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Emendi minn Anja Weisgerber

Emenda 41
Premessa 1

(1) Ir-regolamenti amministrattivi u tal-
jeddijiet ta’ l-Istati Membri applikabbli dwar 
l-introduzzjoni fis-suq u l-użu ta’ prodotti
pirotekniċi huma differenti, partikolarment 
rigward aspetti bħal sigurtà u l-karatteristiċi 
tal-kapaċità.

(1) Ir-regolamenti amministrattivi u tal-
jeddijiet applikabbli ta’ l-Istati Membri dwar 
l-introduzzjoni fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi 
huma differenti, partikolarment rigward 
aspetti bħal sigurtà u l-karatteristiċi tal-
kapaċità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu tad-direttiva. Il-kelma «prodott » tinkludi kemm  
materjali kif ukoll oġġetti. Dawn il-linji gwida jitrattaw biss oġġetti pirotekniċi, peress li s-
sediment  pirotekniku huwa diġa inkluż fil-93/15/KEE. It-traduzzjoni korretta tal-kelma 
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«article» hija « oġġett ». 

Emenda minn Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Emenda 42
Premessa 5

(5) L-oġġetti pirotekniċi għandhom jiġu 
kklassifikati skond it-tip ta’ użu tagħhom, 
jew l-iskop tagħhom u l-livell ta’ periklu, 
sabiex jiġu assigurati livelli għolja ta’ 
protezzjoni b’mod approprijat.

(5) L-oġġetti pirotekniċi għandhom jiġu 
kklassifikati skond it-tip ta’ użu tagħhom, 
jew l-iskop tagħhom u l-livell ta’ periklu, 
inkluż il-livell ta’ ħoss, sabiex jiġu 
assigurati livelli għolja ta’ protezzjoni 
b’mod approprijat.

Or. en

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 43
Premessa 5 b (ġdida)

(5b) Fir-rigward ta' ċelebrazzjonijiet 
reliġjużi, kulturali u tradizzjonali ta’ l-Istati 
Membri, huwa possibbli li l-manifatturi li 
fl-istess ħin huma awtorizzati li jagħmlu 
użu mix-xogħol tan-nar, jipproduċu u 
jużaw il-piroteknika għall-użu personali fl-
istess stat territorjali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’Malta oġġetti pirotekniċi magħmulin bl-idejn huma manifatturati għall-użu kummerċjali 
waqt festi reliġjużi. Il-manifatturi jibżgħu li l-proċess għall-evalwazzjoni tal-konformità 
jikkawża spejjeż għoljin u b’hekk ma jkunx iktar possibbli li ssir produzzjoni fit-tul. 
Manifattur wieħed biss, li fl-istess ħin jista’ wkoll juża oġġetti pirotekniċi, huwa awtorizzat li 
jagħmel użu minn dawn ukoll. Barra dan, m’għandux ikun permess li ma jiġux osservati 
proċeduri ta’ testijiet komuni għall-Ewropa kollha. 
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Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 44
Premessa 6

(6) In konsiderazzjoni tal-perikli fl-użu ta’ 
prodotti pirotekniċi huwa approprijat li jiġu 
stabbiliti u assigurati restrizzjonijiet fuq l-età 
għall-bejgħ tagħhom lill-konsumatur u għall-
użu tagħhom, u li t-tiketta tkun tinkludi 
informazzjoni adekwata u suffiċjenti dwar l-
użu sikur (mhux perikoluż), sabiex is-saħħa 
u s-sigurtà umana u l-ambjent jiġu protetti. 
Għandu jiġi stipulat li ċerti prodotti 
pirotekniċi jkunu biss għad-disposizzjoni ta’ 
esperti awtorizzati li għandhom it-tagħrif,  
il-kapaċitajiet u l-esperjenzi neċessarji.

(6) In konsiderazzjoni tal-perikli fl-użu ta’ 
prodotti pirotekniċi huwa approprijat li jiġu 
stabbiliti u assigurati restrizzjonijiet fuq l-età 
għall-bejgħ tagħhom lill-konsumatur u għall-
użu tagħhom, u li t-tikketta tinkludi 
informazzjoni adekwata u suffiċjenti dwar l-
użu sikur (mhux perikoluż), sabiex is-saħħa 
u s-sigurtà umana u l-ambjent jiġu protetti. 
Għandu jiġi stipulat li ċerti prodotti 
pirotekniċi jkunu biss għad-disposizzjoni ta’ 
esperti awtorizzati li għandhom it-tagħrif,  
il-kapaċitajiet u l-esperjenzi neċessarji. Fir-
rigward ta' oġġetti pirotekniċi għas-settur 
tal-vetturi, qabel jiġu stabbiliti l-
kondizzjonijiet meħtieġa għat-tikkettar, 
għandha tiġi kkunsidrata l-prattika 
kurrenti kif ukoll il-fatt li l-fornituri fl-
industrija tal-karozzi jbiegħu dawn l-oġġetti 
esklussivament lil xerrejja industrijali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Oġġetti pirotekniċi ta’ l-industrija li timmanifattura l-karozzi jinbiegħu lil konsumaturi 
industrijali (manifatturi tal-karozzi u l-ħwienet tax-xogħol awtorizzati tagħhom). Skond id-
direttiva 91/155/KEE, mal-provvista għandhom jiġu mehmuża "security datasheets" li 
jinkludu informazzjoni u dejta oħra stipulati fl-Artikolu 12 tal-Proposta tal-Kummissjoni. 
Għalhekk m’hemmx bżonn li jiġu repetuti dawn id-dettalji fuq l-oġġett jew fuq il-pakkett 
tiegħu.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 45
Premessa 12

(12) L-istandards komuni Ewropej jiġu 
mwaqqfa, addottati u modifikati mill-
Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 
(CEN), mill-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni  Elettroteknika 
(CENELEC) u l-Istitut Ewropew għall-

(12) L-istandards komuni Ewropej jiġu 
mwaqqfa, adottati u modifikati mill-Kumitat 
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), 
mill-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni  Elettroteknika 
(CENELEC) u l-Istitut Ewropew għall-
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Istandards ta’ Telekommunikazzjoni (ETSI). 
Il-kompetenza ta’ dawn l-istituzzjonijiet 
għall-addozzjoni ta’ standards komuni hija 
rikonoxxuta. Dawn l-istandards jiġu 
żviluppati minnhom skond il-linji-gwida 
ġenerali għall-koperazzjoni bejnhom u l-
Kummissjoni u l-proċedura skond il-linja-
gwida 98/34/EG tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 dwar 
proċedura ta’ informazzjoni fuq il-qasam ta’ 
l-istandards u regolamenti tekniċi.

Istandards ta’ Telekommunikazzjoni (ETSI). 
Il-kompetenza ta’ dawn l-istituzzjonijiet 
għall-addozzjoni ta’ standards komuni hija 
rikonoxxuta. Dawn l-istandards jiġu 
żviluppati minnhom skond il-linji-gwida 
ġenerali għall-koperazzjoni bejnhom u l-
Kummissjoni u l-proċedura skond il-linja-
gwida 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 dwar 
proċedura ta’ informazzjoni fuq il-qasam ta’ 
l-istandards u regolamenti tekniċi. Fir-
rigward ta' l-oġġetti pirotekniċi, huwa 
xieraq li jiġi kkunsidrat l-orjentament 
globali ta' l-industrija Ewropea tal-
fornituri u għalhekk jiġu rispettati l-
istandards internazzjonali relevanti ta' l-
ISO.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-industrija Ewropea li timmanifattura l-karozzi tbiegħ il-prodotti tagħha mad-dinja kollha. 
Osservanza ta’ l-istandards internazzjonali ta' l-ISO sservi biex tassigura l-kompetittività. 
Testijiet ibbażati fuq il-kondizzjonijiet internazzjonali tal-kunsinna applikati mill-fornituri tal-
karozzi, ma jiġux ripetuti. Din il-prattika hija konformi wkoll mar-rakkomandazzjonijiet tal-
High Level Group CARS 21.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 46
Premessa 13 a (ġdid)

(13a) Gruppi ta’ prodotti pirotekniċi, li fid-
disinn, funzjoni jew komportament 
tagħhom huma ekwivalenti imma huma, 
per eżempju, ta’ kulur differenti, 
għandhom jiġu kklassifikati mill-organi 
maħtura bħala kategorija waħda, jekk 
dawn l-oġġetti huma simili biżżejjed.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk gruppi ta’ prodotti pirotekniċi jiġu trattati bħala kategorija waħda, l-ispejjeż għall-
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manifatturi u l-importaturi ta’ oġġetti pirotekniċi jistgħu jitnaqqsu. Għalhekk dan jista’ jgħin 
biex titnaqqas il-burokrazija u tiġi ssimplifikata l-proċedura. Vantaġġ ieħor ta’ dan ir-
regolament huwa li l-manifatturi kollha jiġu murija l-possibiltà li jissottomettu gruppi ta’ 
prototipi lill-organi maħtura, u b’dan il-mod inaqqsu l-ispejjeż. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 47
Artikolu 1 paragrafu 4 inċiż 2

- Prodotti fis-sens tal-linja-gwida 96/98/KE 
tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 1996 dwar 
tagħmir tal-vapuri1.

mħassar

1 ĠU. L 46,  17.02.1997, p. 25.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolamenti ta’ sigurtà għal oġġetti pirotekniċi għal tagħmir tal-vapuri u l-inġenji ta’ l-ajru 
ma jeżistux f’direttivi u digrieti oħra. Hemm biss il-Konvenzjoni SOLAS, konvenzjoni ta’ l-UN 
għas-sigurtà tal-ħajja fuq il-baħar. Dan ifisser li fil-livell Ewropew ma jiġux regolati r-riskji 
u għalhekk ma jkunx hemm klassifikar. Konsegwentament mhuwiex ċar jekk hux neċessarju li 
jkun hemm  kuntatt ma’ persuna speċjalizzata. Dan id-dubju jikkostrinġi l-Istati Membri għal 
regolamenti nazzjonali.  

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 48
Artikolu 1 paragrafu 4 inċiż 3

- prodotti pirotekniċi biex jintużaw fl-
inġenji ta’ l ajru;

mħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni għall-Art. 1 paragrafu 4, inċiż 2 ta’ l-awtriċi.  

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 49
Artikolu 1 paragrafu 4 inċiż 6
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- Munizzjon, i.e. balal u propellant għal 
armi żgħar,  kanuni ta’ l-artillerija u armi 
tan-nar oħra.

- Munizzjon, i.e. balal u propellant għal 
pistoli,  kanuni ta’ l-artillerija u armi tan-nar 
oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu « armi żgħar » huwa definit b’mod differenti f’konvenzjonijijet internazzjonali. 
Għalhekk għandu jintuża t-terminu «pistoli» sabiex issir distinzjoni aħjar.   

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 50
Artikolu 2 paragrafu 1

1. « Prodott pirotekniku »: kull prodott, li 
jikkonsisti f’materjal jew mixxeli ta’ 
materjali, magħmula biex jipproduċu sħana, 
dawl, ħoss, gass, jew duħħan jew taħlita ta’ 
dawn l-effetti, minn reazzjonijiet kimiċi li 
huma self-sustained exothermic, għall-
manutenzjoni u għal skopijiet oħra.

1. «Oġġett pirotekniku »: oġġett, li  
jikkonsisti mill-materjal splussiv jew 
mixxeli ta’ materjali splussivi, magħmula 
biex jipproduċu sħana, dawl, ħoss, gass, jew 
duħħan jew taħlita ta’ dawn l-effetti, minn 
reazzjonijiet kimiċi li huma self-sustained 
exothermic, għall-manutenzjoni u għal 
skopijiet oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Oġġetti pirotekniċi jinkludu materjal jew mixxela ta’ materjali li huma splussivi fis-sens tad-
direttiva 92/69/KEE (Metodu ta’ spezzjoni A14).

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 51
Artikolu 2, paragrafu 2

2. ‘Tidħil fis-suq’ tfisser l-ewwel darba li l-
prodott individwali jiġi offrut fis-suq 
komunitarju għal skop ta’ bejgħ lill-
konsumatur, bil-għan li jiġi mqassam u/jew 
użat, kemm jekk bi ħlas u kemm jekk b’xejn.

2. ‘Tidħil fis-suq’ tfisser l-ewwel darba li l-
prodott individwali jiġi offrut fis-suq 
komunitarju, bil-għan li jiġi mqassam u/jew 
użat, kemm jekk bi ħlas u kemm jekk b’xejn. 
Oġġetti pirotekniċi m’humiex ikkunsidrati 
bħala imdaħħlin fis-suq, jekk jiġu prodotti 
minn manifatturi li fl-istess ħin huma 
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awtorizzati li jagħmlu użu mix-xogħol tan-
nar għall-użu personali u biex jiġu użati 
fit-territorju ta’ l-istess stat.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Tikkonċerna biss il-verżjoni Ingliża.“Intended for end use » għandha tiġi maqtugħa, għax, 
per eżempju fl-industrija tal-manifattura tal-karozzi, jiġu installati mill-bidu oġġetti  
pirotekniċi bħal "airbags" u ċintorini ta’ sigurezza. 

F’Malta oġġetti pirotekniċi magħmulin bl-idejn huma manifatturati għall-użu kummerċjali 
waqt festi reliġjużi. Il-manifatturi jibżgħu li l-proċess għall-evalwazzjoni tal-konformità 
jikkawża spejjeż għoljin u b’hekk ma jkunx iktar possibbli li ssir produzzjoni fit-tul. 
Manifattur wieħed biss, li fl-istess ħin jista’ wkoll juża oġġetti pirotekniċi, huwa awtorizzat 
jagħmel użu minn dawn ukoll. Barra dan, m’għandux ikun permess li ma jiġux osservati 
proċeduri ta’ testijiet komuni għall-Ewropa kollha.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 52
Artikolu 2 paragrafu 4

4. «Prodotti pirotekniċi għas-settur tal-
vetturi bil-mutur»: Prodotti, li jinkludu 
materjal pirotekniku u li jintużaw għall-
attivazzjoni  ta’ apparat ta’ sigurtà jew 
apparat ieħor fil-vetturi bil-mutur;

4. «Prodotti pirotekniċi għas-settur tal-
vetturi »: komponenti ta’ apparat ta’ 
sigurtà fil-vetturi , li jinkludu materjal 
pirotekniku u li jintużaw għall-attivazzjoni  
ta’ dan l-apparat jew apparat ieħor; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test kif ukoll emenda minn « vetturi bil-mutur » għal « vetturi», għax l-oġġetti 
pirotekniċi ma jiġux użati biss fil-vetturi bil-mutur.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 53
Artikolu 2 paragrafu 6

6. «Rappreżentant awtorizzat »: kull 6. «Importatur»: il-persuna naturali jew 
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persuna residenti fil-komunità, legali jew 
naturali, li għandu awtorizzazzjoni bil-
miktub tal-manifattur fir-rigward tar-
responsabbiltajiet li dan ta’ l-aħħar għandu 
jassumi skond dawn il-linji-gwida f’isem il-
manifattur;

legali reġistrat fil-komunità, li jdaħħal 
għall-ewwel darba fis-suq komunitarju 
oġġett manifatturat f’pajjiż terz. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu tad-direttiva. B’«importatur» għandu jiġi assigurat li 
hemm aġent «ċentrali », biex jiġi identifikat negozjant importatur disponibbli fl-UE f’każijiet 
ta’ responsabbiltà. Jekk il-manifattur reġistrat barra mill-Komunità ma jissodisfax l-
obligazzjoni tal-ħatra ta’ aġent awtorizzat, l-awtoritajiet li jikkontrollaw is-suq tal-Komunità 
ma jkollhom l-ebda aġent "ċentrali". 

Emenda minn Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Emenda 54
Artikolu 3, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. L-oġġetti pirotekniċi li jaqgħu taħt din id-
direttiva għandhom jiġu klassifikati mill-
manifattur skond it-tip ta’ użu, jew l-iskop 
tagħhom u l-livell ta’ riskju. Il-korpi 
notifikati għandhom jikkonfermaw il-
klassifikazzjoni bħala parti mill-proċess 
għall-evalwazzjoni tal-konformità skond l-
Artikolu 9.

1. L-oġġetti pirotekniċi li jaqgħu taħt din id-
direttiva għandhom jiġu klassifikati mill-
manifattur skond it-tip ta’ użu, jew l-iskop 
tagħhom u l-livell ta’ riskju, inkluż il-livell 
ta’ ħoss. Il-korpi notifikati għandhom 
jikkonfermaw il-klassifikazzjoni bħala parti 
mill-proċess għall-evalwazzjoni tal-
konformità skond l-Artikolu 9.

Or. en

Emenda minn Anja Weisgerber,

Emenda 55
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a), kategorija 1

Kategorija 1: Piroteknika li għandha riskju 
baxx ħafna u li għandha tiġi użata f’zoni 
magħluqa, inkluża piroteknika li hija intiża 

Kategorija 1: Piroteknika li għandha riskju 
baxx ħafna u li għandha tiġi użata f’zoni 
ristretti, inkluża piroteknika li hija intiża 
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għall-użu f’bini residenzjali; għall-użu f’bini residenzjali; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda lingwistika għandha tiġi inkluża fit-test tad-direttiva. Fil-Kategorija 1 għandha 
tintuża «zona ristretta » bħala traduzzjoni ta’ «confined area ». 

Emenda minn Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Emenda 56
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a), kategorija 1

Kategorija 1: Piroteknika li għandha riskju 
baxx ħafna u li għandha tiġi użata f’zoni 
magħluqa, inkluża piroteknika li hija intiża 
għall-użu ġo bini residenzjali;

Kategorija 1: Piroteknika li għandha riskju 
baxx ħafna u livell ta’ ħoss baxx ħafna u li 
għandha tiġi użata f’zoni magħluqa, inkluża 
piroteknika li hija intiża għall-użu ġo bini 
residenzjali;

Or. en

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 57
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a), kategorija 2

Kategorija 2: Piroteknika li għandha riskju 
baxx u li hija intiża għall-użu fil-beraħ 
f’kondizzjonijiet ristretti;

Kategorija 2: Piroteknika li għandha riskju 
baxx u li hija intiża għall-użu fil-beraħ 
f’zoni ristretti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda lingwistika għandha tiġi inkluża fit-test tad-direttiva. Fil-kategorija 2 għandha 
tintuża « zona ristretta » bħala traduzzjoni ta’ «confined area ». 
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Emenda by Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Emenda 58
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a), kategorija 2

Kategorija 2: Piroteknika li għandha riskju 
baxx u li hija intiża għall-użu fil-beraħ
f’zoni ristretti;

Kategorija 2: Piroteknika li għandha riskju 
baxx u livell ta' ħoss baxx u li hija intiża 
għall-użu fil-beraħ f’zoni ristretti;

Or. en

Emenda minn Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Emenda 59
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a), kategorija 3

Kategorija 3: Piroteknika li għandha riskju 
medju u li hija intiża għall-użu fil-beraħ 
f’zoni kbar u miftuħa;

Kategorija 3: Piroteknika li għandha riskju 
medju u li hija intiża għall-użu fil-beraħ 
f’zoni kbar u miftuħa;

Il-livell ta' ħoss ta’ dawn l-oġġetti 
m’għandux jagħmel ħsara lis-saħħa tal-
bniedem;

Or. en

Emenda minn Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Emenda 60
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a), kategorija 4

Kategorija 4: Piroteknika li għandha riskju 
għoli u li hija intiża għall-użu minn persuni 
speċjalizzati biss,  magħrufa bħala 
“piroteknika għal użu professjonali”. 

Kategorija 4: Piroteknika li għandha riskju 
għoli u li hija intiża għall-użu minn persuni 
speċjalizzati biss,  magħrufa bħala 
“piroteknika għal użu professjonali”. Il-livell 
ta' ħoss ta’ dawn l-oġġetti m’għandux 
jagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem;

Or. en



AM\625343MT.doc PE 374.171v01-00 11/29 AM\

MT

Emenda minn Othmar Karas

Emenda 61
Artikolu 3, Paragrafu 1, punt (a), paragrafu 1 a (ġdid)

Oġġetti pirotekniċí f'sekwenza għandhom 
jiġu kklassifikati skond ir-riskju ta' oġġetti 
individwali. 

Or. de

Emenda minn Glenis Willmott

Emenda 62
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ukoll jippermettu miżuri minn 
Stat Membru li huma ġustifikati fuq bażi ta’ 
sigurtà pubblika jew sigurtà biex jiġi ristrett 
l-użu u/jew il-bejgħ lill-pubbliku ġenerali ta’ 
piroteknika tal-Kategorija 2 u 3.

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ukoll jippermettu miżuri minn 
Stat Membru li huma ġustifikati fuq bażi ta’ 
sigurtà pubblika, sigurtà, ħoss, jew disturb 
biex jiġi ristrett l-użu u/jew il-bejgħ lill-
pubbliku ġenerali ta’ piroteknika tal-
Kategorija 2 u 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-klawżola tippermetti lill-Istati Membri li jirristrinġu l-introduzzjoni fis-suq tal-
piroteknika tal-kategorija 2 u 3 li hija meqjusa li thedded lis-sigurtà jew is-sikurezza 
pubblika. Din l-emenda żżid ftit iktar mal-proposta, billi tagħti lill-Istati Membri l-kapaċità li 
jillimitaw il-provvista tal-piroteknika li tista’ tkun storbjuża b’mod eċċessiv jew li ntużat biex 
sar disturb jew ntużat b’mod antisoċjali.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 63
Artikolu 6, paragrafu 3

3. L-Istati Membri jawtorizzaw li, 
partikolarment fil-fieri, wirjiet u 
eżebizzjonijiet bl-iskop ta’ bejgħ, ir-
regolamenti ta’ dawn il-linji-gwida ma jiġux 

3. L-Istati Membri jawtorizzaw li, 
partikolarment fil-fieri, wirjiet, u 
eżebizzjonijiet bl-iskop ta’ bejgħ, ir-
regolamenti ta’ dawn il-linji-gwida ma jiġux 
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pubblikati għal prodotti pirotekniċi fis-sens 
ta’ dawn il-linji gwida jekk ikun hemm 
tikketta li turi b’mod ċar li dawn ma 
jissodisfawx il-rekwiżiti, u jistgħu jinxtraw 
biss meta l-manifatturi jew ir-rappreżentant 
awtorizzat fil-Komunità jilħqu l-ftehim ta’ 
konformità. F’każijiet bħal dawn, għandhom 
jintlaħqu r-rekwiżiti stipulati ta’ miżuri ta’ 
sigurtà approprijati b’konformità ma’ l-
awtoritatajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
kollha, sabiex tiġi assigurata l-protezzjoni ta’ 
persuni. 

pubblikati u użati għal prodotti pirotekniċi 
jekk ikun hemm tikketta li turi b’mod ċar li 
dawn ma jissodisfawx ir-rekwiżiti, u jistgħu 
jinxtraw biss meta l-manifatturi jew ir-
rappreżentant awtorizzat fil-Komunità jilħqu 
l-ftehim ta’ konformità. F’każijiet bħal 
dawn, għandhom jintlaħqu rekwiżiti stipulati 
ta’ miżuri ta’ sigurtà approprijati 
b’konformità ma’ l-awtoritatajiet kompetenti 
ta’ l-Istati Membri kollha, sabiex tiġi 
assigurata l-protezzjoni ta’ persuni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda lingwistika għandha tiġi inkluża fit-test tad-direttiva. Fl-ewwel sentenza tal-
paragrafu 3, il-kliem „fis-sens tal-linji-gwida“ għandhom jiġu mħassra, peress li dawn 
m’humiex qegħdin fil-verżjoni Ingliża. Fl-eżebizzjonijiet bl-iskop ta’ bejgħ għandha tkun 
tista’ tiġi użata l-piroteknika skond ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6 Paragrafu 3 ukoll, 
sabiex jiġi muri lix-xerrej kif dawn jiffunzjonaw. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 64
Artikolu 6, paragrafu 4

4. L-Istati Membri jawtorizzaw is-suq 
miftuħ u l-użu ta’ prodotti pirotekniċi għas-
settur tal-vetturi bil-mutur, li huma 
manifatturati għar-riċerka, l-iżvilupp u t-
testijiet u  li ma jissodisfawx ir-regolamenti 
ta’ din il-linja-gwida, jekk ikun hemm 
tikketta li turi b’mod ċar li dawn ma 
jissodisfawx ir-rekwiżiti u  ma jistgħux 
jinxtraw. 

4. L-Istati Membri jawtorizzaw is-suq 
miftuħ u l-użu ta’ prodotti pirotekniċi, li 
huma manifatturati għar-riċerka, l-iżvilupp u 
t-testijiet u  li ma jissodisfawx ir-regolamenti 
ta’ din il-linja-gwida, jekk ikun hemm 
tikketta li turi b’mod ċar li dawn ma 
jissodisfawx ir-rekwiżiti u  ma jistgħux 
jinxtraw.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ oġġetti pirotekniċi manifatturati għal skopijet ta’ riċerka, għall-iżvilupp u għat-
testijiet m’hemmx bżonn ta’ ostakli burokratiċi żejda. Għalhekk m’ghandux ikun hemm 
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proċedura ta’ evalwazzjoni għall-konformità f’dan il-każ.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 65
Artikolu 8, paragrafu 3

3. L-Istati Membri jikkonsidraw prodotti 
pirotekniċi fi-sens ta’ din il-linji-gwida, li 
jissodisfaw l-istandards relevanti komuni, 
u li l-għejun tagħhom ġew ippubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, 
bħala konformi mar-rekwiżiti ta’ sigurtà 
fundamentali skond l-Artikolu 4 Paragrafu 
1.

3. L-Istati Membri jassumu li l-oġġetti 
pirotekniċi li jaqgħu taħt din id-direttiva 
jissodisfaw ir-rekwiżiti fundamentali 
msemmija fl-Artikolu 4 paragrafu 1 fuq is-
sigurtà industrijali, la darba huma 
konformi ma’ l-istandards ta' l-Istat 
individwali relevanti dwar l-
implimentazzjoni ta’ standards komuni, li 
n-numri ta’ referenza tagħhom  ġew 
ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej. L-Istati Membri 
jippubblikaw in-numri ta’ referenza ta’ l-
istandards nazzjonali dwar l-
implimentazzjoni ta’ l-istandards komuni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan it-test huwa konformi ma’ l-Artikolu 4 paragrafu 1 tad-direttiva 93/15/KEE u għalhekk 
għandu jiġi rranġat. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 66
Artikolu 8, paragrafu 4

4. Jekk xi Stat Membru jew il-Kummissjoni 
jkunu tal-fehma li l-istandards komuni 

4. Jekk xi Stat Membru jew il-Kummissjoni 
jkun tal-fehma li l-istandards komuni 
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stipulati f’dan l-Artikolu ma jissodisfawx 
b’mod komplet ir-rekwiżiti ta’ sigurtà 
fundamentali stipulati fl-Artikolu 4 
Paragrafu 1, il-Kumitat maħtur permezz tal-
linji-gwida 98/34/EWG jittratta l-każ mal-
Kummissjoni jew l-Istat Membru konċernat 
bi spjegazzjoni tar-raġunijijet. Il-Kumitat 
jieħu pożizzjoni immedjatament. Minħabba 
l-pożizzjoni tal-Kumitat maħtur, il-
Kummissjoni tinforma lill-Istat Membru bil-
miżuri li jridu jitwettqu fir-rigward ta’ l-
istandards stipulati fil-Paragrafu 2 u l-
pubblikazzjoni tagħhom.

stipulati f’dan l-Artikolu ma jissodisfawx 
b’mod komplet ir-rekwiżiti ta’ sigurtà 
fundamentali stipulati fl-Artikolu 4 
Paragrafu 1, il-Kumitat maħtur permezz tal-
linji-gwida 98/34/KEE jittratta l-każ mal-
Kummissjoni jew l-Istat Membru konċernat 
bi spjegazzjoni tar-raġunijijet. Il-Kumitat 
jieħu pożizzjoni fi żmien 6 xhur minn meta 
jkun ġie ffurmat il-Kumitat.  Wara li l-
pożizzjoni tal-Kumitat maħtur tiġi 
kkomunikata lill-Istat Membru, il-
Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri bil-
miżuri li għandhom jiġu milħuqa fir-
rigward ta’ l-istandards u l-pubblikazzjoni 
tagħhom skond il-Paragrafu 2. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sitwazzjoni li fiha l-Kummissjoni jew Stat Membru jista’ jkollu xi dubju f'kull mument dwar l-
istandards komuni, mhix aċċettabli għall-industrija, li għandha bżonn perjodu ta' żmien sikur 
għall-attivitajiet tagħha. L-Artikolu 8 paragrafu 4, sentenza 2 huwa konformi ma’ l- Artikolu 
5 tad-direttiva 93/15/KEE u għalhekk għandu jiġi rranġat. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 67
Artikolu 9 paragrafu 1 (b a) (ġdid)

(ba) il-proċedura għall-assigurazzjoni 
komprensiva tal-kwalità tal-prodott (Skeda 
H) skond l-Appendiċi II (6 a). Din tapplika 
biss jekk tikkonċerna piroteknika tal-
kategorija 4.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal piroteknika tal-kategorija 4 hemm bżonn ta’ ċertifikat ta’ konformità għal Skeda H. Din 
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tinkludi assigurazzjoni tal-kwalità tal-prodott. Għalhekk mhux neċessarju li jsir test tal-
prototip skond Skeda B. B’dan il-mod l-ispejjeż jiġu mnaqqsa u jitnaqqsu wkoll spejjeż 
amministrattivi żejda.  Dan jkkontribwixxi sabiex titnaqqas il-burokrazija.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 68
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri jinformaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
dwar liema pożizzjonijiet ħatru għall-
implimentazzjoni tal-proċedura għaċ-
ċertifikat ta’ konformità skond Artikolu 9, 
liema xogħlijiet speċifiċi huma attribwiti 
għal dawn il-pożizzjonijiet u liema numri ta’ 
identifikazzjoni ġew assenjati lilhom mill-
Kummissjoni minn qabel.

1. L-Istati Membri jinformaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
dwar liema pożizzjonijiet ħatru għall-
implimentazzjoni tal-proċess għall-
evalwazzjoni tal-konformità skond Artikolu 
9, liema xogħlijiet speċifiċi huma attribwiti 
għal dawn il-pożizzjonijiet u liema numri ta’ 
identifikazzjoni ġew assenjati lilhom mill-
Kummissjoni minn qabel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda lingwistika għandha tiġi inkluża fit-test tad-direttiva. Ara l-Artikolu 9 tad-direttiva.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 69
Artikolu 10, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jekk il-ħatra ta' l-organu maħtur tiġi 
rtirata, iċ-ċertifikati ta’ konformità u d-
dokumenti għaċ-ċertifikati ta’ konformità , 
li ġew maħruġa mill-organu kkonċernat, 
jibqgħu validi, barra jekk ikun stabbilit li 
hemm riskju imminenti u dirett fuq is-
saħħa u s-sigurtà.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi m’għandhomx ikunu kostretti li jergħu jwettqu għal darba oħra proċedura 
għaċ-ċertifikat ta’ konformità. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 70
Artikolu 10, paragrafu 4 b (ġdid)

4b. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
irtirar tal-ħatra ta' l-organu maħtur fuq il-
websajt tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

B’dan il-mod jista’ jkun assigurat li dawk kollha konċernati għandhom aċċess għal għajn ta’ 
informazzjoni kurrenti. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 71
Artikolu 11, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Wara l-konklużjoni b’suċċess ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità skond l-
Artikolu 9, il-manifattur iżid il-marka CE 
fuq il-prodott piroktekniku stess, b’mod 
leġibbli, viżibbli u li ma jitħassarx wara ftit 
żmien, jew, jekk dan mhux possibbli, fuq 
tabella mwaħħla miegħu, jew fuq il-pakkett, 
bħala l-aħħar possibiltà jekk l-ewwel żewġ 
metodi ma jistgħux jiġu applikati. It-tabella 
għandha titqiegħed b’mod li ma tistax terġa’ 
tintuża.

1. Wara l-konklużjoni b’suċċess ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità skond l-
Artikolu 9, il-manifattur iżid il-marka CE 
fuq il-prodott piroktekniku stess, b’mod li 
tidher, tinqara u li ma titħassarx wara ftit 
żmien, jew, jekk dan mhux possibbli, fuq 
tabella mwaħħla miegħu, jew fuq il-pakkett. 
It-tabella għandha titqiegħed b’mod li ma 
tistax terġa’ tintuża.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond prattika li ilha ħafna snin u li hija stabbilita fl-istandards ta’ EN 14035, fil-każ ta’ 
oġġetti żgħar, il-marka tkun fuq il-pakkett. Bl-istess mod il-marka CE għandha tkun fuq l-
oġġett, fuq tikketta jew fuq il-pakkett. 
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Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 72
Artikolu 11, paragrafu 2

2. Il-manifattur ma jista’ jżid ebda marka 
jew tikketta fuq il-prodotti pirotekniċi li 
tista’  tqarraq b’terzi pesuni dwar it-tifsira u 
l-forma tal-marka CE. Kull marka oħra tista’ 
tiġi miżjuda fuq il-prodotti pirotekniċi jekk
din ma ttellifx il-viżibilità u l-leġġibilità tal-
marka CE. 

2. Marka jew tikketta li tista’ tqarraq b’terzi 
persuni dwar it-tifsira u l-forma tal-marka 
CE ma tistax tiġi miżjuda fuq il-prodotti 
pirotekniċi. Marki oħra jistgħu jiġu miżjuda 
fuq l-oġġetti pirotekniċi jekk il-viżibilità u l-
leġġibilità tal-marka CE ma jiġux ostakolati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke jekk l-obligazzjoni fil-kuntest ta’ l-introduzzjoni fis-suq hija tal-manifatturi, din għandha 
tiġi ġġeneralizzata biex tkopri wkoll il-projbizzjoni ta’ marki addizzjonali. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 73
Artikolu 12, Paragrafu 1

1. Il-manifatturi jiggarantixxu li l-prodotti 
pirotekniċi huma mmarkati b’mod korrett 
bil-lingwa/i uffiċjali tal-pajjiż fejn dawn 
għandhom jiġu mibjugħin lill-konsmatur.

1. Il-manifatturi jiggarantixxu li l-prodotti 
pirotekniċi huma mmarkati b’mod korrett 
bil-lingwa/i uffiċjali tal-pajjiż fejn dawn 
għandhom jiġu mibjugħin lill-konsmatur. 
Oġġetti pirotekniċi li huma installati bħala 
apparat ta’ sigurtà f’vetturi huma esklużi 
minn dan.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni għall-premessa 6 ta’ l-awtriċi.. 
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Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 74
Artikolu 12, paragrafu 2

2. It-tikketta ta’ prodotti pirotekniċi għandha 
tindika mill-inqas l-isem tal-manifattur jew 
ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, l-isem u 
d-deskrizzjoni tal-prodott, l-età minima 
skond l-Artikolu 7 Paragrafu 1 u 2, il-
kategorija rispettiva u regolamenti ta’ l-użu 
kif ukoll, fejn hu neċessarju, il-marġini ta’ 
sigurtà. Barra minn hekk, it-tikketta 
għandha tinkludi il-klassi/sottoklassi (1.1-
1.6) tal-materjal li bih hu magħmul il-
prodott jew il-mixxela ta’ materjali skond 
il-klassifikazzjoni tal-UN/ADR  jew 
informazzjoni simili fuq il-perikli (periklu 
ta’ splużjoni massiċċa, periklu li jiffurmaw  
splinters, biċċiet splussivi, periklu minn 
pressjoni ta’ l-arja, periklu ta’ nar).

2. It-tiketta ta’ prodotti pirotekniċi għandha 
tindika mill-inqas il-Marka CE, l-isem tal-
manifattur jew ta' l-impurtatur, l-isem u d-
deskrizzjoni tal-prodott, l-età minima skond 
l-Artikolu 7 Paragrafu 1 u 2, il-kategorija 
rispettiva u regolamenti ta’ l-użu kif ukoll , 
fejn hu neċessarju, il-marġini ta’ sigurtà. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni f’sottoklassi sseħħ biss għall-materjal ippakkjat jew l-oġġett ippakkjat, 
skond ir-rakkomandazzjonijiet tan-NU. Jekk l-oġġett fih materjal li għandu periklu, il-
klassifikazzjoni f’sottoklassi hija possibbli biss għall-oġġett fil-pakkett tiegħu. Barra dan, 
bħala regola ġenerali l-karatteristiċi splussivi ta’ materjal ivarjaw minn dawk ta’ oġġett li 
jinkludi fih dan il-materjal. Għalhekk tikketta bħal din tkun qed tagħti wkoll informazzjoni 
żbaljata. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 75
Artikolu 12, paragrafu 4

4. Jekk fuq l-oġġetti pirotekniċi m’hemmx 
biżżejjed post għat-tikketta neċessarja 
stipulata fil-Paragrafi 1 u 2, l-informazzjoni 
għandha tiġi murija fuq il-pakkett.

44. Jekk fuq l-oġġetti pirotekniċi m’hemmx 
biżżejjed post għat-tikketta neċessarja 
stipulata fil-Paragrafi 1 u 2, l-informazzjoni 
għandha tiġi murija fuq l-iżgħar oġġett 
ippakkjat mogħti lill-konsumatur.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-għan ta’ protezzjoni għall-konsumatur, it-tikketta m’għandhiex tkun fuq il-
pakkett tal-kunsinna, imma fuq l-iżgħar oġġett ippakkjat li jingħata lill-konsumatur. Jekk it-
tikketta tkun fuq il-pakkett tal-kunsinna hemm ir-riskju li din tintrema mingħajr ma l-
konsumatur ikun kiseb tagħrif dwar il-kontenut tat-tikketta. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 76
Artikolu 12, paragrafu 5

5. Ir-regolamenti fil-Paragrafi 1 sa 4 ma 
japplikawx għal piroteknika tal-kategorija 4 
u prodotti pirotekniċi oħra tal-kategorija 2 
li huma esebiti uffiċjalment mill-
manifatturi.

5. Ir-regolamenti fil-Paragrafi 1 sa 4 ma 
japplikawx għal oġġetti pirotekniċi li huma 
eżebiti fil-fieri, wirjiet u eżebizzjonijiet bl-
iskop ta’ bejgħ skond l-Artikolu 6 
paragrafu 3 tad-direttiva jew li huma 
manifatturati għar-riċerka, l-iżvilupp u t-
testijiet skond l-Artikolu 6 paragrafu 4 tad-
direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond l-Art. 6 paragrafu 3 tad-direttiva oġġetti pirotekniċi, li ma jkunux konformi mad-
direttiva, jistgħu jiġu eżebiti fil-fieri, wirjiet u eżebizzjonijiet. Bl-istess mod fl-Art. 6 paragrafu 
4 hija permessa deroga għal oġġetti pirotekniċi li  huma manifatturati għar-riċerka, l-iżvilupp 
u t-testijiet. Sabiex ikun hemm din il-possibiltà, dawn  il-prodotti m’għandhomx ikunu suġġetti 
għall-obbligu ta' dan it-tikkettar. 

Emenda minn Othmar Karas

Emenda 77
Artikolu 12 a (ġdid)

Artikolu 12a
Tikketta tal-prodotti pirotekniċi għas-settur 

tal-vetturi 
1. It-tiketta tal-prodotti pirotekniċi għas-
settur tal-vetturi għandha tindika mill-
inqas l-isem tal-manifattur jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu kif ukoll l-



AM\625343MT.doc PE 374.171v01-00 20/29 AM\

MT

isem u d-deskrizzjoni tal-prodott.
2. Jekk il-prodott m’għandux biżżejjed post 
għat-tikketta neċessarja skond il-paragrafu 
1, l-informazzjoni neċessarja għandha tiġi 
provduta fuq il-pakkett tal-prodott.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti pirotekniċi għandu jkollhom tikketta kif xieraq. Din hija aċċettata bħala prinċipju. 
Madankollu, ċerti prodotti pirotekniċi installati f’vetturi tal-mutur huma tant żgħar li mhux 
possibbli li jkun hemm tikketta tat-tip speċifikat fid-direttiva. Fil-vetturi tal-mutur ċerti oġġetti 
pirotekniċi jiġu installati esklussivament minn speċjalisti mħarrġa. Għalhekk dikjarazzjoni 
fuq is-security data sheets li jkunu mehmuża ma’ l-oġġett pirotekniku għandha tkun suffiċjenti 
(simili għall-informazzjoni dwar l-użu fil-każ tal-mediċini; din ukoll hija inkluża fil-pakkett u 
mhux stampata fuq kull mediċina individwali).

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 78
Artikolu 12 a (ġdid)

Artikolu 12a
Tikketta ta’ l-oġġetti pirotekniċi għas-settur 

tal-vetturi
1. It-tiketta tal-prodotti pirotekniċi għas-
settur tal-vetturi għandha tindika l-isem 
tal-manifattur jew ta' l-importatur kif ukoll 
l-isem u d-deskrizzjoni ta’ l-oġġett, 
struzzjonijiet ta’ sigurtà u l-marka CE.

! 2. Jekk il-prodott m’għandux biżżejjed post 
għat-tikketta neċessarja skond il-paragrafu 
1, l-informazzjoni neċessarja għandha tiġi 
provduta fuq il-pakkett tal-prodott.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni għall-premessa 6 ta’ l-awtriċi.  

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 79
Artikolu 13, paragrafu 2



AM\625343MT.doc PE 374.171v01-00 21/29 AM\

MT

2. L-Istati Membri jorganizzaw l-ispezzjoni 
approprijata tal-prodotti mdaħħlin fis-suq u 
jwettquhom b’konsiderazzjoni tal-
preżunzjoni ta’ konformità ta’ prodotti li 
għandhom il-marka CE.

2. L-Istati Membri jorganizzaw l-ispezzjoni 
approprijata tal-prodotti pirotekniċi li se 
jiddaħħlu fis-suq u jwettqu b’mod regolari
b’konsiderazzjoni tal-preżunzjoni ta’ 
konformità ta’ oġġetti li għandhom il-marka 
CE, kontrolli fil-mument tad-dħul fil-
Komunità kif ukoll fil-maħżen u fil-postijiet 
tal-produzzjoni.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ispezzjoni tas-suq hija mezz importanti ħafna biex tiggarantixxi s-sigurtà tal-konsumatur u 
tippreveni l-plaġju. L-aħjar mod li sseħħ hija fuq il-fruntiera esterna tas-suq domestiku. 
Ispezzjoni matul il-perijodu tal-konsum tkun tard wisq, għax il-plaġju jkun diġà fis-suq. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 80
Artikolu 13, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar l-organizzazzjoni tas-
sorveljanza, skond il-paragrafu 2. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 79.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 81
Artikolu 13, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Il-Kummissjoni tippubblika fuq il-
websajt tagħha, skond il-paragrafu 3, il-
prodotti li ma jibqgħux f'konformità mar-
regolamenti, li huma projbiti jew li t-tidħil 
tagħhom fis-suq ġie ristrett.

Or. de



AM\625343MT.doc PE 374.171v01-00 22/29 AM\

MT

Ġustifikazzjoni

Jekk gruppi ta’ prodotti pirotekniċi jiġu trattati bħala kategorija waħda, l-ispejjeż għall-
manifatturi u l-importaturi ta’ oġġetti pirotekniċi jistgħu jitnaqqsu. Għalhekk dan jista’ jgħin 
biex titnaqqas il-burokrazija u tiġi ssemplifikata l-proċedura. Vantaġġ ieħor ta’ dan ir-
regolament huwa li l-manifatturi kollha jiġu murija l-possibiltà li jissottomettu gruppi ta’ 
prototipi lill-organi maħtura maħtura, u b’dan il-mod inaqqsu l-ispejjeż

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 82
Artikolu 16, paragrafu 1

1. Id-dispożizzjonijiet kollha skond din il-
linji-gwida

1. Id-dispożizzjonijiet kollha skond din il-
linja gwida

a) għall-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni tat-
tidħil fis-suq ta’ prodott; jew

a) għall-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni tat-
tidħil fis-suq ta’ prodott; jew

b) għar-ritorn ta’ prodott iridu jispeċifikaw 
ir-raġunijiet għad-deċiżjoni. Dawk 
konċernati għandhom jiġu informati 
immedjatament bid-dispożizzjonijiet 
permezz ta’ dikjarazzjoni ta’ l-assistenza 
legali, li tista’ tiġi ddepożitata skond il-
provvedimenti legali viġenti f’dan l-Istat 
Membru, u permezz ta’ dikjarazzjoni tat-
terminu perentorju għall-assistenza legali.

b) għall-irtirar ta’ prodott

iridu jispeċifikaw ir-raġunijiet preċiżi għad-
deċiżjoni. Dawk konċernati għandhom jiġu 
informati immedjatament bid-
dispożizzjonijiet kif ukoll bir-rimedju li 
jistgħu jieħdu skond il-provvedimenti legali 
li jeżistu f'dan l-Istat Membru, u bil-limitu 
ta' żmien biex jittieħed ir-rimedju bil-liġi..

Or. de

(Nota għat-tradutturi: Emenda teknika, it-test ma jinbidilx)

Ġustifikazzjoni

Kjarifika għall-Artikolu 1 b; kemm 1 (a) kif ukoll 1(b) jeħtieġu ġustifikazzjoni. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 83
Artikolu 17, subparagrafu 1

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin, li huma Id-dispożizzjonijiet li ġejjin, li huma 
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meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-
deċiżjoni, huma maħruġa skond il-proċedura 
ta’ l-Artikolu 18 Paragrafu 2:

meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-
direttiva, huma maħruġa skond il-proċedura 
ta’ l-Artikolu 18 Paragrafu 2:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda lingwistika għandha tiġi inkluża fit-test tad-direttiva.

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 84
Artikolu 20, paragrafu 1

1. L-Istati Membri joħorġu u jippubblikaw, 
sa  mhux iktar tard minn […]1 ir-regolamenti 
amministrattivi u tal-jeddijiet meħtieġa 
sabiex jissodisfaw din il-linja-gwida. Huma 
jinformaw immedjatament lill-Kummissjoni 
bid-diċitura ta’ dawn ir-regolamenti u jżidu 
tabella ta’ ekwivalenza  tar-regolamenti u 
tal-linja-gwida eżistenti .

1. L-Istati Membri joħorġu u jippubblikaw, 
sa  mhux iktar tard minn […]1 ir-regolamenti 
amministrattivi u tal-jeddijiet meħtieġa 
sabiex jissodisfaw din il-linja-gwida. Huma 
jinformaw immedjatament lill-Kummissjoni 
bid-diċitura ta’ dawn ir-regolamenti u jżidu  
tabella ta’ ekwivalenza tar-regolamenti u tal-
linja-gwida eżistenti .

1 18 – il xahar wara l-pubblikazzjoni tal-linja-gwida 1 30 xahar wara l-pubblikazzjoni tal-linja-gwida

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-maġġoranza ta’ l-Istati Membri kkritikaw il-perjodu ta' implimentazzjoni bħala qasir wisq. 
L-Istati Membri jeħtieġu perjodu ta’ implimentazzjoni adekwat sabiex jifformaw l-organi  
maħtura u jaġġustaw ruħhom għall-kondizzjonijiet tad-direttiva. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 85
Artikolu 20, paragrafu 2

2. Huma jaddottaw dawn ir-regolamenti għal 
piroteknika mhux iktar tard minn […]1, għal 
prodotti pirotekniċi oħra mhux iktar tard 
minn […]2.

2. Huma jaddottaw dawn ir-regolamenti għal 
piroteknika mhux iktar tard minn […]1, għal 
oġġetti pirotekniċi tal-kategorija 4 u 
prodotti pirotekniċi oħra mhux iktar tard 
minn […]2.

1 24 xahar wara l-pubblikazzjoni tal-linja-gwida 1 3 snin wara l-pubblikazzjoni tal-linja-gwida
25 snin wara l-pubblikazzjoni tal-linja-gwida 2 7 snin wara l-pubblikazzjoni tal-linja-gwida
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ħafna Stati Membri kkritikaw il-perjodi bħala qosra wisq. L-Istati Membri jeħtieġu żmien 
adekwat sabiex jaddattaw ruħhom għad-direttivi li ġew modifikati. Barra minn hekk, flimkien 
ma’ estensjoni tal-perjodu ta’ applikazzjoni, għandu jiġi mogħti biżżejjed żmien biex jiġu 
stabbiliti regolamenti għal oġġetti pirotekniċi li s’issa għalihom ma jeżistu l-ebda standards 
komuni.

Emenda minn Othmar Karas

Emenda 86
Artikolu 20, paragrafu 2

2. Huma jaddottaw dawn ir-regolamenti għal 
piroteknika mhux iktar tard minn […]1, 
għal prodotti pirotekniċi oħra mhux iktar 
tard minn […]2.

2. Huma jaddottaw dawn ir-regolamenti għal 
piroteknika u għal prodotti pirotekniċi oħra 
mhux iktar tard minn […]1.

1 24 xahar wara l-pubblikazzjoni tal-linja-gwida
2 5 snin wara l-pubblikazzjoni tal-linja-gwida 1 10 snin wara d-dħul fis-seħħ tal-linja gwida  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamenti tranżitorji għandhom jippermettu li jkun hemm biżżejjed żmien sabiex prodotti 
li hemm għall-bejgħ jiġu mibjugħa u prodotti ġodda jiġu ordnati. Bi qbil ma’ l-Assoċjazzjoni 
Ewropea tal-Piroteknika, ġie propost  perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ 10 snin. Dan  jieħu in 
konsiderazzjoni ż-żmien twil tal-provvista, tal-produzzjoni u tal-kunsinna ta’ l-oġġetti 
pirotekniċi, li huma manifatturati l-iktar fiċ-Ċina u li jiġu trasportati bil-baħar lejn l-Ewropa. 
Perjodu ta’ tranżizzjoni bħal dan jagħmel possibbli wkoll li oġġetti pirotekniċi li ma jkunux 
inbiegħu,jiġu mibjugħa. 

Emenda minn Anja Weisgerber

Emenda 87
Anness II, punt 6 a (ġdid) 

6a. Skeda H – Assigurazzjoni komprensiva 
tal-kwalità tal-prodott 
1. Din l-Iskeda tiddeskrivi l-proċedura li 
biha l-manifattur li jissodisfa l-
obligazzjonijiet skond il-paragrafu 2, 
jassigura u jiddikjara li l-prodotti 
konċernati jissodisfaw ir-rekwiżiti 
applikabbli tad-direttiva. Il-manifattur jew 
l-importatur tiegħu jżid il-marka CE ma’ 
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kull prodott u jippreżenta dikjarazzjoni ta’ 
konformità bil-miktub. Mal-marka CE 
għandu jiġi miżjud in-numru ta’ 
identifikazzjoni ta' l-organu kompetenti 
maħtur għall-ispezzjoni skond  is-
subparagrafu 4. 
2. Il-manifattur jipprovdi sistema 
awtorizzata ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 
tal-prodott għad-disinn, produzzjoni kif 
ukoll l-ispezzjoni finali u t-test skond is-
subparagrafu 3 u huwa suġġett għall-
ispezzjoni skond is-subparagrafu 4.

3. Sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità

3.1. Il-manifattur japplika ma’ organu 
maħtur għall-evalwazzjoni tas-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità tiegħu.     
L-applikazzjoni tinkludi dan li ġej: 

- l-informazzjoni relevanti kollha dwar il-
kategorija tal-prodott speċifikat; 
- id-dokumenti dwar is-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità.  
3.2. Is-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 
għandha tassigura l-konformità tal-prodotti 
mar-rekwiżiti applikabbli tad-direttiva.

Il-prinċipji, rekwiżiti u regolamenti kollha 
kkunsidrati mill-manifattur, għandhom 
jiġu miġbura b’mod sistematiku u ordnat 
fil-forma ta’ dispożizzjonijiet, proċeduri u 
istruzzjonijiet bil-miktub. Dawn id-
dokumenti dwar is-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità għandhom 
jassiguraw li l-prinċipji u l-proċeduri ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità, bħal per 
eżempju programmi, pjanijiet, manwali u 
rapporti ta’ l-assigurazzjoni tal-kwalità, 
jiġu eżaminati b’mod konsistenti.. 
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Għandhom jinkludu partikolarment 
deskrizzjoni adekwata tal-punti li ġejjin :

- miri għall-kwalità kif ukoll l-istruttura 
organizzattiva, il-kompetenza u l-awtorità 
tal-management fir-rigward tad-disinn u l-
kwalità tal-prodott. 
- Speċifikazzjonijiet tekniċi tal-kostruzzjoni, 
inklużi l-istandards applikati, kif ukoll –
jekk l-istandards imsemmija fl-Artikolu 8 
ma ġewx applikati kollha – il-mod li bih 
għandu jiġi assigurat li r-rekwiżiti 
fundamentali relevanti tad-direttiva jiġu 
ssodisfati;

- tekniki għall-ispezzjoni u t-testijiet tar-
riżultati ta’ l-iżvilupp, proċeduri u miżuri 
sistematiċi li jiġu użati fl-iżvilupp tal-
prodotti li jaqgħu taħt il-kategorija 
konċernata;
- tekniki approprijati tal-manifattura, tal-
kontroll tal-kwalità u ta’ l-assigurazzjoni 
tal-kwalità, proċeduri applikati u miżuri 
sistematiċi; 
- riċerki u spezzjonijiet li jsiru qabel, matul 
u wara l-manifattura, u l-frekwenza 
tagħhom; 
- dokumenti għall-assigurazzjoni tal-
kwalità,  bħal rapporti ta’ l-ispezzjoni, dejta 
tat-testijiet u l-kalibrar, rapporti fuq il-
kwalifiki tal-kollegi li jaħdmu f’dan il-
qasam eċċ.; 
- mezzi li bihom jiġi mmonitorjat jekk 
tintlaħaqx il-kwalità tad-disinn u l-prodott 
kif ukoll il-funzjoni effettiva tas-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità. 
3.3. L-organu maħtur jevalwa s-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità, sabiex 
jiddetermina jekk tissodisfax il-ħtiġijiet 
stipulati fis-subparagrafu 3.2. Fis-sistemi 
ta’ assigurazzjoni tal-kwalità li japplikaw l-
istandard komuni approprijat, huwa 
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meqjus li l-ħtiġijiet huma ssodisfati. 
Mill-inqas, membru wieħed tat-tim ta’ l-
evalwazzjoni għandu jkollu esperjenza fl-
evalwazzjoni tat-teknika tal-prodott    
konċernata. Il-proċedura ta’ l-evalwazzjoni 
tinkludi wkoll spezzjoni tax-xogħol 
manifatturali. 
Id-deċiżjoni tiġi mgħoddija lill-manifatturi. 
Ir-rapport jinkludi r-riżultati ta’ l-spezzjoni 
u ġustifikazzjoni għad-deċiżjoni.
3.4. Il-manifattur jobbliga ruħu li jissodisfa 
l-obbligazzjonijiet tas-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità fil-forma 
awtorizzata tagħha, u li jieħu ħsieb li 
tiffunzjona dejjem b’mod xieraq u 
effiċjenti. 
Il-manifatturi jew l-aġent awtorizzat tiegħu 
jinforma kontinwament lill-organu maħtur 
li awtorizza s-sistema ta’ assigurazzjoni tal-
kwalità, dwar l-aġġornamenti kollha 
ppjanati tas-sistema ta’ assigurazzjoni tal-
kwalità. 
l-organu maħtur għandu jeżamina l-
emendi ippjanati u jiddeċiedi jekk is-
sistema modifikata ta’ assigurazzjoni tal-
kwalità għadhiex konformi mar-rekwiżiti 
speċifikati fis-subparagrafu 3.2 jew jekk 
hemmx bżonn ta’ evalwazzjoni ġdida. 
Huwa għandu jinforma lill-manifattur bid-
deċiżjoni tiegħu. Ir-rapport jinkludi r-
riżultati ta’ l-ispezzjoni u ġustifikazzjoni 
għad-deċiżjoni.
4. Spezzjoni tal-KE fir-responsabilità ta' l-
organu maħtur. 
4.1. L-ispezzjoni tal-KE għandha tassigura 
li l-manifattur jissodisfa l-obbligazzjonijiet 
tas-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, 
kif preskritt. 
4.2. Il-manifattur jippermetti aċċess lill-
organu maħtur għal finijiet ta’ spezzjoni 
għall-istituzzjonijiet ta’ l-iżvilupp, tal-
manifattura, ta’ l-ispezzjoni finali, ta’ l-
ittestjar u tal-ħażna u jipprovdilha d-
dokumenti kollha neċessarji. Dawn id-
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dokumenti jinkludu partikolarment
- dokumenti dwar is-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità; 
- ir-rapporti tal-kwalità, bħal riżultati ta’ 
analiżi, kalkoli, spezzjonijiet eċċ., 
speċifikati mis-sistema ta’ assigurazzjoni 
tal-kwalità għall-qasam ta’ l-iżvilupp;
- ir-rapporti tal-kwalità, bħal rapporti ta’ l-
ispezzjoni, dejta tat-testijiet u l-kalibrar, 
rapporti fuq il-kwalifiki tal-kollegi li 
jaħdmu f’dan il-qasam eċċ., speċifikati     
mis-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 
għall-qasam tal-produzzjoni  
4.3. L-organu maħtur iwettaq verifika 
regolarment, sabiex jassigura li l-
manifattur isostni u jadotta s-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità, u jgħaddilu 
rapport fuq l-verifika tal-kwalità. 
4.4. Barra minn dan, l-organu maħtur 
jista’ jwettaq ispezzjonijiet mingħajr avviż
għand il-manifattur. Hawnhekk jista’ 
jwettaq testijiet jew jiddelega li jsiru 
testijiet, sabiex fejn hemm bżonn jivverifika 
li s-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 
qed tiffunzjoni sew. L-organu maħtur 
joħroġ rapport għall-manifattur dwar l-
ispezzjoni u dwar it-testijiet fejn hemm 
bżonn. 
5. Il-manifattur iżomm id-dokumenti li 
ġejjin għall-awtoritajiet nazzjonali għal 
mill-inqas għaxar snin wara l-produzzjoni 
ta’ l-aħħar prodott: 
- id-dokumentazzjoni skond is-
subparagrafu 3.1 paragrafu 2 it-tieni inċiż; 

- l-emendi skond is-subparagrafu 3.4 
paragrafu 2; 
- id-deċiżjonijiet u r-rapporti ta' l-organu 
maħtur skond is-subparagrafu 3.4 l-aħħar 
paragrafu kif ukoll is-subparagrafu 4.3 u 
4.4. 
6. Kull organu maħtur jgħaddi lill-organi 
maħtura l-oħra l-informazzjoni relevanti 
dwar il-permessi maħruġa jew miżmuma 
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għas-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 9 paragrafu 1 a, inċiż 4 (a) ta’ l-awtriċi.  


