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Il-Kuntest tal-Proposta.

Il-ħolqien tas-suq intern għal prodotti huwa wieħed mill-għanijiet tal-Komunità Ewropea. Is-
suq intern għandu jkun magħmul minn żona mingħajr fruntieri interni li fiha il-moviment 
ħieles ta’ oġġetti, persuni, servizzi u kapital huwa garantit skond id-dispożizzjonijiet tat-
Trattat tal-Komunità Ewropea.

L-għan ta’ din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea huwa illi jagħti skopijiet konsistenti lill-
infrastruttura li hemm bħalissa fil-qasam ta’ l-akkreditazzjoni, il-valutazzjoni tal-kompetenza 
ta’ korpi ta’ l-evalwazzjoni tal-konformità u s-sorveljanza tas-suq għal kontroll ta’ prodotti u 
operaturi ekonomiċi.

L-għan ewlieni tal-proposta huwa li jkun assigurat il-moviment liberu ta’ l-oġġetti fiż-żona 
armonizzata. Bħala riżultat ta’ dan il-Kummissjoni tistenna tnaqqis ta’ miżuri nazzjonali 
differenti fir-rigward ta’ prodotti fis-suq biex rapporti ta’ testijiet u konferma/spezzjoni ta’ 
ċertifikati jkunu aktar aċċettati u jiksbu fiduċja.

Il-Kummissjoni għażlet li taqsam il-proposta tagħha f’żewġ testi legali separati: ir-regolament
li jistabbilixxi l-qafas kollu li jikkompleta l-leġiżlazzjoni eżistenti kollha dwar l-
akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq, kif ukoll li jippermetti l-ħolqien tal-leġiżlazzjoni tal-
futur. Ir-Regolament jistabilixxi oqsma oħrajn, illi jadottaw u jemendaw id-direttivi eżistenti 
dwar l-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq. Ir-Regolament ma jemendax direttivi li huma 
diġà validi fl-UE. Id-Deċiżjoni tistabbilixxi linji ta' gwida għal-leġiżlatur futur.

Il-marka CE, favorita mal-Kummissjoni terġa’ ssib ruħha tiffaċċja deċiżjoni, u tiġi wkoll 
definita hawnhekk b’definizzjoni unika. Madanakollu, fil-proposta għar-regolament, il-
Kummissjoni tiddikjara, illi (fost affarijiet oħra) l-għan aħħari tal-proposta għandu jkun il-
fiduċja … b’mod partikolari fis-sistemi tal-marka CE li għandhom jiġu  garantiti b’mod 
xieraq. 

Problemi Speċifiċi tal-Proposta għar-Regolament 

L-għan tal-Kummissjoni huwa bażikament milqugħ, permezz ta’ reviżjoni ta’ skemi tal-
Metodu Ġdid sabiex ikun hemm implimentazzjoni aħjar tal-liġi, u sabiex wieħed jifhem 
b’mod aktar ċar ir-regolamenti. B’mod partikolari, il-linji ta’ gwida li jkopru l-validità tad-
definizzjonijiet għandhom jikkontribwixxu sabiex ikun hemm ftehim u iżjed konsistenza fl-
użu. 

Il-Garanzija ta’ Livell Għoli ta’ Protezzjoni tal-Konsumatur 
Il-proposti tal-Kummissjoni jikkjarifikaw, illi hi tagħti importanza ċentrali lill-moviment 
ħieles ta’ oġġetti, meta dan huwa biss sapport tas-suq intern u jikkontribwixxi wkoll għal 
aktar tkabbir u kompetittività, meta tkun teżisti l-fiduċja neċessarja (fil-prodotti) min-naħa tal-
konsumaturi. Ir-revoka ta’ fruntieri għall-operaturi ekonomiċi u l-ħolqien ta’ kondizzjonijiet 
bażiċi, favorevoli u ekonomiċi, iridu jirriflettu dejjem livell għoli ta’ protezzjoni tal-
konsumatur, u l-ħolqien u l-manutenzjoni ta’ livelli għoljin tas-saħħa u tas-sikurezza tal-
konsumatur u l-protezzjoni ta’ l-ambjent għandhom ikunu l-għanijiet prinċipali ta’ kull 
politika ta’ l-UE. Il-pubblikazzjonijiet ta’ kull ġimgħa ta’ RAPEX bħalissa juru stampa 
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differenti, peress illi għalkemm hemm ċerti obbligazzjonijiet legali (li jinsabu fid-Direttiva 
dwar is-Sigurtà Ġenerali ta’ Prodott [2001/95/KE]) sabiex prodotti bla periklu biss jitpoġġew 
fis-suq, prodotti perikolużi ser jibqgħu jinsabu fl-Ewropa kollha. 

Ftehim legali biss mhux biżżejjed; l-għodod neċessarji għandhom jiġu żviluppati għall-
implimentazzjoni tal-liġi u fuq kollox għandhom jiġu utilizzati. 
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Il-Punti Prinċipali tal-Linji Gwida
Il-proposta preżenti tal-Kummissjoni tipproponi, illi oqsma politiċi partikolari taż-żona 
partikolari tal-Metodu Ġdid għandhom ikunu diġà jew dalwaqt ser jiġu esklużi (per eżempju 
oġġetti ta’ l-ikel u l-għalf). Minbarra problemi legali, li eventwalment jistgħu jġibu magħhom 
tkabbir ta’ dawn l-oqsma politiċi (u probabbilment anke ta’ oħrajn), għandu jissemma wkoll l-
aspett tal-protezzjoni tal-konsumatur, illi f’oqsma sensibbli u li għandhom x’jaqsmu mas-
saħħa huwa tassew diffiċli li jinżamm jew li jiġu provduti livelli għoljin ta’ protezzjoni tal-
konsumatur permezz ta’ standardizzazzjoni teknika biss (hawnhekk tiġi revokata s-sistema 
kumplessa ta’ linji ta’ gwida dwar il-kosmetiċi, li tirregola ir-Regolament fuq materjal li huwa 
rilevanti għas-saħħa).

Fil-proposta tal-Kummissjoni, is-servizzi mhumiex provduti fiż-żona fejn jiġi applikat ir-
Regolament.

Akkreditazzjoni u Evalwazzjoni tal-Konformità 
S’issa l-akkreditazzjoni mhix regolata mil-livelli tal-komunità, għalkemm għandha tiġi u trid 
tiġi pprattikata mill-Istati Membri kollha. Permezz ta’ dan, l-Istati Membri żviluppaw sistemi 
u speċifikazzjonijiet varji (u diverġenti) ta’ akkreditazzjoni. Il-proposta tar-Regolament toħloq 
skopijiet estensivi għall-akkreditazzjoni, u tiddefinixxi l-prinċipji tax-xogħol u l-
organizzazzjoni tagħha fuq il-livelli tal-komunità.

Huwa maħsub illi l-akkreditazzjoni tibqa’ fir-responsabbiltà ta’ l-istat, kif ukoll illi l-
kompetizzjoni bejn oqsma ta’ akkreditazzjoni għandha tibqa’ tiġi eskluża. L-antiċipazzjoni ta’ 
xi ftit eċċezzjonijiet għandha tiġi wkoll proposta, sabiex il-pożizzjoni ta’ l-evalwazzjoni tal-
konformità (permezz ta’ akkreditazzjoni) tirreferi għall-pożizzjoni partikolari u nazzjonali ta’ 
l-akkreditazzjoni tagħha.

Se jkun hemm mistoqsija dwar aspett importanti li ssir b’mod mhux uffiċjali – x’jiġri meta 
pożizzjonijiet nazzjonali ta’ akkreditazzjoni ma jkunux konformi jew ma jkunux konformi 
biżżejjed mar-responsabbiltajiet tagħhom? Bħalissa bilkemm huwa provdut illi fir-
responsabbilità esklussiva ta’ l-Istati Membri għandu jkun hemm il-waqfien ta’ ksur tal-
liġijiet u skarsitajiet.

Ir-Rwol tal-European co-operation for Accreditation (EA)
Skond ir-rwoli futuri ta’ l-EA deskritti fil-proposta tar-Regolament jidher li hemm ukoll 
ħtieġa kbira ta’ kjarifikazzjoni, għax min-naħa l-waħda hemm pjanat, illi l-Kummissjoni 
qiegħda tiddelega kompetenza sostanzjali lill-EA (tant illi l-EA tista’ tiġi rakkkomandata 
bħala organizzazzjoni privata bi speċifikazzjonijiet estensivi għall-Istati Membri), u min-naħa 
l-oħra jidher illi l-awtoritajiet kif ukoll l-istrumenti ta’ kontroll tal-Kummissjoni (u ta’ l-Istati 
Membri) ma ġewx spjegati biżżejjed meta kkumparati ma’ l-EA. Il-ħtieġa ta’ kjarifikazzjoni 
tkopri wkoll l-iffinanzjar futur ta’ l-attivitajiet trasferiti ta’ l-EA.

Sorveljanza tas-Suq u Formalitajiet tad-Dwana
F’dawn l-aħħar snin, wieħed seta’ jinnota illi permezz ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati 
Membri (għall-ħarsien kif ukoll għas-sorveljanza tas-suq) in-numru ta’ persunal beda jonqos 
kontinwament. L-effett ta’ dan huwa illi minflok sorveljanza preventiva tas-suq, hemm 
sorveljanza reattiva tas-suq. Bil-proposti tal-Kummissjoni għal dan ir-Regolament tkompli l-
ispiża għas-sorveljanza tas-suq. 
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Bħalissa l-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni illi tipprovdi provi, b’mod effettiv rigward jekk u 
sa fejn l-Istati Membri huma konformi ma’ l-obbligi tagħhom għas-sorveljaza tas-suq. Fil-
proposta tar-Regolament ukoll, m’hemm l-ebda obbligu għall-mekkaniżmi jew għodod ġodda 
jew li huma aħjar. Sakemm il-mod u l-ammont tas-sorveljanza tas-suq kif ukoll il-mod u d-
daqs tas-sanzjonijiet fl-Istati Membri ma jiġux approssimati u konkretizzati madwar l-UE 
kollha, se jkun diffiċli li tingħata garanzija ta’ livell ta’ kwalità konsistenti tas-sigurtà tal-
prodott fis-suq intern.

Responsabilitajiet ta’ Istituzzjonijiet Nazzjonali
Il-proposta tikkodifika poteri estensivi għall-Istati Membri, permezz ta’ l-istituzzjonijiet 
nazzjonali ta’ akkreditazzjoni tagħhom, awtoritajiet ta’ sorveljanza fis-suq u awtoritajiet tad-
dwana. Il-mod ta’ kif jiġu wżati dawn il-poteri jkollu impatt qawwi mhux biss fuq il-
konsumatur iżda wkoll fuq l-operatur ekonomiku individwali. Il-proposta tkopri l-aspett ta’ 
rimedji disponibbli f’każ fejn il-poteri ma jkunux ġew użati tajjeb, jew ma ġew użati xejn, 
iżda tagħmel dan parzjalment biss u mingħajr ma tikkjarifika it-tip ta’ rimedji li għandhom 
jiġu wżati. 

Riżorsi għall-Attivitijiet ta’ Analiżi tar-Riskju 
Sabiex is-sigurtà tal-prodott tiżdied fis-suq intern b’konsiderazzjoni għall-konsumaturi, it-
tisħiħ tal-kompetenza huwa essenzjali għall-analiżi tar-riskju. 

Fuq livell Komunitarju diġà jeżistu eżempji pożittivi ta’ l-iżvilupp u l-użu ta’ riżorsi għall-
analiżi kollettiva tar-riskju. Dawn it-tip ta’ sforzi qegħdin jiġu ppruvati bħalissa f’oqsma tas-
Sigurtà ta’ l-Ikel (EFSA), tas-Sigurtà Marittima (EMSA) u tas-Sigurtà fl-Avjazzjoni. 


