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Introduzzjoni

§ Il-moviment ħieles ta’ oġġetti fi ħdan is-Suq Waħdieni kien forza qawwija għall-
kompetittività u t-tkabbir ekonomiku fl-UE. Il-leġiżlazzjoni teknika tal-Komunità li 
tiggarantixxi ċ-ċirkolazzjoni libera ta’ prodotti tat sehem mhux biss biex ikun hemm 
aktar kondizzjonijiet ugwali għall-operaturi ekonomiċi iżda wkoll livelli għolja ta’ 
sigurtà tal-prodott u ħarsien tal-konsumatur.

§ Madankollu, l-implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni teknika esperjenzat xi 
disfunzjonijiet. B’mod partikulari, ir-riskji ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni minħabba 
prattiki differenti mill-Istati Membri fit-twaqqif ta’ korpi ta’ l-evalwazzjoni tal-
konformità u minħabba infrastrutturi differenti ta’ sorveljanza tas-suq, u n-nuqqas ta’ 
fiduċja fi – u fehim ta’ – l-immarkar tal-konformità CE.

§ Il-miżuri leġiżlattivi inklużi fil-pakkett ta’ l-Oġġetti tas-Suq Intern proposti mill-
Kummissjoni għandhom għalhekk l-għan li jipprovdu qafas komuni għat-titjib ta’ l-
infrastrutturi eżistenti ta’ sorveljanza u li jistabbilixxu riferenzi armonizzati għall-
iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni futura dwar il-prodotti.

§ Mit-tliet miżuri leġiżlattivi proposti fil-pakkett ta’ l-Oġġetti, żewġ proposti1
jikkonċernaw iż-żona armonizzata ta’ l-oġġetti li tiżgura l-istess rekwiżiti minimi 
għall-prodotti fl-Istati Membri kollha u li tkopri kważi 75 % tal-kummerċ intra-UE. 
Proposta2 waħda tikkonċerna ż-żona mhux armonizzata ta’ l-oġġetti, li tkopri bejn 
wieħed u ieħor 25 % tal-kummerċ intra-UE. 

§ B’riferenza għaż-'żona armonizzata', il-Kummissjoni għażlet li taqsam il-proposta 
tagħha f’żewġ testi legali separati: 

1. Regolament li jistabbilixxi l-qafas ġenerali li jsaħħaħ il-leġiżlazzjoni eżistenti 
f’relazzjoni ma’ l-akkreditazzjoni u mas-sorveljanza tas-suq

2. Deċiżjoni li tistabbilixxi l-elementi komuni għal-leġiżlazzjonijiet futuri fiż-
żona armonizzata ta’ l-oġġetti, akkompanjati minn linji gwida għall-
implimentazzjoni tagħhom. 

§ Suġġett ta’ dan id-Dokument ta’ Ħidma hija l-proposta għal Deċiżjoni dwar qafas 
komuni għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq, li ġġib flimkien strumenti legali armonizzati 
li jistgħu japplikaw minkejja t-teknika leġiżlattiva wżata (hekk imsejħa leġiżlazzjoni 
bil-metodu 'antik' u 'ġdid').

  
1 KUMM (2007) 53 finali: Proposta għal deċiżjoni dwar qafas komuni għat-tqegħdi ta’ prodotti fis-suq u 
KUMM (2007) 37 finali: Proposta għal regolament li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni u għas-
sorveljanza tas-suq f’relazzjoni mat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq. 
2 KUMM (2007) 36 finali: Proposta għal regolament li jistabbilixxi l-proċeduri relatati ma’ l-applikazzjoni ta’ 
ċerti regoli tekniċi nazzjonali għall-prodotti mqegħdin legalment fis-suq ta’ Stat Membru ieħor u li jħassar id-
Deċiżjoni 3052/95/KE.
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§ Il-Metodu 'Antik' kontra 'Ġdid': Fiż-żona armonizzata, jistgħu jintużaw żewġ metodi 
ta’ teknika leġiżlattivi differenti: 1) il-metodu l-'ġdid'3 fejn il-leġiżlazzjoni tal-
Komunità tillimita lilha nnifisha biex tiddefinixxi ir-rekwiżiti essenzjali fir-relazzjoni 
ta’ kwistjonijiet bħas-saħħa, is-sigurtà, il-ħarsien tal-konsumatur u l-ħarsien ta’ l-
ambjent. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, fil-forma ta’ standards, iħallu l-prodotti 
jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali meħtieġa, u 2) il-metodu l-'antik' fejn il-leġiżlazzjoni 
tal-Komunità tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi dettaljati kollha. 

§ Il-metodu l-ġdid huwa rikonoxxut fil-wisa’ bħala eżempju tajjeb ta’ teknika 
leġiżlattiva eħfef u aktar flessibbli u permezz ta’ l-adozzjoni ta’ biss 25 direttiva 
rnexxielu jillibera ċ-ċirkolazzjoni ta’ bejn wieħed u ieħor 60% tal-prodotti fl-UE. 
Imqabbel ma’ din iċ-ċifra, il-metodu l-antik jikkonsisti f’madwar 600 direttiva u jkopri 
madwar 10% tal-prodotti li jiċċirkolaw fl-UE.

Kwistjonijiet għad-diskussjoni

Ir-Rapporteur tiegħek tixtieq tqajjem numru ta’ kwistjonijiet preliminari li jeħtieġu li jiġu 
eżaminati mill-qrib:

L-għażla ta’ strument leġiżlattiv

Il-mistoqsija primarja hija jekk il-proposta għal Deċiżjoni hijiex tassew l-istrument leġiżlattiv 
xieraq biex tiżgura koerenza fil-leġiżlazzjoni settorjali futura fiż-żona armonizzata. Ir-
Rapporteur tixtieq tikkunsidra jekk minnflok, fir-Regolament għandux ikun inkluż l-akbar 
għadd ta’ dispożizzjonijiet possibbli biex tkun żgurata l-implimentazzjoni u l-infurzar 
tagħhom fl-aktar stadju kmieni possibbli.

Il-koerenza mal-proposta għar-Regolament

F’kull każ, l-abbozz tar-rapport dwar id-Deċiżjoni proposta jeħtieġ li jkun koordinat mill-qrib 
ma’ l-abbozz tar-rapport dwar il-proposta għar-Regolament bid-dikjarazzjoni tar-rekwiżiti 
għall-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq f’relazzjoni mat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq 
(KUMM(2007)0037). Ir-Rapporteur tiegħek se jkollha bżonn tevalwa jekk hemmx irkib jew 
inkonsistenzi fit-terminoloġija u fid-definizjonijiet użati fiż-żewġ testi.

Il-livell ta’ protezzjoni ta’ interessi pubbliċi (Art. 2)

Id-Deċiżjoni proposta tissuġġerixxi li l-leġiżlazzjoni settorjali futura fiż-żona armonizzata 
għandha tkun ibbażata fuq il-metodu l-'ġdid', u fil-każ biss jekk dan il-metodu (li jistabbilixxi 
r-rekwiżiti essenzjali biss fil-leġiżlazzjoni) mhux possibbli jew 'mhux xieraq', jista’ jintuża l-
metodu leġiżlattiv l-'antik' (li jistabbilixxi speċifikazzjonijiet dettaljati fil-leġiżlazzjoni). 

Ir-Rapporteur tiegħek tikkunsidra li hemm bżonn li jiġu eżaminati iżjed il-konsegwenzi għall-
kontroll demokratiku. Għalhekk hemm il-ħtieġa ta’ iżjed eżaminazzjoni tal-pre-
kondizzjonijiet li jiggwidaw l-għażla bejn il-metodu l-'ġdid' jew l-'antik', b’mod partikolari 

  
3 Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Mejju 1985 li tassoċja l-metodu l-ġdid ma’ l-armonizzazzjoni u 
standardizzazzjoni teknika. Sa issa ġew adottati 25 direttiva bil-metodu l-ġdid. 
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dak li jfisser fil-prattika 'mhux possibbli' jew 'mhux xieraq'.

L-obbligi ta’ Operaturi Ekonomiċi (Kapitolu 2)

Waħda mill-kwistjonijiet primarji f’din il-proposta għal Deċiżjoni huma l-obbligi u r-
responsabbiltajiet legali ta’ l-operaturi ekonomiċi – kemm jekk huma manifatturi, 
rappreżentanti awtorizzati, importaturi jew distributuri – meta jqiegħdu l-prodotti tagħhom 
fis-suq, kif ukoll id-dritt tagħhom li jaċċessaw is-suq. F’dan il-kuntest, il-prinċipju primarju 
tas-Suq Intern ta’ non-diskriminazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi għandu jkun rispettat mil-
leġiżlazzjoni u implimentat bis-sħiħ mill-Istati Membri.

Barra dan, il-leġiżlazzjoni li timponi obbligi legali fuq l-operaturi ekonomiċi jeħtieġ li tiżgura 
konsistenza mar-regoli ta’ proporzjonalità, jiġifieri jrid ikun żgurat li l-piżijiet amministrattivi 
fuq l-operaturi ekonomiċi huma proporzjonati għall-għanijiet li jridu jintlaħqu.

Ir-rwol tal-marka CE (Art 17)

Bit-twaħħil tal-marka CE fuq il-prodott, il-manifattur jiddikjara li l-prodott huwa konformi 
mal-ħtiġijiet essenzjali tad-Direttivi applikabbli bil-metodu l-'ġdid'. Prodott bil-marka CE 
jgawdi minn ċirkolazzjoni libera fi ħdan is-Suq Waħdieni. Studji riċenti wrew li proporzjon 
kbir tal-konsumaturi, u b’mod partikolari konsumaturi anqas edukati – għandhom fehma fqira
tar-rwol u tas-sinifikat tal-marka CE fuq il-prodotti li jixtru4: taf tkun spiss interpretata bħala 
indikazzjoni ta’ l-oriġini jew bħala prova li l-prodott ġie ttestjat u approvat minn xi forma ta’ 
awtorità ta’ superviżjoni nazzjonali. Barra dan il-marka CE ġiet ikkritikata għan-nuqqas ta’ 
kredibilità, għaliex il-prodotti li jġibu l-marka CE xi kultant ma jkunux konformi mal-
leġiżlazzjoni.

Jeħtieġ li r-Rapporteur tiegħek tikkunsidra jekk din il-proposta għal Deċiżjoni hijiex l-aktar 
strument leġiżlattiv xieraq biex tiżgura l-qawmien ta’ kuxjenza dwar il-marka CE. Barra dan 
irid jiġi kkunsidrat jekk hemmx il-ħtieġa li tiġi rrinforzata l-kunfidenza u l-kredibilità tal-
marka CE. 

In-notifika ta’ korpi ta’ l-evalwazzjoni tal-konformità (Kapitolu 4)

Id-definizzjoni u r-rwol tal-korpi ta’ l-evalwazzjoni tal-konformità jeħtieġ li jkunu eżaminati 
b’reqqa kbira fid-dettall u evalwati fil-kuntest tar-Regolament propost. 

L-awtoritajiet ta’ notifika (Art.19)

Jeħtieġ li jkun iċċarat jekk l-awtorità ta’ notifika, kif definita fl-Art.19, għandhiex tkun korp 
amministrattiv indipendenti, jew tassew parti mill-Ministeru responsabbli, għaliex hemm il-
periklu tal-multiplikazzjoni ta’ saffi amministrattivi għad-detriment tal-partijiet involuti fil-
proċedura tan-notifika, b’mod partikolari l-SMEs.

  
4 CE – Studju dwar l-għarfien tal-konsumaturi u tal-bejjiegħa bl-imnut tal-marka CE, l-Istitut tar-Riċerka Svediż 
dwar il-Kummerċ, 2004.
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Il-ħtiġijiet għal korpi notifikati (Art.22)

Il-ħtiġijiet applikabbli għall-korp ta’ l-evalwazzjoni tal-konformità ġew stabbiliti b’dettall kbir 
fl-art.22, paragrafi 2-11. Il-konsistenza ta’ dan l-ammont kbir ta’ ħtiġijiet dettaljati jeħtieġ li 
tkun eżaminata bir-reqqa, hekk ukoll l-applikazzjoni tal-prinċipju tat-trasparenza. 

Il-proċeduri ta’ salvagwardji Komunitarji (Art.36-37)

Din is-sezzjoni titratta l-evalwazzjoni tar-riskju u l-azzjonijiet possibbli fil-każ ta’ prodotti 
mqiegħda fis-suq legalment li jaf jippreżentaw riskju, b’mod partikolari riskju għas-saħħa u 
għas-sigurtà ta’ persuni jew għal affarijiet ta’ protezzjoni ta’ l-interess pubbliku. Huwa 
importanti ħafna li kemm il-proċeduri ta’ salvagwardji nazzjonali kif ukoll dawk Komunitarji 
jkunu f’posthom biex jiggarantixxu l-ogħla livelli ta’ protezzjoni lill-konsumaturi u liċ-
ċittadini. L-Istati Membri m’għandhomx jitħallew jużaw ħażin dawn il-proċeduri sabiex jibnu
barrieri tas-suq bla bżonn f’kuntrast mal-prinċipji tas-Suq Intern.
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