenda 17
Artikolu 2, paragrafu 3

3. ‘Logħob tan-nar’ tfisser oġġett 
pirotekniku għad-divertiment.

3. Logħob tan-nar’ tfisser oġġett pirotekniku 
għad-divertiment, għall-ħin liberu, għar-
riklamar, għall-effetti speċjali tal-palk u 
taċ-ċinema skond ir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti tan-Nazzjonijiet Uniti u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 2004/57/KE. 
-------------
1 ĠU L 127, 29.4.2004, p. 73.

Emenda 18
Artikolu 2, paragrafu 4

4. ‘Oġġett pirotekniku awtomotiv’ tfisser 
oġġetti li jkun fihom sustanzi pirotekniċi li 
jintużaw biex jattivaw tagħmir tas-sikurezza 
jew tagħmir ieħor f’vetturi bil-mutur.

4. 'Oġġett pirotekniku għall-vetturi' tfisser l-
elementi ta' apparat ta' sikurezza 
awtomotiv li jkun fih sustanzi pirotekniċi u 
li jintużaw biex jattivaw tagħmir tas-
sikurezza jew tagħmir ieħor f’vetturi.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test flimkien mat-tneħħija ta' "mutur" minħabba li oġġetti bħal dawn jistgħu 
jintużaw f'vetturi oħra minbarra fil-vetturi bil-mutur.

Emenda 19
Artikolu 2, paragrafu 8

8. ‘Persuna b’għarfien speċjalizzat’ tfisser 
persuna awtorizzata mill-Istati Membri biex 
ikollha u/jew tuża fit-territorju tagħhom 
logħob tan-nar tal-kategorija 4 u/jew oġġetti 

8. ‘Persuna b’għarfien speċjalizzat’ tfisser 
persuna awtorizzata mill-Istati Membri biex 
tittratta u/jew tuża fit-territorju tagħhom 
logħob tan-nar tal-kategorija 4 u/jew oġġetti 



PE 370.230v02-00 12/25 AD\617633MT.doc PE 370.230v0

MT

pirotekniċi oħra tal-kategorija 2 kif iddefiniti 
fl-Artikolu 3.

pirotekniċi oħra tal-kategorija 2 kif iddefiniti 
fl-Artikolu 3.

Ġustifikazzjoni

Wieħed m'hemmx għalfejn ikun 'persuna b'għarfien speċjalizzat' sabiex juża l-oġġetti ta' 
kategorija 3 anke fil-wirjiet.  Madanakollu, 'persuna b'għarfien speċjalizzat' hija meħtieġa 
għall-effetti fuq palk kif kopert minn artikoli  pirotekniċi oħra ta' kategorija 2 kemm f'dak li 
jirrigwarda trattament u kemm f'dak li jirrigwarda użu.

Emenda 20
Artikolu 3, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. L-oġġetti pirotekniċi li jaqgħu fl-ambitu 
ta’ din id-Direttiva jitqassmu f’kategoriji 
mill-manifattur skond it-tip ta’ użu 
tagħhom, jew l-iskop tagħhom, u l-livell ta’ 
periklu. Il-korpi nnotifikati jikkonformaw 
ma’ dan it-tqassim f’kategoriji bħala parti 
mill-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità skond l-Artikolu 9.

1. L-oġġetti pirotekniċi li jaqgħu fl-ambitu 
ta’ din id-Direttiva jitqassmu f’kategoriji 
mill-manifattur jew l-importatur skond il-
livell ta’ periklu inkluż il-livell tal-ħoss 
f'dak li jirrigwarda t-tip ta' użu jew skop 
tagħhom. Il-korpi nnotifikati jikkonformaw 
ma’ dan it-tqassim f’kategoriji bħala parti 
mill-proċeduri ta’ evalwazzjoni tal-
konformità skond l-Artikolu 9.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun spjegat b'mod ċar li l-periklu hu relatat ma' l-użu. Ara premessa 6.

Emenda 21
Artikolu 3, paragrafu 1, subparagrafu 2, punt (a)

Kategorija 1: oġġett tal-logħob tan-nar li 
jippreżenta periklu żgħir ħafna u li huwa 
maħsub biex jintuża f’żoni limitati, inklużi l-
oġġetti tal-logħob tan-nar li huma maħsuba 
għall-użu f’bini domestiku;

Kategorija 1: oġġett tal-logħob tan-nar li 
jippreżenta periklu żgħir ħafna u li l-impatt 
tal-ħoss tiegħu huwa negliġibbli u li huwa 
maħsub biex jintuża minn konsumaturi  
f’żoni żgħar limitati inklużi dawk l-oġġetti li 
huma maħsuba għall-użu f’bini domestiku 
jew f'bini pubbliku inkluż quddiem 
udjenza;

Kategorija 2: oġġett tal-logħob tan-nar li Kategorija 2: oġġett tal-logħob tan-nar li 
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jippreżenta periklu żgħir u li huwa maħsub 
biex jintuża barra f’żoni limitati;

jippreżenta periklu żgħir u li l-impatt tal-
ħoss tiegħu huwa baxx u li huwa maħsub 
biex jintuża barra minn konsumaturi f’żoni 
kbar limitati inkluż quddiem udjenza; 

Kategorija 3: oġġett tal-logħob tan-nar li 
jippreżenta periklu medju u li huwa maħsub 
biex jintuża barra f’żoni kbar fil-miftuħ;

Kategorija 3: oġġett tal-logħob tan-nar li 
jippreżenta periklu medju u li huwa maħsub 
biex jintuża barra minn konsumaturi f’żoni 
kbar fil-miftuħ kif ukoll għal raġunijiet 
tekniki għas-sinjalazzjoni, għall-
agrikoltura eċċ ; Il-livell tal-ħoss ta' dawn 
l-oġġetti ma għandux ikun ta' detriment 
għas-saħħa tal-bniedem;
Kategorija 3 a: oġġetti pirotekniċi li 
jippreżentaw periklu medju jew għoli u li 
huma maħsuba għall-użu minn persuni 
b'għarfien speċjalizzat ġewwa biss quddiem 
udjenza mdaqqsa.

Kategorija 4: oġġett tal-logħob tan-nar li 
jippreżenta periklu kbir u li huwa maħsub 
biex jintuża biss minn persuni b’għarfien 
speċjalizzat, magħruf komunement bħala 
“logħob tan-nar għal użu professjonali”.

Kategorija 4: oġġett tal-logħob tan-nar li 
jippreżenta periklu kbir u li huwa maħsub 
biex jintuża biss minn persuni b’għarfien 
speċjalizzat, magħruf komunement bħala 
“logħob tan-nar għal użu professjonali”.

(Jekk tiġi adottata din l-emenda, ikun 
meħtieġ li jiġu emendati r-riferenzi għal 
dawn il-kategoriji fit-test kollu)

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi kkunsidrata l-piroteknika għall-palk.

Emenda 22
Artikolu 3, paragrafu 1, subparagrafu 2, punt (b), titolu

b) Oġġetti pirotekniċi oħra b) Oġġetti pirotekniċi għall-vetturi u għal 
skopijiet oħra

Emenda 23
Artikolu 4, paragrafu 3, punt (a)
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(a) Iressqu l-prodott quddiem korp 
innotifikat li jwettaq proċedura ta’ 
valutazzjoni tal-konformità skond l-
Artikolu 9;

(a) Iressqu d-dettalji u l-karatteristiċi tal-
prodott quddiem korp innotifikat li jwettaq 
proċedura ta’evalwazzjoni tal-konformità 
skond l-Artikolu 9;

Emenda 24
Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa kollha biex jiżguraw li l-oġġetti 
pirotekniċi li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva
preżenti jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk 
jikkonformaw ma’ l-obbligi ta’ din id-
Direttiva, ikollhom il-marka KE, u 
jikkonformaw ma’ l-obbligi relatati mal-
valutazzjoni tal-konformità.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa kollha biex jiżguraw li l-oġġetti 
pirotekniċi li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 
preżenti jistgħu jitqiegħdu fis-suq u 
jiċċirkulaw b'mod ħieles fis-suq intern tal-
Komunità biss jekk jikkonformaw ma’ l-
obbligi ta’ din id-Direttiva, ikollhom il-
marka KE, u jikkonformaw ma’ l-obbligi 
relatati ma' l-evalwazzjoni tal-konformità.

L-Istati Membri jeħtiġilhom jieħdu l-miżuri 
kollha f'lokhim biex jiżguraw li l-oġġetti 
pirotekniċi ma jkollhomx il-marka CE bla 
dritt.

L-Istati Membri jeħtiġilhom jieħdu l-miżuri 
kollha f'lokhom biex jiżguraw li l-oġġetti 
pirotekniċi li jaqgħu fi ħdan l-iskop ta' din 
id-Direttiva ma jkollhomx il-marka KE bla 
dritt.

Emenda 25
Artikolu 6, paragrafu 1

1. L-Istati Membri m’għandhomx 
jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu milli 
jitqiegħdu fis-suq l-oġġetti pirotekniċi li 
jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-Direttiva u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ dan id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri m’għandhomx 
jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu milli 
jitqiegħdu fis-suq u jiċċirkulaw b'mod 
ħieles l-oġġetti pirotekniċi li jaqgħu fl-
ambitu ta’ din id-Direttiva u li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.
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Emenda 26
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
ukoll ma jipprekludux miżuri minn Stat 
Membru li huma ġġustifikati, minħabba 
raġunijiet ta’ sigurtà jew sikurezza pubblika, 
li jirrestrinġu l-użu u/jew il-bejgħ lill-
pubbliku ġenerali tal-logħob tan-nar tal-
kategoriji 2 u 3.

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
ukoll ma jipprekludux miżuri minn Stat 
Membru li huma ġġustifikati, minħabba 
raġunijiet ta’ sigurtà jew sikurezza pubblika, 
li jirrestrinġu l-użu u/jew il-bejgħ lill-
konsumaturi tal-logħob tan-nar tal-
kategoriji 2 u 3.

Emenda 27
Artikolu 6, paragrafu 3

3.  F’fieri kummerċjali, esibizzjonijiet u 
wirjiet għal għanijiet ta’ bejgħ, l-Istati 
Membri ma jimpedixxux il-wiri ta’ l-oġġetti 
pirotekniċi li mhumiex konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
sakemm sinjal viżibbli juri b’mod ċar li 
dawn la huma konformi u lanqas disponibbli 
għall-bejgħ, sakemm ma jinġibux konformi 
mill-manifattur jew mir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità. 
Waqt dawn l-attivitajiet, għandhom jittieħdu 
miżuri xierqa ta’ sikurezza skond il-rekwiżiti 
stabbiliti mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat 
Membru konċernat biex tkun żgurata s-
sikurezza tan-nies.

3. F’fieri kummerċjali, esibizzjonijiet u 
wirjiet għal għanijiet ta’ reklamar, 
espożizzjonijiet u wirjiet l-Istati Membri ma 
jimpedixxux il-wiri ta’ l-oġġetti pirotekniċi 
trattati esklussivament minn esperti anke 
jekk mhumiex konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
sakemm sinjal viżibbli juri b’mod ċar li 
dawn la huma konformi u lanqas disponibbli 
għall-bejgħ, sakemm ma jinġibux konformi 
mill-manifattur, importatur jew mir-
rappreżentant awtorizzat stabbilit fil-
Komunità. Waqt dawn l-attivitajiet, 
għandhom jittieħdu miżuri xierqa ta’ 
sikurezza skond il-rekwiżiti stabbiliti mill-
awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru 
konċernat biex tkun żgurata s-sikurezza tan-
nies.

Emenda 28
Artikolu 6, paragrafu 4

4. L-Istati Membri ma jimpedixxux il-
moviment u l-użu ħieles ta’ l-oġġetti 
pirotekniċi awtomotivi manifatturati 
minħabba riċerka, żvilupp u ttestjar u li 
mhumiex konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ 

4. L-Istati Membri ma jimpedixxux il-
moviment u l-użu ħieles ta’ l-oġġetti 
pirotekniċi manifatturati minħabba riċerka,
żvilupp u ttestjar u li mhumiex konformi 
mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
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din id-Direttiva, sakemm sinjal viżibbli 
jindika b’mod ċar dawn la huma konformi u 
lanqas disponibbli għall-bejgħ.

sakemm sinjal viżibbli jindika b’mod ċar 
dawn la huma konformi u lanqas disponibbli 
għall-bejgħ.

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp għandhom jiġu inkoraġġiti, mhux biss rigward l-oġġetti pirotekniċi 
awtomotivi, iżda għall-artikoli koperti minn din id-Direttiva.

Emenda 29
Artikolu 7, paragrafu 2

2. L-Istati Membri jistgħu jgħollu l-limiti ta’ 
l-età taħt il-paragrafu 1 fejn ikun iġġustifikat 
minħabba raġunijiet ta’ sigurtà jew sikurezza 
pubblika. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
ibaxxu l-limiti ta’ l-età għal persuni li jkunu 
ħadu jew qed jieħdu t-taħriġ vokazzjonali.

2. L-Istati Membri jistgħu jgħollu l-limiti ta’ 
l-età taħt il-paragrafu 1 biss fejn ikun 
iġġustifikat minħabba raġunijiet ta’ sigurtà 
jew sikurezza pubblika. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll ibaxxu l-limiti ta’ l-età għal 
persuni li jkunu ħadu jew qed jieħdu t-taħriġ 
vokazzjonali.

Emenda 30
Artikolu 7, paragrafu 3

3. Il-manifatturi u d-distributuri 
m’għandhomx ibiegħu jew jagħmlu 
disponibbli b’mod ieħor dawn l-oġġetti 
pirotekniċi li ġejjin, ħlief biss lil persuni 
b’għarfien speċjalizzat:

3. Il-manifatturi u d-distributuri 
m’għandhomx ibiegħu jew jagħmlu 
disponibbli b’mod ieħor dawn l-oġġetti 
pirotekniċi li ġejjin, ħlief biss lil persuni 
b’għarfien speċjalizzat:

(a) Logħob tan-nar tal-kategorija 4, (a) Logħob tan-nar tal-kategorija 4 u tal-
kategorija 3a,

(b) Oġġetti pirotekniċi oħra tal-kategorija 2. b) Oġġetti pirotekniċi għall-vetturi u għal 
skopijiet oħra tal-kategorija 2.
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Emenda 31
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Skond il-proċeduri stabbiliti mid-Direttiva 
98/34/KE, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-
korpi Ewropej ta’ l-istandardizzazzjoni biex 
ifasslu jew jirrivedu l-istandards Ewropej 
biex jappoġġjaw din id-Direttiva.

1. Skond il-proċeduri stabbiliti mid-Direttiva 
98/34/KE, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-
korpi Ewropej ta’ l-istandardizzazzjoni biex 
ifasslu jew jirrivedu l-istandards Ewropej 
biex jappoġġjaw din id-Direttiva jew 
jinkoraġġixxu korpi internazzjonali 
rispettivi sabiex jagħmlu jew jirrevedu 
standards internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-industrija Ewropea li tforni oġġetti awtomotivi, tbigħ il-prodotti tagħha madwar id-dinja. 
Sabiex tinżamm il-kompetittività, l-istandards internazzjonali ta' l-ISO huma preferuti. Dan 
b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-'High Level Group' CARS 21.

Emenda 32
Artikolu 8, paragrafu 3, subparagrafu 1

L-Istati Membri jikkunsidraw l-oġġetti 
pirotekniċi li jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-
Direttiva u li jikkonformaw ma’ l-istandards 
armonizzati rilevanti, li r-referenzi tagħhom 
ikunu ġew ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali 
ta’ l-Unjoni Ewropea, bħala konformi mar-
rekwiżiti essenzjali ta’ sikurezza msemmija 
fl-Artikolu 4(1).

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu u 
jadottaw l-istandards armonizzati li ġew 
ippubblikati  fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-
Unjoni Ewropea. L-Istati Membri 
jikkunsidraw l-oġġetti pirotekniċi li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ din id-Direttiva u li 
jikkonformaw ma’ l-istandards armonizzati 
rilevanti, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew 
ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni 
Ewropea, bħala konformi mar-rekwiżiti 
essenzjali ta sikurezza msemmija fl-
Artikolu 4(1).

Emenda 33
Artikolu 8, paragrafu 4

4. Fejn Stat Membru jew il-Kummissjoni 
jidhrilhom li l-istandards armonizzati 
msemmija f’dan l-Artikolu ma jissodisfawx 
għal kollox ir-rekwiżiti essenzjali ta’ 

4. Fejn Stat Membru jew il-Kummissjoni 
jidhrilhom li l-istandards armonizzati 
msemmija f’dan l-Artikolu ma jissodisfawx 
għal kollox ir-rekwiżiti essenzjali ta’ 
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sikurezza msemmija fl-Artikolu 4(1), il-
Kummissjoni jew l-Istat Membru konċernat 
iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kumitat 
Permanenti stabbilit bid-Direttiva 98/34/KE, 
filwaqt li jagħtu r-raġunijiet għal dan. Il-
Kumitat jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr 
dewmien. Fid-dawl ta’ l-opinjoni tal-
Kumitat il-Kummissjoni tinforma lill-Istati 
Membri bil-miżuri li għandhom jittieħdu 
rigward l-istandards armonizzati u l-
pubblikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

sikurezza msemmija fl-Artikolu 4(1), il-
Kummissjoni jew l-Istat Membru konċernat 
iressqu l-kwistjoni quddiem il-Kumitat 
Permanenti stabbilit bid-Direttiva 98/34/KE, 
filwaqt li jagħtu r-raġunijiet għal dan. Il-
Kumitat jagħti l-opinjoni tiegħu mingħajr 
dewmien, f'kull każ fi żmien 3 xhur minn 
meta l-każ jitressaq quddiem l-'Istanding 
Commitee' jekk prattikabbli. Fid-dawl ta’ l-
opinjoni tal-Kumitat il-Kummissjoni 
tinforma lill-Istati Membri bil-miżuri li 
għandhom jittieħdu rigward l-istandards 
armonizzati u l-pubblikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2.

Ġustifikazzjoni

Sitwazzjoni fejn jitqajjem dubju dwar standard ippubblikat mhijiex adattata għall-industrija, 
li għandha bżonn iċ-ċertezza biex taħdem sewwa.

Emenda 34
Artikolu 11, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Wara li tkun tlestiet b’suċċess il-
valutazzjoni tal-konformità skond l-
Artikolu 9, il-manifatturi għandhom iwaħħlu 
l-marka CE, b’tali mod li tkun tidher, 
leġġibbli u indelibbli, fuq l-istess oġġetti 
pirotekniċi jew, jekk dan ma jkunx possibbli, 
fuq pjanċa ta’ identifikazzjoni mwaħħla 
magħhom jew, jekk ma jkunx hemm 
possibiltajiet oħrajn, jekk l-ewwel żewġ 
metodi ma jkunux jistgħu jintużaw, fuq il-
pakketti. Il-pjanċa ta’ identifikazzjoni trid 
tkun iddisinjata b’tali mod li ma tkunx tista’ 
terġa’ tintuża.

1. Wara li tkun tlestiet b’suċċess l-
evalwazzjoni tal-konformità skond l-
Artikolu 9, il-manifatturi għandhom iwaħħlu 
l-marka KE, b’tali mod li tkun tidher, 
leġġibbli u indelibbli, fuq l-istess oġġetti 
pirotekniċi jew, jekk dan ma jkunx possibbli, 
fuq pjanċa ta’ identifikazzjoni mwaħħla 
magħhom jew, jekk ma jkunx hemm 
possibiltajiet oħrajn, jekk l-ewwel żewġ 
metodi ma jkunux jistgħu jintużaw, fuq il-
kontenitur jew fuq il-pakketti. Il-pjanċa ta’ 
identifikazzjoni trid tkun iddisinjata b’tali 
mod li ma tkunx tista’ terġa’ tintuża.

Emenda 35
Artikolu 12, Titolu
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It-twaħħil tat-tikketti L-ittikkettar ta' oġġetti li mhumiex 
awtomotivi pirotekniċi

Ġustifikazzjoni

L-artikoli mill-industrija li tforni oġġetti awtomotivi jinbiegħu lill-utilizzaturi professjonali 
(il-manifatturi tal-vetturi u l-ħwienet tax-xogħol awtorizzati minnhom). Għalhekk, ir-regoli 
għall-ittikkettar tagħhom għandhom ikunu differenti minn dawk ta' oġġetti pirotekniċi oħra.

Emenda 36
Artikolu 12, paragrafu 2

2. It-twaħħil tat-tikketti fuq l-oġġetti 
pirotekniċi għandhom jiddikjaraw bħala 
minimu, isem il-manifattur jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu, l-isem u t-
tip ta’ l-oġġett, il-limiti minimi ta’ l-età kif 
indikat fl-Artikolu 7(1) u (2), il-kategorija 
rilevanti u l-istruzzjonijiet għall-użu u, fejn 
dan ikun f'loku, id-distanza ta’ sikurezza.  It-
tikketti jridu wkoll jirreferu għall-
Klassi/għad-Diviżjoni (1.1-1.6) tas-sustanza 
jew tat-taħlita ta’ sustanzi fl-oġġett skond l-
iskema ta’ klassifikazzjoni NU/ADR jew 
jiddikjaraw informazzjoni komparabbli
dwar il-periklu (periklu ta' splużjoni tal-
massa, periklu tat-twaddib ’il barra, periklu 
tal-blast, periklu tan-nar).

2. L-ittikkettar fuq l-oġġetti pirotekniċi 
għandhom jiddikjaraw bħala minimu, isem 
il-manifattur, l-importatur jew ir-
rappreżentant awtorizzat, l-isem u t-tip ta’ l-
oġġett, il-kategorija rilevanti u l-
istruzzjonijiet għall-użu u, fejn dan ikun
f'loku, id-distanza ta’ sikurezza ta' l-
udjenza. It-tikketti għandhom jagħtu 
informazzjoni dwar il-periklu (periklu ta' 
splużjoni tal-massa, periklu tat-twaddib ’il 
barra, periklu tal-blast, periklu tan-nar, 
periklu ta' ħoss), in-numru tal-korp 
innotifikat responsabbli għall-evalwazzjoni 
tal-konformità ta' l-oġġett pirotekniku.

Emenda 37
Artikolu 12, paragrafu 5

5. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 4 ma 
japplikawx għal-logħob tan-nar tal-
kategorija 4 u għal oġġetti pirotekniċi oħra 
tal-kategorija 2 li jkunu qed jintwerew 
pubblikament mill-manifattur

5. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 4 ma 
japplikawx għal-logħob tan-nar tal-
kategorija 4 li  ma tqegħdux fis-suq u li 
jkunu qed jintużaw jew jintwerew 
pubblikament mill-manifattur innifsu.
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Emenda 38
Artikolu 12 a (ġdid)

Artikolu 12a
L-ittikkettar ta' oġġetti awtomotivi 

pirotekniċi
1. L-ittikkettar ta' oġġetti pirotekniċi 
għandu għall-inqas jgħid l-isem tal-
manifattur jew  tar-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu, l-isem u t-tip ta' oġġett.
2. Jekk l-oġġett pirotekniku ma jkollux 
biżżejjed spazju għar-rekwiżiti ta' l-
ittikkettar imsemmija fil-paragrafu 1, l-
informazzjoni għandha tkun provduta fuq 
il-pakkett. 

Ġustifikazzjoni

L-artikoli mill-industrija li tforni oġġetti awtomotivi jinbiegħu lill-utilizzaturi professjonali 
(il-manifatturi tal-vetturi u l-ħwienet tax-xogħol awtorizzati minnhom). Il-kunsinna f'lottijiet 
ta' artikoli huma akkumpanjati minn 'Safety Data Sheets' skond id-Direttiva 91/155/KEE, 
f'liema dokument għandek issib id-dejta meħtieġa mill-Artikolu 12 tal-proposta tal-
Kummissjoni u ħafna aktar dejta.  Għalhekk ma hemmx il-ħtieġa li din l-informazzjoni tiġi 
ripetuta fuq l-oġġetti jewfuq il-pakketti tagħhom.

Emenda 39
Artikolu 13, paragrafu 1

1. L-Istati Membri jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha biex jiżguraw li l-oġġetti pirotekniċi li 
jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-Direttiva jistgħu 
jiġu offruti għall-bejgħ biss jekk, meta jkunu 
maħżuna kif suppost u użati għall-għan li 
huma maħsuba għalih, ma jkunux ta’ periklu 
għas-saħħa u għas-sikurezza tal-persuni.

1. L-Istati Membri jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha biex jiżguraw li l-oġġetti pirotekniċi li 
jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-Direttiva jistgħu 
jiġu offruti għall-bejgħ biss jekk, meta jkunu 
maħżuna kif suppost u bi qbil ma' l-għan li 
huma maħsuba għalih, ma jkunux ta’ periklu 
għas-saħħa u għas-sikurezza tal-persuni.
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Emenda 40
Artikolu 20, paragrafu 1

1. L-Istati Membri jeħtiġilhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn […], 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. 
Jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-
test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar il-korpi maħtura bi 
qbil ma l-Artikolu 10(1) u jeħtiġilhom 
jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard 
minn […], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. . 
Jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-
test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom limitu ta' żmien sabiex jaħtru korp Notifikat. Inkella l-
manifatturi ma jkunux jistgħu jwettqu r-rekwiżiti kollha ta' din id-Direttiva u għalhekk ipoġġu 
l-prodotti tagħhom fuq is-suq.

Emenda 41
Anness I, punt 1

(1) Kull oġġett pirotekniku jrid jilħaq il-
karatteristiċi ta’ turija speċifikati mill-
manifattur lill-korp innotifikat biex ikunu 
żgurati l-akbar sikurezza u kredibilità.

(1) Kull oġġett pirotekniku jrid jilħaq il-
karatteristiċi ta’ funzjonalità speċifikati mill-
manifattur, importatur jew rappreżentant 
awtorizzat minnu lill-korp innotifikat biex 
ikunu żgurati l-akbar sikurezza u kredibilità.

Emenda 42
Anness I, ittra (b)

(b) L-istabbiltà fiżika u kimika ta’ l-oġġett 
pirotekniku fil-kundizzjonijiet ambjentali 
normali kollha li wieħed jista' jipprevedi.

(b) L-istabbiltà fiżika u kimika u r-
reżistenza ta’ l-oġġett pirotekniku fil-
kundizzjonijiet ambjentali normali kollha li 
wieħed jista' jipprevedi.
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Emenda 43
Anness I, ittra (c)

(c) Is-sensittività fl-immaniġġjar u fit-
trasport normali kif mistenni.

(c) Is-sensittività fl-immaniġġjar u fit-
trasport normali kif mistenni. Matul it-
trattament u t-trasportazzjoni normali, ħlief 
jekk ikun speċifikat mill-istruzzjonijiet tal-
manifattur, l-oġġetti pirotekniċi għandu 
jkollhom il-kompożizzjoni piroteknika.

Emenda 44
Anness I, ittra (k)

(k) Waqt it-trasport u l-immaniġġjar 
normali, ħlief jekk speċifikat mill-
istruzzjonijiet tal-manifattur, l-oġġetti 
pirotekniċi għandu jkun fihom il-
kompożizzjoni piroteknika.

imħassra

Emenda 45
Anness I, Kapitolu A, ittra (a)

a) Il-manifattur għandu jqassam il-logħob 
tan-nar f’kategoriji differenti skond l-
Artikolu 3 ikkaratterizzati skond il-kontenut 
nett ta’ splużivi, id-distanzi ta’ sikurezza, il-
livell tal-ħoss, jew affarijiet simili. Il-
kategorija għandha tkun indikata b’mod ċar 
fuq it-tikketta.

a) Il-manifattur għandu jqassam il-logħob 
tan-nar f’kategoriji differenti skond l-
Artikolu 3 ikkaratterizzati skond it-tip ta' 
użu, livell ta' riskju, skop, livell ta' riskju,
il-kontenut nett ta’ splużivi, id-distanzi ta’ 
sikurezza, il-livell tal-ħoss, jew affarijiet 
simili. Il-kategorija għandha tkun indikata 
b’mod ċar fuq it-tikketta.

Emenda 46
Anness I, Kapitolu A, ittra (c)

c) Il-metodu tat-tqabbid irid jidher b’mod 
ċar jew irid jiġi indikat permezz ta’ tikketta 

c) Fejn ikun meħtieġ il-metodu tat-tqabbid 
irid jidher b’mod ċar jew irid jiġi indikat 
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jew struzzjonijiet. permezz ta’ tikketta jew istruzzjonijiet.

Emenda 47
Anness I, Kapitolu C, ittra (c)

c) L-apparati elettriċi li jqabbdu (igniters)
għandhom ikunu protetti kontra kampi 
elettromanjetiċi fil-kundizzjonijiet kollha 
mistennija ta’ użu u ħażna normali.

c) Fejn ikun xieraq, l-apparati li jqabbdu 
elettriċi (igniters) għandhom ikunu protetti 
kontra kampi elettromanjetiċi fil-
kundizzjonijiet kollha mistennija ta użu u 
ħażna normali.

Emenda 48
Anness I, Kapitolu C, ittra (e)

e) Il-parametri għall-ħinijiet tat-tqabbid tal-
miċeċ iridu jkunu pprovduti ma’ l-oġġett.

imħassra
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