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Introduzzjoni

Is-Suq Intern huwa l-bażi ta’ l-iżvilupp ekonomiku fl-Ewropa, li huwa mibni fuq l-erba' 
libertajiet: moviment ħieles ta’ persuni, prodotti, servizzi u kapital. Għal suq intern li 
jiffunzjona b’mod sħiħ għal prodotti, hija fundamentali l-eliminazzjoni ta’ l-ostakli tekniċi.  
Fil-qasam tal-prodotti, jeżistu żewġ tipi ewlenin ta’ strumenti sabiex jinkiseb dan:

(i) it-taqrib tal-legiżlazzjoni nazzjonali, fejn l-ostakli tekniċi huma eliminati permezz ta’ l-
armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi nazzjonali. Mit-tliet miżuri leġiżlattivi inklużi fil-pakkett 
tas-Suq Intern għall-Prodotti, tnejn minnhom għandhom x’jaqsmu maż-żona armonizzata tas-
Suq Intern,1 li tkopri 75 % ta’ kummerċ ta’ prodotti fl-UE u li tirrappreżenta valur ta'  € 1.5 
triljun.2

(ii) rikonoxximent reċiproku, li huwa s-suġġett ta’ dan id-Dokument ta’ Ħidma,3 għandu 
x’jaqsam maż-żona mhux armonizzata ta’ prodotti, li tkopri bejn wieħed u ieħor 25 % ta’ 
prodotti mmanifatturati fl-UE u li tirrappreżenta valur ta’ €430 biljun.4 L-ispiża ta’ nuqqas ta’ 
applikazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku ġiet stmata għal madwar €150 biljun.5

Rikonoxximent reċiproku

Il-Prinċipju ta’ Rikonoxximent Reċiproku tnissel mill-ġurisprudenza tal-ECJ (Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja), b’mod partikolari mill-każ magħruf sew Cassis de Dijon ta’ l-20 ta’ Frar 1979.

Il-prinċipju huwa bbażat fuq regola u fuq eċċezzjoni:

a) Regola ġenerali: Stat Membru ma jistax, bi prinċipju, jipprojbixxi jew jirrestrinġi l-bejgħ 
fuq it-territorju tiegħu ta’ prodotti li huma pproduċuti u nnegozjati b’mod legali fi Stat 
Membru ieħor, anki jekk dawk il-prodotti huma pproduċuti skond speċifikazzjonijiet tekniċi 
jew kwantitattivi li huma differenti minn dawk meħtieġa għall-prodotti tiegħu stess. 

b) Eċċezzjoni: fl-assenza ta’ armonizzazzjoni, l-Istat Membru jista’ jitlaq minn dan il-
prinċipju u jieħu miżuri li jipprojbixxu jew li jirrestrinġu l-aċċess minn prodotti bħal dawn fis-
suq nazzjonali, biss jekk dawk il-miżuri huma (i) neċessarji, (ii) proporzjonati u (iii) huma 
ġġustifikati minħabba r-raġunijiet imfissrin fl-Artikolu 30 tat-Trattat tal-KE jew fuq il-bażi ta’ 
twarrib tal-ħtiġijiet fl-interess ġenerali. Għaldaqstant, l-Istat Membru destinatarju, meta 
jintlaħqu dawk il-ħtiġijiet, iżomm il-possibiltà li jimponi l-miżuri tiegħu fuq il-prodotti.

S’issa, m’hemm ebda lista ta’ prodotti li għalihom għandu japplika r-rikonoxximent 
reċiproku. Madankollu, ir-Rapporteur jinnota li jistgħu jkunu identifikati żewġ kategoriji 
wesgħin ta’ prodotti bħal dawn:  
(1) prodotti li għalihom m’hemm ebda armonizzazzjoni ta’ liġijiet fuq livell ta’ l-UE. Din il-
kategorija tinkludi roti, slielem, ‘scaffolding’, oġġetti ta’ metall prezzjuż, oġġetti għall-kura 
tat-tfal, tankijiet u kontenituri.
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(2) prodotti li huma armonizzati b’mod parzjali. Ngħidu aħna: l-aspetti ta’ funzjonalità, 
klimatiċi u ta’ effiċjenza ta’ sistemi ta’ twissija m’humiex armonizzati iżda l-aspetti l-oħrajn 
kollha huma armonizzati. Din il-kategorija tinkludi wkoll tessuti, xedd tas-saqajn, it-
teknoloġija ta’ l-informatika, tipi speċifiċi ta’ vetturi bil-mutur, materjal elettriku u ċertu ikel.

B’mod ġenerali, jidher li r-rikonoxximent reċiproku jaħdem sew għal prodotti li m’humiex 
kumplessi (eż. roti, tankijiet jew kontenituri). F’kuntrast, l-applikazzjoni tiegħu għal prodotti 
teknikament kumplessi jew prodotti b’dimensjonijiet importanti tas-sigurtà jew tas-saħħa 
tidher li taħdem inqas sew (eż. karozzi tal-linja, trakkijiet, prodotti għall-kostruzzjoni jew 
metalli prezzjużi).1

Kwistjonijiet għal diskussjoni

Sabiex jagħti bidu għad-diskussjoni, ir-Rapporteur jixtieq iqajjem ftit kwistjonijiet preliminari 
li jeħtieġu konsiderazzjoni mill-qrib. Jiddependi fuq kif jevolvi d-dibattitu fil-Kumitat u x-
xogħol tekniku li sar fil-Kunsill, dawn il-kwistjonijiet, jew kull mistoqsija oħra li toħroġ mid-
deliberazzjonijiet tal-Kumitat, jistgħu jkunu l-għan ta’ l-emendi mir-Rapporteur. 

Suġġett u għan (Kapitolu 1)

Artikolu 1

L-Artikolu 1 jittratta l-għanijiet tal-Proposta.

Ir-Rapporteur iqis li l-Proposta għandha tistqarr b’mod iktar ċar l-għan prinċipali tagħha, 
fosthom li jkun żgurat il-moviment ħieles ta’ prodotti fiż-żona mhux armonizzata. Infatti, l-
applikazzjoni ta’ regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti nnegozjati b’mod legali fi Stat 
Membru ieħor tikkostitwixxi deroga minn dik il-libertà.

Artikolu 2

Paragrafu 1

Dan il-paragrafu jittratta l-għan tal-Proposta. 

Ir-Rapporteur jista’ janalizza mill-ġdid dan il-paragrafu, jekk ikun meħtieġ li jsiru bidliet fl-
interess ta’ iktar ċarezza legali.  

Paragrafu 2

Il-paragrafu 2 iqiegħed fis-seħħ id-definizzjoni ta’ ‘regola teknika’, li ttieħdet mid-Direttiva 
98/34/KE.1

Ir-Rapporteur se jeżamina jekk xi adattamenti ta’ dik id-definizzjoni humiex meħtieġa fid-
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dawl ta’ każijiet li bħalissa jinsabu pendenti quddiem il-ECJ (Qorti Ewropea tal-Ġustizzja). 
Barra minn hekk, ir-Rapporteur jista’ jevalwa wkoll jekk humiex neċessarji definizzjonijiet 
oħrajn.

Artikolu 3

L-Artikolu 3 għandu l-għan li jiżgura li r-Regolament ma jinstabx f’kontradizzjoni mal-
leġiżlazzjoni eżistenti tal-Komunità.

Huwa importanti li r-Regolament ikun bi qbil ma’ strumenti oħrajn tal-Komunità. 
Għaldaqstant, ir-Rapporteur se jqis li jemenda t-test sabiex jikkjarifika r-relazzjoni ta’ dan ir-
Regolament mad-Direttivi mniżżlin. 

Applikazzjoni ta’ regola teknika (Kapitolu 2)

Artikolu 4

Minħabba li r-rikonoxximent reċiproku m’huwiex awtomatiku, l-Artikolu 4 jiddefinixxi 
proċedura għal każijiet fejn Stati Membri għandhom il-ħsieb li jirrifjutaw rikonoxximent 
reċiproku permezz ta’ deċiżjoni jew li minflok japplikaw regoli tekniċi nazzjonali.

Ir-Rapporteur se jevalwa jekk hemmx il-ħtieġa li tkun ikkjarifikata din il-proċedura sabiex 
jittieħdu deċiżjonijiet ta’ rifjut ta’ rikonoxximent reċiproku. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq evalwazzjoni tal-konformità tal-prodott mar-regoli tekniċi ta’ l-Istati 
Membri fejn ġie nnegozjat għall-ewwel darba (i.e. li, qabel xejn, il-prodott ġie nnegozjat 
b’mod legali). Id-deċiżjonijiet għandhom jinvolvu wkoll it-twettiq ta’ verifika kif suppost tal-
livelli ta’ ħarsien (i.e. tqabbil tal-ħarsien offrut mir-regoli nazzjonali fejn il-prodott ġie 
nnegozjat mal-livell ta’ ħarsien meħtieġ fl-Istat Membru ‘destinatarju’).  

Il-kjarifiki m’humiex se jikkostitwixxu kull piż amministrattiv addizzjonali minħabba li dan 
jolqot biss awtoritajiet li għadhom m’humiex qegħdin japplikaw b'mod korrett ir-
rikonoxximent reċiproku.

Ir-Rapporteur se jqis ukoll li jispeċifika ż-żmien meħtieġ għan-notifika tad-deċiżjonijiet.

Finalment, biex jagħti iktar koerenza lill-Kapitolu 2, ir-Rapporteur iqis ta’ min wieħed 
jirrikkmandah li t-test ta’ l-Artikolu 5 jinġieb f’konformità mal-kontenut ta’ l-Artikolu 4, u li 
t-test kurrenti ta’ l-Artikolu 6 jkun inkluż fl-Artikolu 4.

Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti (Kapitolu 3)

Artikoli 7 u 8

L-għan ta’ l-Artikoli 7 u 8 huwa li jiskansaw l-inċertezza legali, isaħħu l-koperazzjoni 
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amministrattiva u jħaffu d-djalogu bejn il-partijiet.

Ir-Rapporteur jixtieq jiżgura li l-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti jaġixxu ta’ postijiet fejn 
tingħata l-għajnuna għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku.

Ir-Rapporteur iqis li l-aċċess għal tagħrif dwar regoli tekniċi nazzjonali huwa vitali għal 
operaturi ekonomiċi. Huwa ta’ sikwit diffiċli għal operaturi ekonomiċi li jkunu jafu jekk ir-
regoli tekniċi tagħhom stess humiex simili għal dawk ta’ l-Istat Membru destinatarju. Il-Punti 
ta’ Kuntatt għaldaqstant jistgħu jipprovdu tagħrif rilevanti dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, u t-tħaddim tar-rikonoxximent reċiproku. 

Barra minn hekk, ir-Rapporteur huwa ta’ l-opinjoni li huwa importanti li l-Punti ta’ Kuntatt 
jistgħu jservu sabiex isaħħu mekkaniżmi sabiex tinstab soluzzjoni għal problemi mhux 
ġudizzjali. 

Dispożizzjonijiet Finali (Digriet 4)

Artikolu 10

L-Artikolu 10 jesiġi li Stati Membri “jibagħtu lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, rapport fil-
fond dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament, inkluż tagħrif iddettaljat dwar kull avviż bil-
miktub jew deċiżjoni mibgħuta skond l-Artikolu 4.”.

Ir-Rapporteur jemmen li t-terminu «fuq talba tagħha» joħloq inċertezza legali għall-Istati 
Membri – m’huwiex ċar meta l-Istati Membri jeħtieġu jwettqu l-obbligi tagħhom ta’ 
rappurtaġġ. Għaldaqstant, ir-Rapporteur se jqis l-introduzzjoni ta’ skadenza speċifika għas-
sottomissjoni ta’ dawk ir-rapporti lill-Kummissjoni (eż. darba f’sena). 

Għall-kuntrarju tal-proċedura prevista fid-Deċiżjoni 3052/95, l-Artikolu 10 ma jinkludix 
evalwazzjoni immedjata mill-Kummissjoni tad-deċiżjonijiet ta’ l-Istati Membri sabiex 
jidderogaw minn rikonoxximent reċiproku. Sabiex tkun immonitorjata l-applikazzjoni korretta 
tar-rikonoxximent reċiproku, ir-Rapporteur jemmen li l-Kummissjoni għandha tanalizza d-
deċiżjonijiet inklużi fir-rapporti (annwali) u tevalwa l-ġustifikazzjonijiet mogħtijin.  Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluż tagħrif dwar l-evalwazzjonijiet tagħha, kull 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament.

Artikolu 13

L-Artikolu 13 jittratta d-dħul fis-seħħ tar-Regolament. Ir-Rapporteur iqis neċessarju li 
jintroduċi, barra minn hekk, żmien speċifiku għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
marbutin mal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti, sabiex l-Istati Membri jkollhom biżżejjed 
żmien għat-twaqqif tagħhom (eż. sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament).
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Kwistjonijiet oħrajn

Ir-Rapporteur se jqis li jinkludi dispożizzjoni speċifika fir-Regolament dwar it-twaqqif ta’ sit 
ta’ l-internet, li għandu jinkludi lista ta’ prodotti li għalihom japplika r-rikonoxximent 
reċiproku. Ir-Rapporteur jixtieq ukoll li s-sit ta’ l-internet jippubblika, ngħidu aħna, il-lista ta’ 
Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti u l-istatistika dwar l-għadd ta’ każijiet li fihom japplika, huwa 
invokat jew irrifjutat ir-rikonoxximent reċiproku, fuq il-bażi tat-tagħrif mibgħut mill-Istati 
Membri skond l-Artikolu 10. 
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