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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

La sécurité des jouets est couverte par une directive adoptée en 1988 et modifiée en 1993. Ce 
texte a permis d’harmoniser les règles existant dans les Etats-membres et  d’améliorer la 
protection des enfants. 

Mais la directive est à adapter au contexte économique dans lequel nous vivons, aux nouvelles 
connaissances scientifiques dont nous disposons, tout en intégrant les données statistiques 
liées aux risques et les nouvelles exigences sociétales.

De nouvelles données à prendre en compte

Contexte économique

L’augmentation des échanges commerciaux a contribué à modifier considérablement le 
secteur économique du jouet.

Environ 80% des jouets commercialisés dans l'UE sont importés et il faut rappeler qu’au 
cours de l’année 2007, des millions de jouets fabriqués en Chine ont été rappelés pour cause 
de non-conformité avec les normes européennes. La circulation des marchandises impose de 
revoir les règles de mise sur le marché et de contrôle du respect des normes.

Nouvelles connaissances scientifiques

Les jouets contiennent de plus en plus de substances chimiques, ce qui implique d’adapter la 
législation aux risques liés à la présence de ces produits et à l’usage particulier que peuvent 
faire les enfants des jouets (succion, jet, etc.).

Données statistiques et gestion des risques

Les notifications d’accidents impliquant des jouets concernent essentiellement des accidents 
graves. Cette situation doit prendre en compte l’ensemble des accidents pour mieux 
appréhender les dangers et les risques liés à l’utilisation des jouets.

Afin de mieux prévenir les accidents liés à l’utilisation des jouets, nous devons nous appuyer 
sur les évaluations scientifiques et sur les évaluations du risque disponibles.

La référence au principe de précaution ne doit pas être faite pour une catégorie spécifique de 
produits, son application doit être générale.

Nouvelles exigences sociétales

Reflet de notre société, les jouets sont de plus en plus nombreux et variés. Ils accompagnent 
l’enfant dans son développement affectif et intellectuel et font partie de son univers tant à 
domicile que dans le cadre de son éducation.

Les consommateurs finals sont en droit d’attendre et d’exiger que les produits qu’ils achètent 
soient de qualité et qu’ils ne puissent mettre en danger la santé des enfants ou de ceux dont ils 
ont la garde.
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Sensibilisés aux questions environnementales, ils demandent aussi à disposer de produits 
respectueux de l’environnement. Cette demande concerne le cycle de vie du produit, son
emballage, ainsi que la durabilité des jouets. Des études montrent que de nombreux jouets mis 
sur le marché ne présentent pas la résistance nécessaire et deviennent rapidement des déchets.

La proposition de la Commission comporte des avancées mais des précisions doivent 
être apportées. Les propositions d’amendements ont été rédigées dans ce sens, 
notamment sur :

L’importance de l’avertissement et des documents réglementaires accompagnant le produit

Les termes employés doivent faire l'objet d'une définition comprise par tous et se référer à la 
nomenclature de l'UE, par exemple en matière d'asphyxie.

En outre, les documents doivent pouvoir être lus facilement. Il est aussi primordial qu’ils 
soient rédigés dans la ou les langues officielles des Etats membres où les produits sont 
commercialisés. 

Les dispositions en matière de délais de réponse aux demandes et d’avertissement doivent être 
définies précisément. Idem pour les dispositions sur les mesures correctives, de retrait et de 
rappel des jouets non-conformes.

La qualité des produits et risques liés à la présence de substances chimiques

Les jouets sont spécifiquement destinés à des enfants : il est nécessaire de prendre en compte 
leur  plus grande sensibilité à leur environnement par rapport aux adultes.

En effet, leurs organes n’arrivent à maturité qu’à certains âges, aussi l’exposition aux  
substances CMR, représente un risque pour le développement des enfants et pour leur santé à 
long terme. Il est donc nécessaire d’élargir la référence à d’autres législations (emballages des 
denrées alimentaires, produits cosmétiques, etc.) qui disposent de valeurs limites concernant 
la présence de substances ou la migration des substances chimiques à évaluer au regard de 
l’usage que peut faire l’enfant du produit (succion, contact avec la peau, etc.).

Votre rapporteure estime que les dispositions sur les substances chimiques doivent être 
étendues aux substances PBT, etc.

La proposition fait primer la libre circulation sur la sécurité des jouets. Dans ce cadre, il est 
nécessaire que la charge de la preuve soit inversée, à l’instar de REACH. Aussi les opérateurs 
économiques doivent montrer que leurs jouets sont sûrs et respectent la santé des enfants.

Suite à de nombreuses délocalisations, 80% des jouets commercialisés dans l’Union sont 
importés et ce principalement de Chine, où les conditions de travail et les normes 
environnementales sont basses.

Les responsabilités en matière de sécurité des jouets sont donc multiples. Mais les grandes 
marques et donneurs d’ordre occidentaux, dominant encore le marché du jouet, il leur revient, 
ainsi qu’aux importateurs et aux distributeurs, de faire respecter les cahiers des charges 
reflétant une législation communautaire à la hauteur du niveau élevé de protection de la santé 
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de nos enfants.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa pubblika u s-Sikurezza ta’ l-ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli biex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-prinċipju ta’ prekawzjoni huwa 
speċifikament stipulat fit-Trattat mill-
1992; Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Komunitajiet Ewropej diversi drabi 
iċċarat il-kontenut u l-implimentazzjoni
ta’ dan il-prinċipju tal-liġi Komunitarja 
bħala prinċipju li fuqu ġiet imsejsa l-
politika ta’ protezzjoni segwita mill-
Komunità fil-qasam ta’ l-ambjent u s-
saħħa1.
1Deċiżjoni tat-23 ta’ Settembru 2003 dwar il-
Kawża C-192/01, Kummissjoni/Danemark, Ġabra 
tal-2003, p. I- 9693;  Deċiżjoni tas-7 ta’ Settembru 
2004 dwar il-Kawża C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee u  
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels, Ġabra tal-2004, p. I-7405.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-perikli u r-riskji li jistgħu joħolqu l-ġugarelli 
għas-sigurtà u s-saħħa tat-tfal u billi t-tfal jappartjenu għal kategorija ta' popolazzjoni 
dgħajfa ħafna jew dgħajfa minħabba l-età, il-prinċipju ta' prekawzjoni għandu jkun integrat 
fil-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-ġugarelli sabiex ikun possibbli kemm għall-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri u kemm għall-operaturi ekonomiċi li  jieħdu miżuri li ma 
jippermettux li ċertu ġugarelli jitpoġġew fis-suq. Il-prinċipju għandu jkun implimentat b’mod 
ġenerali.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-operaturi ekonomiċi li jintervjenu fil-
katina tal-provvista u tad-distribuzzjoni 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex 
jiżguraw li jagħmlu disponibbli fis-suq 
dawk il-ġugarelli biss li jkunu konformi 
mal-leġiżlazzjoni applikabbli. Din id-
Direttiva tipprovdi tqassim ċar u 
proporzjonat ta’ obbligi li jikkorrispondu 
mal-funzjoni rispettiva ta’ kull operatur fil-
proċess tal-provvista u tad-distribuzzjoni.

(8) L-operaturi ekonomiċi li jintervjenu fil-
katina tal-provvista u tad-distribuzzjoni 
għandhom jieħdu azzjoni b’responsabilità 
u bl-attenzjoni kollha rikjesta sabiex 
jiggarantixxu li skond il-kundizzjonijiet 
ta’ l-użu normali u r-raġunament 
prevedibbli, il-ġugarelli li huma jpoġġu 
fis-suq ma jkunux perikolużi għas-sigurtà 
u s-saħħa tat-tfal. L-operaturi ekonomiċi
għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa 
biex jiggarantixxu li ma jpoġġux fis-suq 
ġugarelli li mhumiex konformi mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Din id-direttiva 
tipprovdi tqassim ċar u proporzjonat ta’ 
obbligi li jikkorrispondu mal-funzjoni 
rispettiva ta’ kull operatur fil-proċess tal-
provvista u tad-distribuzzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed  li wieħed ifakkar lill-operaturi ekonomiċi biex jieħdu l-miżuri xierqa, iżda hu 
utli  ukoll li wieħed ifakkarhom fir-responsabilità tagħhom. Mhux biżżejjed  li wieħed ifakkar 
lill-operaturi ekonomiċi biex jieħdu l-miżuri xierqa, iżda hu utli  ukoll li wieħed ifakkarhom 
fir-responsabilità tagħhom.-{}-

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex it-tfal ikunu mħarsa mir-riskji 
li ġew individwati dan l-aħħar, jeħtieġ 
ukoll li jiġu adottati rekwiżiti essenzjali 
tas-sikurezza ġodda. Partikolarment, 
jeħtieġ li jiġu kkompletati u aġġornati 
dispożizzjonijiet dwar is-sustanzi kimiċi 

(16) Sabiex ikun garantit livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tat-tfal, 
kif ukoll li l-ambjent kontra riskji 
differenti, is-sustanzi perikolużi u 
perikolużi ħafna għandhom ikunu 
suġġetti għal attenzjoni partikolari.



PA\736395MT.doc 7/72 PE409.407v02-00

MT

fil-ġugarelli. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom jispeċifikaw li l-ġugarelli 
għandhom ikunu konformi mal-
leġiżlazzjoni ġenerali dwar il-kimiċi, 
partikolarment ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda 
d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-
Regolament tal-
Kummissjoni (KEE) Nru 793/93 tal-
Kunsill u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll 
id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-
Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 
93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE.
Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
madankollu, jiġu adottati wkoll għar-
rekwiżiti partikolari tat-tfal li huma grupp 
vulnerabbli ta’ konsumaturi. Għalhekk, 
għandu jkun hemm restrizzjonijiet ġodda 
fuq sustanzi li huma kklassifikati bħala 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni (CMR) skond id-
Direttiva 67/548/KEE tas-
27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet 
amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-
imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi 
perikolużi u l-fwejjaħ fil-ġugarelli, 
minħabba r-riskji speċjali li dawn is-
sustanzi jistgħu jfissru għas-saħħa tal-
bniedem. Il-valuri speċifiċi limitati stipulati 
għal ċertu sustanzi fid-Direttiva 
88/378/KEE għandhom ikunu aġġornati 
sabiex ikun ikkunsidrat l-iżvilupp ta’ l-
għarfien xjentifiku.

Jeħtieġ ukoll li jiġu adottati rekwiżiti 
essenzjali tas-sikurezza ġodda. 
Partikolarment, jeħtieġ li jiġu kkompletati 
u aġġornati dispożizzjonijiet dwar is-
sustanzi kimiċi fil-ġugarelli. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jispeċifikaw li 
l-ġugarelli għandhom ikunu konformi mal-
leġiżlazzjoni ġenerali dwar il-kimiċi, 
partikolarment ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda 
d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-
Regolament tal-
Kummissjoni (KEE) Nru 793/93 tal-
Kunsill u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll 
id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-
Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 
93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE.
Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
madankollu, jiġu adottati wkoll għar-
rekwiżiti partikolari tat-tfal li huma grupp 
vulnerabbli ta’ konsumaturi. Għalhekk, 
għandu jkun hemm restrizzjonijiet ġodda 
fuq sustanzi li huma kklassifikati bħala 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni (CMR) skond id-
Direttiva 67/548/KEE tas-
27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet 
amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-
imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi 
perikolużi u l-fwejjaħ fil-ġugarelli, 
minħabba r-riskji speċjali li dawn is-
sustanzi jistgħu jfissru għas-saħħa tal-
bniedem. Il-valuri speċifiċi limitati stipulati 
għal ċertu sustanzi fid-Direttiva 
88/378/KEE għandhom ikunu aġġornati 
sabiex ikun ikkunsidrat l-iżvilupp ta’ l-
għarfien xjentifiku.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li t-trattati u l-leġiżlazzjonijiet komunitarji relatati, dejjem jirrikorru għall-objettiv 
ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal- persuni kkunsidrati u ta’ l-ambjent, dejjem 
għandha ssir reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-ġugarelli. Din il-premessa,
minħabba li  titratta sustanzi kimiċi, jeħtieġ li tagħmel referenza għas-sustanzi perikolużi u 
perikolużi ħafna. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-operaturi ekonomiċi li  jitolbu 
eżenzjoni għall-użu ta’ sustanza 
perikoluża ħafna fil-ġugarelli, għandhom 
juru li ma teżistix alternattiva oħra iktar 
sikura. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B’mod ġenerali għandu jkun evitat l-użu ta’ sustanzi perikolużi minħabba l-effetti potenzjali 
għal tul ta’ żmien twil fuq is-saħħa tat-tfal. Madanakollu, l-użu tagħhom jista’ jkun użat bil-
kundizzjoni li l-manifatturi jiġġustifikaw li ma jeżistux sustanzi ta’ sostituzzjoni iktar sikuri. 
Din l-emenda għandha tirrikorri wkoll għall-“prinċipju” tat-tibdil tal-ġustifikazzjoni 
introdott fil-leġiżlazzjoni REACH, li jitlob lill-manifattur juri li m hemmx alternattivi oħra 
ħlief l-użu ta sustanza perikoluża. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16 b) Ir-responsabilità fil-qasam tal-
ġestjoni tar-riskji rappreżentati mill-
ġugarelli, speċjalment dawk marbuta ma' 
l-użu ta' sustanzi kimiċi fil-ġugarelli, 
għandhom jobbligaw lill-persuni fiżiċi jew 
legali li jimmanifatturawhom, 
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jimpurtawhom jew ipoġġuhom fis-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-operaturi ekonomiċi tas-settur tal-ġugarelli għandhom ukoll ikunu konxji b’mod sħiħ ta’ l-
effetti perikolużi potenzjali għas-saħħa tat-tfal ta’ l-użu ta’ ċertu sustanzi jew taħlitiet kimiċi. 
Għalhekk, il-problema tas-sustanzi kimiċi għandha tkun integrata fil-ġestjoni tar-riskji 
marbuta ma’ l-użu tal-ġugarelli.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jixraq li jiġu stipulati rekwiżiti
speċifiċi ta’ sikurezza biex ikopru l-
perikolu speċifiku potenzjali ppreżentat 
mill-ġugarelli ġewwa l-ikel f’konformità 
mal-prinċipju tal-prekawzjoni, billi l-
assoċjazzjoni ta’ ġugarell u prodott ta’ l-
ikel jista’ jkun il-kawża ta’ fgar li huwa 
distint mir-riskji ppreżentati mill-ġugarell 
waħdu u li, għalhekk, mhijiex koperta 
minn miżuri speċifiċi fil-livell 
Komunitarju.

(18) Jixraq li jiġu stipulati rekwiżiti 
speċifiċi ta’ sikurezza biex ikopru l-
perikolu speċifiku potenzjali ppreżentat 
mill-ġugarelli ġewwa l-ikel f’konformità 
mal-prinċipju tal-prekawzjoni, billi l-
assoċjazzjoni ta’ ġugarell u prodott ta’ l-
ikel jista’ jkun il-kawża ta’ fgar li huwa 
distint mir-riskji ppreżentati mill-ġugarell 
waħdu u li, għalhekk, mhijiex koperta 
minn miżuri speċifiċi fil-livell 
Komunitarju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ prekawżjoni għandu jkun applikat b’mod ġenerali fil-kuntest ta’ din id-
direttiva riveduta. Din l-emenda hija marbuta wkoll ma’ l-emenda 1, premessa 3. a.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Billi jistgħu jeżistu jew jistgħu jiġu (19) Billi jistgħu jeżistu jew jistgħu jiġu 
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żviluppati ġugarelli li jippreżentaw perikli 
li mhux koperti minn rekwiżit partikolari 
tas-sikurezza stipulat f’din id-Direttiva, 
jeħtieġ li jiġi stabbilit rekwiżit ġenerali tas-
sikurezza bħala bażi legali għat-teħid ta’ l-
azzjoni kontra ġugarelli bħal dawn. F’dan 
ir-rigward is-sikurezza tal-ġugarelli 
għandga tiġi deċiża b’referenza għall-użu 
intenzjonat tal-prodott, filwaqt li jitqies l-
użu prevedibbli, billi wieħed iżomm 
f'moħħu l-imġiba normali tat-tfal li 
ġeneralment ma joqogħdux attenti daqs l-
utent adult medju.

żviluppati ġugarelli li jippreżentaw perikli 
li mhux koperti minn rekwiżit partikolari 
tas-sikurezza stipulat f’din id-direttiva, 
jeħtieġ li jiġi stabbilit rekwiżit ġenerali tas-
sikurezza bħala bażi legali għat-teħid ta’ l-
azzjoni kontra ġugarelli bħal dawn. F’dan 
ir-rigward is-sikurezza tal-ġugarelli 
għandga tiġi deċiża b’referenza għall-użu 
raġonevoli intenzjonat tal-prodott, filwaqt 
li jitqies l-użu prevedibbli, billi wieħed 
iżomm f'moħħu l-imġiba normali tat-tfal li 
ġeneralment ma joqogħdux attenti daqs l-
utent adult medju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jippreċiża l-karatteristiċi differenti prevedibbli ta’ l-użi li għandhom jiġu 
evalwati. Hemm bżonn li wieħed jaħseb dwarhom biex ikun jista’ jipproċedi għall-
evalwazzjoni tal-ġugarell biex ikunu kkunsidrati użi li t-tfal jistgħu jagħmlu mill-ġugarell, 
minbarra l-attivitajiet li t-tfal ta’ ċertu età jistgħu jwettqu mingħajr ħsieb f’dak l-istadju ta’ l-
iżvilupp tagħhom kemm fiżiku u kemm intelletwali, eċċ.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-marka CE, li timmaterjalizza
konformità ta’ ġugarell, hija l-
konsegwenza viżibbli ta’ proċess sħiħ li 
jinkludi l-evalwazzjoni tal-konformità 
f’sens wiesa’. Il-prinċipji ġenerali li 
jirregolaw l-użu tal-marka CE, u r-regoli 
dwar it-twaħħil tagħha għandhom għalhekk 
jiġu stabbiliti f’din id-Direttiva.

(21) Il-marka CE, li tindika l-konformità
ta’ ġugarell, hija l-konsegwenza viżibbli ta’ 
proċess sħiħ li jinkludi l-evalwazzjoni tal-
konformità f’sens wiesa’. Il-prinċipji 
ġenerali li jirregolaw l-użu tal-marka CE, u 
r-regoli dwar it-twaħħil tagħha għandhom 
għalhekk jiġu stabbiliti f’din id-direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-numru konsiderevoli ta’ ġugarelli li nġabru lura mis-suq fl-2007 li kellhom il-marka KE, 
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ifakkar lill-konsumaturi Ewropej li l-osservazzjoni tal-konformità ma kinetx sinonima ma’ 
livell għoli ta’ sigurtà tal-ġugarelli. Mhux lanqas xieraq li wieħed isemmi li l-marka KE 
trendi bla effett il-konformità minħabba li din timplika s-sigurtà.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa kruċjali li kemm il-manifatturi 
u kemm l-utenti jkunu jafu b’mod ċar li 
bit-twaħħil tal-marka CE mal-ġugarell il-
manifattur ikun qed jiddikjara li l-prodott 
huwa konformi mar-rekwiżiti kollha 
applikabbli u jieħu r-responsabbiltà kollha 
għalih.

(22) Huwa kruċjali li l-manifatturi  jkunu 
jafu b’mod ċar li bit-twaħħil tal-marka CE 
mal-ġugarell il-manifattur ikun qed 
jiddikjara li l-prodott huwa konformi mar-
rekwiżiti kollha applikabbli u jieħu r-
responsabbiltà kollha għalih.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-manifattur biss jista’ jwaħħal il-marka « KE». Huwa għandu jkun konxju li l-użu tal-marka 
« KE » filwaqt li timplika kundizzjonijiet stretti, tinkludi r-responsabilità tiegħu u tinkludi 
wkoll li kull abbuż għandu jkun sanzjonat. Relatata ma' l-emenda 8;

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Partikolarment, għandha tiġi konferita 
s-setgħa fuq il-Kummissjoni sabiex tadatta 
r-rekwiżiti kimiċi f'ċerti każijiet definiti 
sewwa u tagħti eżenzjonijiet mill-
projbizzjoni ta' sustanzi CMR f'ċerti 
każijiet kif ukoll tadatta d-diċitura tat-
twissijiet speċifiċi għal ċerti kategoriji ta’ 
ġugarelli. Minħabba li dawk il-miżuri 
għandhom ambitu ġenerali u ġew mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva, u/jew biex 
jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda 

(32) Partikolarment, għandha tiġi konferita 
s-setgħa fuq il-Kummissjoni sabiex tadatta 
r-rekwiżiti kimiċi f'ċerti każijiet definiti 
sewwa u tagħti eżenzjonijiet mill-
projbizzjoni ta' sustanzi perikolużi ħafna u 
ta' dawk CMR f'ċerti każijiet kif ukoll 
tadatta d-diċitura tat-twissijiet speċifiċi 
għal ċerti kategoriji ta’ ġugarelli.
Minħabba li dawk il-miżuri għandhom 
ambitu ġenerali u ġew mfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-direttiva, u/jew biex jissupplementaw 
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ta' elementi ġodda mhux essenzjali, dawn 
iridu jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

din id-direttiva biż-żieda ta' elementi ġodda 
mhux essenzjali, dawn iridu jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda relatata ma’ l-emendi tal-premessa 16, ma’ l-Artikolu 47 u ma’ l-Anness II, it-tielet 
taqsima.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ladarba l-għanijiet ta’ l-azzjoni 
proposta, primarjament li jiġi żgurat livell 
għoli tal-ġugarelli filwaqt li jkun garantit 
it-tħaddim tas-suq intern billi jiġu stabbiliti 
rekwiżiti armonizzati ta’ sikurezza għall-
ġugarelli u rekwiżiti minimi għas-
sorveljanza tas-suq, ma jistgħux jinkisbu 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u 
jistgħu għalhekk, minħabba fl-iskala u l-
effetti tad-Direttiva, jinkisbu aħjar fil-livell 
tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta 
miżuri, bi qbil mal-prinċipju ta' sussidarjeta 
stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat 
f'dan l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx 
lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jinkisbu dawk il-miri,

(34) Ladarba l-għanijiet ta’ l-azzjoni 
proposta, primarjament li jiġi żgurat livell 
għoli tal-ġugarelli bl-għan li jkun żgurati 
s-sigurtà u s-saħħa tat-tfal filwaqt li jkun 
garantit it-tħaddim tas-suq intern billi jiġu 
stabbiliti rekwiżiti armonizzati ta’ 
sikurezza għall-ġugarelli u rekwiżiti 
minimi għas-sorveljanza tas-suq, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri u jistgħu għalhekk, 
minħabba fl-iskala u l-effetti tad-Direttiva, 
jinkisbu aħjar fil-livell tal-Komunità, il-
Komunità tista' tadotta miżuri, bi qbil mal-
prinċipju ta' sussidarjeta stipulat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dan l-
Artikolu, din id-direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li hu meħtieġ biex jinkisbu dawk 
il-miri,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun imfakkar l-objettiv ewlieni ta’ din id-direttiva.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-direttiva hija bbażata fuq il-
prinċipju li l-manifatturi, l-importaturi u 
l-operaturi ekonomiċi l-oħra 
jiggarantixxu li l-manifattura jew it-
tpoġġija fis-suq tal-ġugarelli, bmod 
partikolari tas-sustanzi kimiċi li jkun 
fihom, ma għandhomx effetti perikolużi 
jew tossiċi għas-saħħa tat-tfal u għall-
ambjent. Dawn il-miżuri huma bbażati 
fuq il-prinċipju ta prekawzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li t-trattati u l-leġiżlazzjonijiet komunitarji relatati, dejjem jirrikorru għall-objettiv ta 
livell għoli ta protezzjoni tas-saħħa tal- persuni kkunsidrati u ta l-ambjent, dejjem għandha 
ssir reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-ġugarelli, inklużi s-sustanzi kimiċi użati 
għall-manifattura tagħhom. Hemm bżonn li jkun imfakkar li l-prinċipju ta prekawzjoni 
għandu jkun integrat fil-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-ġugarelli

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) «manifattur»:  tfisser kull persuna 
naturali jew ġuridika li tiddisinja u 
timmanifattura ġugarell jew li tara li dak 
il-ġugarell ikun iddisinjat u/jew 
manifatturat, taħt isimha jew bit-
trademark tagħha;

(3) «manifattur»: tfisser kull persuna 
naturali jew ġuridika li tiddisinja u 
timmanifattura ġugarell, jew li ddisinjatu 
jew iffabbrikatu, taħt isimha jew bit-
trademark tagħha;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Article 2 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8 bis) «twissija»: Avviż(i) speċjali li 
jiġbdu l-attenzjoni jew il-prudenza ta l-
utent finali jew ta superviżur dwar il-
kundizzjonijiet ta l-użu jew tal-muntatura 
tal-ġugarell;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun definit it-terminu ta’ « twissija » sabiex tkun evitata kwalunkwe konfużjoni ma 
l-ittikkettar.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) «irtirar»: tfisser kull miżura maħsuba 
biex ma tħallix li ġugarell isir disponibbli 
fis-suq fil-katina ta’ provvista;

(9) «irtirar»: tfisser kull miżura maħsuba 
biex ma tħallix li ġugarell isir disponibbli, 
jitqassam, jiġi offurt jew espost fis-suq fil-
katina ta’ provvista;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeżisti l-bżonn li jkun ippreċiżat liema attivitajiet ikopri eżattament l-irtirar.



PA\736395MT.doc 15/72 PE409.407v02-00

MT

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Article 2 – paragrafu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) «Soffokazzjoni»: Blokk tal-
funzjonijiet ta’ l-organi essenzjali jew 
vitali minħabba nuqqas ta’ ossiġnu, li 
huwa ikkawżat minn ħames possibilitajiet 
differenti li huma meta oġġett jgħaddi 
minn passaġġ fil-ġisem li mhux suppost 
jgħaddi minnu,mit-tgħarriq, mis-
soffokazzjoni, mit-tgħalliq jew billi 
jinstaddu xi organi

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-terminu soffokazzjoni għandu jkun definit minħabba li jinkorpora sintomi differenti ta’ 
nuqqas ta’ ossiġnu. Is-soffokazzjoni hija konsegwenza ta’ waħda mill-ħames possibilitajiet 
ikkawżati min-nuqqas ta ossiġnu u li jippreżentaw riskju serju jew vitali għas-saħħa tat-tfal.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Article 2 – punt 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) «suxxettibbli li jinbela’ minħabba l-
forma u d-daqs tiegħu» : kwalunkwe 
ġugarell li d-daqs jew il-forma tiegħu 
jippermetti li jinbela’mingħajr diffikulta 
minbarra l-piż ta l-oġġett innifsu, skond 
iċ-ċilindru għall-ittestjar tad-daqs ta 
biċċiet żgħar kif stipulat fl-istandards EN 
71-1:2005;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-fenomenu għandu jkun definit minħabba li l-indiġestjoni ta’ ċertu ġugarelli tista’ 



PA\736395MT.doc 16/72 PE409.407v02-00

MT

tikkawża soffokazzjoni jew toħolqu problemi fl-istonku jew fl-intestini. L-indiġestjoni ta’ ċertu 
ġugarelli mhix possibbli minħabba li d-daqs tagħhom huwa iżgħar miċ-ċilindru għall-ittestjar 
imsemmi hawn fuq.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Article 2 – punt 12 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) «suxxettibbli li toħloq 
soffokazzjoni»: Kwalunkwe ġugarell li d-
daqs, il-forma jew il-piż tiegħu 
jippermettilu li jgħatti kompletament, 
mingħajr sforz żejjed il-ħalq, l-imnieħer 
jew il-kanali respiratorji inferjuri ; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda għall-punt 12 a.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) «ħsara» :  tfisser korriment fiżiku jew 
ħsara lis-saħħa;

(13) «ħsara» : tfisser korriment fiżiku jew
kwalunkwe ħsara oħra lis-saħħa, inkluża 
ħsara fuq terminu ta żmien twil;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li din id-definizzjoni tkun preċizata, inklużi l-effetti minbarra dawk fiżiċi li 
ġugarell mhux ta standard jista joħloq, kif ukoll l-effetti għal tul ta żmien twil marbuta ma l-
użu ta ċerti sustanzi.  
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Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) «periklu» : tfisser sors potenzjali ta’ 
ħsara;

(14) «periklu» : tfisser sors potenzjali ta’ 
ħsara għas-saħħa jew għall-integrità ta’ 
kwalunkwe persuna;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun ippreċiżat dak li jista jiġrilu ħsara.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-manifatturi għandhom jaraw li 
jkollhom f’posthom proċeduri li jiżguraw 
li jkompli jkun hemm il-konformità ma’ 
produzzjoni ta’ serje. Tibdil fid-disinn jew 
il-karatteristiċi tal-prodott u tibdil fl-
istandards armonizzati li b’referenza 
għalihom jingħad li jkun hemm konformità 
ta’ ġugarell għandhom jitqiesu 
adegwatament.

4. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
proċeduri jkunu f’posthom biex jiżguraw 
li l-produzzjoni ta’ serje tibqa’ 
b’konformità mal-mudell jew mal-prototip 
tal-ġugarell u tal-partijiet tiegħu li ntużaw 
għall-proċeduri differenti ta’ evalwazzjoni 
u ta’ konformità tal-ġugarell ikkonċernat, 
kif ukoll mar-rekwiżiti essenzjali ffissati 
mill-Artikolu 9 u l-Anness II.. Il-
manifatturi għandhom iqisu b’mod 
adegwat tibdil fid-disinn jew il-
karatteristiċi tal-prodott u tibdil fl-
istandards armonizzati li b’referenza 
għalihom hu ddikjarat li jkun hemm 
konformità ta’ ġugarell.

Il-manifatturi għandhom, f’kull każ, jekk 
ikun xieraq, jagħmlu testijiet ta’ kampjun 
ta’ ġugarelli mqiegħda fis-suq, jinvestigaw 
u jekk ikun il-bżonn, iżommu reġistru ta’ 
tilwim, u jżommu lid-distributuri 
informati b’dak il-monitoraġġ.

Il-manifatturi għandhom jagħmlu testijiet 
ta’ kampjun ta’ ġugarelli ffabbrikati, 
inklużi l-partijiet ta’ dawn, u mqiegħda 
fis-suq. Dawn it-testijiet għandhom 
jitwettqu mill-inqas darba fis-sena, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 38. 
Il-manifatturi għandhom jinvestigaw u,
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f'mhux iktar minn ġimagħtejn, 
jirrispondu għat-tilwim u għall-ilmenti li 
jirċievu mill-operaturi ekonomiċi 
differenti u mill-utenti finali u għandhom
iżommu reġistru ta’ tilwim, b’konformità 
mal-Artikolu 7a, u għandhom jinformaw 
bis-segwitu li jkun sar lill-operaturi 
ekonomiċi u lill-utenti finali li jkunu 
fittxuhom .

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta’ din id-direttiva hu li jissaħħu d-dispożizzjonijiet fil-qasam tas-sigurtà tal-
ġugarettli u tas-saħħa tat-tfal. Il-fabbrikanti wkoll għandhom ikunu jistgħu jiggarantixxu li 
jkunu applikaw proċeduri differenti. It-testijiet permezz ta’ kampjun għalhekk għandhom 
ikunu regolati u għandhom jiffokaw fuq is-suġġett tal-katina ta' manifattura, kif ukoll fuq il-
partijiet li jagħmluhom. Fl-aħħar nett, ir-reklamazzjonijiet u l-ilmenti għandhom jiġu ttrattati 
fi skadenza raġonevoli, sew jew ikunu ġejjin minn operaturi ekonomiċi oħra jew mill-utenti 
finali.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li ġugarell li huma 
jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi 
mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli, 
għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex il-ġugarell isir konformi jew
li jirtirawh mis-suq u jittieħed lura minn 
utenti aħħarin, skond il-każ. Huma 
għandhom jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali u lill-Istati Membri 
fejn huma jkunu għamlu l-ġugarell 
disponibbli dwar dan, billi jagħtu d-
dettalji, b’mod partikulari, dwar in-
nuqqas tal-konformità u tal-miżuri
korrettivi li jkunu ttieħdu.

7. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li ġugarell li huma 
jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi 
mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli, 
għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex il-ġugarell isir konformi, 
b’konformità mal-Artikolu 10a, jew 
jirtirawh mis-suq, b’konformità mal-
Artikolu 10b, u jieħdu lura minn utenti
finali, b’konformità mal-Artikolu 10c.
Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali u lill-Istati Membri 
fejn huma jkunu għamlu l-ġugarell 
disponibbli dwar dan, billi jiddiskrivu 
b’mod preċiż, b’mod partikulari, il-
problema tan-nuqqas ta’ konformità u l-
miżuri korrettivi, ta’ rtirar jew li jeħduh 
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lura, li jkunu ttieħdu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li jiġu speċifikati l-miżuri differenti li ttieħdu fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità, 
skond il-problema ta’ konformità u ta’ sigurtà nnotata, hekk kif preċiżat fl-emendi għall-
ARtikolu 10a sa 10c. L-istess japplika għall-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Manifatturi għandhom jagħtu lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, meta 
dawn jitolbuhom, l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha neċessarja biex 
juru l-konformità tal-ġugarell. Huma 
għandhom jikkooperaw ma’ dawk l-
awtoritajiet, fuq talba ta’ dawn ta’ l-aħħar, 
fuq kull azzjoni biex ikunu evitati r-riskji 
mill-ġugarelli li huma jkunu qiegħdu fis-
suq.

8. Il-manifatturi, fi żmien sebat ijiem,
għandhom jagħtu lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, meta dawn 
jitolbuhom, l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha neċessarja biex 
juru l-konformità tal-ġugarell. Huma 
għandhom jikkooperaw ma’ dawk l-
awtoritajiet, fuq talba ta’ dawn ta’ l-aħħar, 
fuq kull azzjoni biex ikunu evitati r-riskji 
mill-ġugarelli li huma jkunu qiegħdu fis-
suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien limitu għall-komunikazzjoni ta’ kwalunkwe dokument jew informazzjoni għandhom 
ikunu speċifikati. Preċiżjoni ta’ dan it-tip hija element bl-għan li jsaħħaħ l-applikazzjoni tal-
miżuri ta' sikurezza li jippermettu li tkun garantita s-saħħa tat-tfal.
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-manifatturi għandhom jinformaw 
bil-ħatra ta’ rappreżentant awtorizzat lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti fit-
territorju li fih ikunu disponibbli l-
ġugarelli, mhux iktar tard minn erba' 
ġimgħat wara d-data tal-ħatra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti hija meħtieġa. Din għandha ssir 
fiż-żmien limitu msemmi.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. In-notifika tar-rappreżentant 
awtorizzat maħtur għandu jkun fiha mill-
inqas id-dettalji tar-rappreżentant 
awtorizzat (isem, indirizz postali, dettalji 
tat-telefon, indirizz elettroniku, sit ta’ l-
internett), il-ġugarelli li għalihom ikun 
maħsub ir-rappreżentat awtorizzat 
permezz ta’ l-obbligi previsti fil-paragrafu 
3, u n-numru ta’ identifikazzjoni uniku 
tal-ġugarelli msemmija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni minima li l-manifattur għandu jikkomunika lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti meta jinħatar rappreżentant awtorizzat għandha tkun speċifikata sabiex ikun 
possibbli li jitwettqu l-objettivi tar-reviżjoni ta' din id-direttiva.
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Emenda 26

Proposta għal direttiva
Article 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta jitolbuh, huwa għandu jagħti lill-
awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tiġi ppruvata l-konformità tal-ġugarell.

(b) fuq talba ta’ l-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti, huwa għandu, fi żmien sebat 
ijiem, jagħtihom  l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex tiġi 
ppruvata l-konformità tal-ġugarell.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien limitu għall-komunikazzjoni ta kwalunkwe dokument jew informazzjoni għandhom 
ikunu speċifikati. Preċiżjoni ta dan it-tip hija element bl-għan li jsaħħaħ l-applikazzjoni tal-
miżuri ta' sikurezza li jippermettu li tkun garantita s-saħħa tat-tfal. 

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jqiegħdu ġugarell fis-suq, l-
importaturi għandhom jaġixxu b'attenzjoni 
kif imiss skond ir-rekwiżiti applikabbli.

1. Meta jqiegħdu ġugarell fis-suq l-
importaturi għandhom jiggarantixxu li l-
ġugarelli li huma jqiegħdu fis-suq ta’ l-
Unjoni josservaw id-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-direttiva, u li dawn ikunu sikuri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li wieħed jippreċiża li l-importaturi għandhom ukoll parti mir-
risponsabilità fl-applikazzjoni u fl-osservanza ta' l-objettivi tar-reviżjoni ta' din id-direttiva. 
L-aħħar emenda hija emenda lingwistika.
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Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma jqiegħdu ġugarell fis-suq, l-
importaturi għandhom jivverifikaw li tkun 
saret il-proċedura xierqa ta' l-evalwazzjoni 
tal-konformità mill-manifattur.

2. Qabel ma jqiegħdu ġugarell fis-suq, l-
importaturi għandhom jivverifikaw li tkun 
saret il-proċedura xierqa ta' l-evalwazzjoni 
tal-konformità mill-manifattur, 
b’konformità ma’ l-Artikoli 18.

Huma għandhom jivverifikaw li l-
manifattur ikun ħejja d-dokumentazzjoni 
teknika, li l-ġugarell ikollu l-marka/i 
meħtieġa tal-konformità, li jkun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa u li 
l-manifattur ikun osserva r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 3(5) u (6).

Huma għandhom jivverifikaw li l-
manifattur ikun ħejja d-dokumentazzjoni 
teknika b’konformità ma’ l-Artikolu 20, li 
l-ġugarell ikollu l-marka/i meħtieġa tal-
konformità, li jkun akkumpanjat mid-
dokumenti meħtieġa u li l-manifattur ikun 
osserva r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 3(5) u (6), fl-Artikolu 9 u fl-
Anness II.

Fejn importatur isib li l-prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti essenzjali ta' 
sikurezza stipulati fl-Artikolu 9 u fl-
Anness II, huwa jista' jqiegħed il-ġugarell 
fis-suq biss wara li dan ikun sar konformi 
ma’ dawk ir-rekwiżiti.

Meta importatur isib li l-prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti essenzjali ta' 
sikurezza stipulati fl-Artikolu 9 u fl-
Anness II, huwa jista' jqiegħed il-ġugarell 
fis-suq biss wara li dan ikun sar konformi 
ma’ dawk ir-rekwiżiti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li jitfakkru d-dispożizzjonijiet relevanti ta’ din id-direttiva li għalihom jirreferi 
dawn il-punti differenti. 

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom u l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati fuq il-ġugarell jew, jekk id-
daqs jew in-natura tal-ġugarell ma 

3. L-importaturi għandhom jindikaw, 
b’mod viżibbli u li jinqara b’mod ċar,
isimhom, kif ukoll l-indirizz, id-dettalji 
telefoniċi u l-indirizz elettroniku fejn 
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tagħmilx dan possibbli, fuq l-ippakkjar 
tiegħu jew f’dokument li jakkumpanja l-
ġugarell.

ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati fuq il-
ġugarell jew, jekk id-daqs jew in-natura 
tal-ġugarell ma tagħmilx dan possibbli, fuq 
l-ippakkjar tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-ġugarell, b’mod viżibbli u 
distintiv mid-deskrizzjoni tal-ġugarell.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni proposta inizjalment għandha tkun kompluta u għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u rapidament.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-importaturi għandhom jiżguraw li 
waqt li ġugarell ikun taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom, il-kundizzjonijiet ta' ħżin jew 
trasport ma jippreġudikawx il-konformità
tiegħu mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 9 
u fl-Anness II.

4. L-importaturi għandhom jiżguraw li 
waqt li ġugarell ikun taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom, il-kundizzjonijiet ta' ħżin jew 
trasport ma jippreġudikawx l-integrità 
tiegħu u l-konformità tiegħu mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 9 u fl-Anness II.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-osservanza tar-rekwiżiti ta’ sikurezza ma jikkonċernawx biss l-osservanza tal-konformità, 
imma għandhom jiggarantixxu wkoll l-integrità tal-ġugarell.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li ġugarell li huma 
jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi 

5. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li ġugarell li huma 
jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi 
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mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli, 
għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex il-ġugarell isir konformi jew
li jirtirawh mis-suq u jittieħed lura
mingħand l-utenti aħħarin, skond il-każ.
Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali u lill-Istati Membri 
fejn huma jkunu għamlu l-ġugarell 
disponibbli dwar dan, billi jagħtu d-
dettalji, b’mod partikulari, dwar in-
nuqqas tal-konformità u tal-miżuri
korrettivi li jkunu ttieħdu.

mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli, 
għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex il-ġugarell isir konformi, 
b’konformità mal-Artikolu 10a, jew 
jirtirawh mis-suq, b’konformità mal-
Artikolu 10b, u jieħdu lura minn utenti 
finali, b’konformità mal-Artikolu 10c.
Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-
operaturi ekonomiċi l-oħra u lill-
awtoritajiet nazzjonali u lill-Istati Membri 
fejn huma jkunu għamlu l-ġugarell 
disponibbli dwar dan, billi jiddiskrivu 
b’mod preċiż partikolarment, il-problema 
tan-nuqqas tal-konformità u l-miżuri
korrettivi, ta’ rtirar u li jeħduh lura, li
jkunu ttieħdu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 22.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi għandhom jagħtu lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, meta 
jitolbuhom, l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha neċessarja biex 
juru l-konformità tal-ġugarell. Huma 
għandhom jikkooperaw ma’ dawk l-
awtoritajiet, fuq talba ta’ dawn ta’ l-aħħar, 
fuq kull azzjoni biex ikunu evitati r-riskji 
mill-ġugarelli li huma jkunu qiegħdu fis-
suq.

7. Fuq talba ta' l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, l-importaturi, fi żmien sebat 
ijiem, għandhom jagħtuhom l-
informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha 
neċessarja biex juru l-konformità tal-
ġugarell. Huma għandhom jikkooperaw 
ma’ dawk l-awtoritajiet, fuq talba ta’ dawn 
ta’ l-aħħar, fuq kull azzjoni biex ikunu 
evitati r-riskji mill-ġugarelli li huma jkunu 
qiegħdu fis-suq.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 26.

 Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Meta jagħmlu ġugarell disponibbli fis-
suq, id-distributuri għandhom jaġixxu 
b'attenzjoni kif imiss fir-rigward tar-
rekwiżiti applikabbli.

1. Meta jagħmlu ġugarell disponibbli fis-
suq, id-distributuri għandhom 
jiggarantixxu li l-ġugarelli li huma 
jqiegħdu fis-suq ta’ l-Unjoni josservaw id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva b’tali 
mod li l-ġugarelli li jqiegħdu fis-suq ta’ l-
Unjoni jkunu sikuri. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 27.

 Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. Distributur għandhu jiżgura li waqt li 
ġugarell ikun taħt ir-responsabbiltà tiegħu, 
il-kundizzjonijiet ta' ħżin jew trasport ma 
jippreġudikawx il-konformità tiegħu mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 9 u fl-
Anness II.

3. Distributur għandhu jiżgura li waqt li 
ġugarell ikun taħt ir-responsabbiltà tiegħu, 
il-kundizzjonijiet ta' ħżin jew trasport ma 
jippreġudikawx l-integrità tiegħu u l-
konformità tiegħu mar-rekwiżiti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 u fl-Anness II.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 30.
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 Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4. Distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li ġugarell li huma 
jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi 
mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli, 
għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex il-ġugarell isir konformi jew 
li jirtirawh mis-suq u jittieħed lura minn 
utenti aħħarin, skond il-każ. Huma 
għandhom jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali u lill-Istati Membri 
fejn huma jkunu għamlu l-ġugarell 
disponibbli dwar dan, billi jagħtu d-
dettalji, b’mod partikulari, dwar in-nuqqas
tal-konformità u tal-miżuri korrettivi li 
jkunu ttieħdu.

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li ġugarell li huma 
jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi 
mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli, 
għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex il-ġugarell isir konformi, 
b’konformità mal-Artikolu 10a, jew 
jirtirawh mis-suq, b’konformità mal-
Artikolu 10b, u jittieħed lura minn utenti 
finali, b’konformità mal-Artikolu 10c. 
Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-
operaturi ekonomiċi l-oħra u lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ l-Istati Membri 
fejn huma jkunu għamlu l-ġugarell 
disponibbli dwar dan, billi jiddiskrivu 
b’mod preċiż, b’mod partikulari, il-
problema tan-nuqqas ta’ konformità u l-
miżuri korrettivi, ta’ rtirar u li jeħduh 
lura, li jkunu ttieħdu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 22.

 Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

5. Id-distributuri għandhom jagħtu lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, meta 
jitolbuhom, l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha neċessarja biex 
juru l-konformità tal-ġugarell. Huma 
għandhom jikkooperaw ma’ dawk l-
awtoritajiet, fuq talba ta’ dawn ta’ l-aħħar, 

5. Fuq talba ta' l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, id-distributuri, fi żmien sebat 
ijiem, għandhom jagħtuhom l-
informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha 
neċessarja biex juru l-konformità tal-
ġugarell. Huma għandhom jikkooperaw 
ma’ dawk l-awtoritajiet, fuq talba ta’ dawn 
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dwar kull azzjoni biex ikun evitat riskju 
mill-ġugarelli li huma jkunu qiegħdu fis-
suq.

ta’ l-aħħar, fuq kull azzjoni biex ikunu 
evitati r-riskji mill-ġugarelli li huma jkunu 
qiegħdu fis-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 26.

 Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Artikolu 7a
Ir-reġistru

L-operaturi ekonomiċi tan-netwerk tal-
ġugarelli kif definit fl-Artikolu 1, 
għandhom iżommu reġistru tal-miżuri 
korrettivi, ta’ l-irtirar, tad-drabi li jieħdu 
ġugarell lura, tar-reklamazzjonijiet u ta’ 
l-ilmenti li jkunu rċevew mill-operaturi 
ekonomiċi l-oħra u mill-utenti finali u 
tas-segwitu li jkun ingħata lil kull waħda 
mill-miżuri msemmija hawn fuq.
Ir-reġistru għandu jindika b’mod ċar għal 
kull wieħed mill-miżuri msemmija hawn 
fuq, ir-raġunijiet tagħhom, in-numru ta’ 
identifikazzjoni uniku tal-ġugarell 
ikkonċernat u l-l-identifikazzjoni tal-
ġugarell li jippermetti li dan jinstab, kif 
ukoll id-data ta’ meta tkun waslet ir-
reklamazzjoni jew ikun wasal l-ilemnt u 
d-data ta’ meta jkun intbagħat segwitu 
għar-reklamazzjoni jew għall-ilment. 
Ir-reġistru għandu jinżamm għal tul ta’ 
għaxar snin. L-operaturi għandhom 
jagħtuh għad-dispożizzjoni ta’ l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, fuq 
talba tagħhom.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3(4) jirreferi għaż-żamma ta’ reġistru mill-manifatturi. Għalhekk, hu neċessarju li 
jiġu speċifikati l-modalitajiet applikabbli għaż-żamma ta’ dan ir-reġistru f’din id-direttiva.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Huma għandu jkollhom sistemi u proċeduri 
xierqa biex din l-informazzjoni tkun tista' 
tinkiseb mill-awtoritajiet kompetenti għas-
sorveljanza tas-suq meta jitolbuha, għal 
perjodu ta’ 10 snin.

Huma għandu jkollhom sistemi u proċeduri 
xierqa biex din l-informazzjoni tkun tista' 
tinkiseb mill-awtoritajiet kompetenti għas-
sorveljanza tas-suq meta jitolbuha, għal 
perjodu ta’ 10 snin, fi żmien sebat ijiem.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 23.

 Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

-1. Wieħed għandu jfakkar li t-tfal 
jagħmlu parti mill-kategorija ta’ persuni 
vulnerabbli għaliex is-saħħa tagħhom 
hija fraġli u bijoloġikament iktar reattiva 
għall-preżenza ta’ ċerti sustanzi. Barra 
minn hekk, ir-riskji marbuta ma’ l-
espożizzjoni tagħhom għal sustanzi kimiċi 
huma iktar għolja minn dawk ta’ l-adulti, 
peress li l-iżvilupp tagħhom ikun għadu 
ma nkisibx.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

F’dan l-artikolu li jiddisponi dwar rekwiżiti essenzjali ta’ sikurezza, hu neċessarju li wieħed 
ifakkar li t-tfall jagħmlu parti mill-popolazzjoni tal-persuni vulnerabbli ħafna jew 
vulnerabbli, skond l-età tagħhom. U li hu neċessarju li dan jitqies fil-qasam ta’ l-eżiġenzi ta’ 
sikurezza u ta’ garanzija tas-saħħa tat-tfal li jużaw il-ġugarelli, b’mod partikulari f’dak li 
jikkonċerna s-sustanzi kimiċi.

 Emenda 40

Proposta għal direttiva
Article 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

L-Isati Membri għandhom jibbażaw 
ruħhom fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 1.

 Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. Il-ġugarelli ma għandhomx jipperikolaw 
is-sikurezza jew is-saħħa ta' min jużahom 
jew ta' terzi persuni meta jintużaw kif 
suppost jew b'mod prevedibbli, billi titqies 
dejjem l-imġiba normali tat-tfal.

2. Il-ġugarelli m’għandhomx jipperikolaw 
is-sikurezza jew is-saħħa ta' min jużahom 
jew ta' terzi persuni meta jintużaw kif 
suppost u b'mod raġonevolment 
prevedibbli, billi titqies dejjem l-imġiba 
normali tat-tfal.

Għandha titqies partikolarment l-abbiltà ta’ 
l-utenti u, fejn ikun xieraq, tas-superviżuri 
tagħhom, fil-każ ta' ġugarelli li, minħabba 
l-funzjonijiet, daqsijiet u karatteristiċi 
tagħhom, ikunu maħsuba biex jintużaw 
minn tfal taħt it-tliet snin.

Għandha titqies partikolarment l-abbiltà ta’ 
l-utenti,b’mod partikulari fil-każ ta' 
ġugarelli li, minħabba l-funzjonijiet, 
daqsijiet u karatteristiċi tagħhom, ikunu 
maħsuba biex jintużaw minn tfal taħt it-
tliet snin.

It-tikketti fuq il-ġugarelli jew l-imballaġġi 
tagħhom u l-istruzzjonijiet dwar l-użu li 

It-tikketti fuq il-ġugarelli jew l-imballaġġi 
tagħhom u l-istruzzjonijiet dwar l-użu li 
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jkun hemm magħhom għandhom jattiraw l-
attenzjoni ta' l-utenti jew tas-superviżuri 
tagħhom lejn ir-riskji u perikli inerenti ta’ 
ħsara involuti fl-użu tal-ġugarelli u l-modi 
kif jevitawhom.

jkun hemm magħhom għandhom jattiraw l-
attenzjoni ta' l-utenti jew tas-superviżuri 
tagħhom lejn ir-riskji u perikli inerenti ta’ 
ħsara involuti fl-użu tal-ġugarelli u l-modi 
kif jevitawhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 7 għall-ewwel parti ta’ l-emenda. Għall-evalwazzjoni tar-rekwiżiti 
essenzjali ta’ sikurezza, il-preżenza ta' sorveljanza ma tistax titqies għaliex għandha tkun 
evalwata s-sikurezza intrinsika tal-ġugarelli. Is-sorveljanza għandha ssir, imma din ma tistax 
tkompli, għaliex it-tifel jew tifla għandhom bżonn jilagħbu waħedhom, u għandhom ikunu 
jistgħu jagħmlu dan, biex jiżviluppaw u jiksbu l-awtonomija tagħhom.

 Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. Il-ġugarelli mqiegħda fis-suq għandhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali tas-
sikurezza matul il-perjodu ta' użu 
prevedibbli u normali tagħhom.

3. Il-ġugarelli mqiegħda fis-suq għandhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali tas-
sikurezza matul il-perjodu ta' użu normali 
u raġonevolment prevedibbli tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 2.

 Emenda 43

Proposta għal direttiva
Article 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

It-twissijiet imsemmija fl-Anness V, il-
parti B, punt 1, ma jistgħux jintużaw 
għall-ġugarelli li, minħabba l-funzjoni 
tagħhom, id-daqs tagħhom u karatteristiċi 
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oħra barra l-piż, huma maħsuba għal tfal 
ta' inqas minn sitta u tletin xhar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ġugarelli maħsuba għat-tfal ta’ inqas minn tliet snin ħafna drabi jkollhom l-indikazzjoni 
“mhux maħsuba għat-tfal iżgħar minn tliet snin", filwaqt li jkunu maħsuba għat-tfal minn din 
il-kategorija ta' età. Xi manifatturi jipprovaw b’hekk li jaħarbu mir-responsabilità tagħhom 
jew li jkunu koperti. L-Anness V, peress li ma jipprojbix b'mod espliċitu li din il-formula 
titwaħħal, hu ħafna iktar sempliċi fil-qasam tas-sorveljanza tas-suq li’jagħmel li tiġi 
osservata l-leġiżlazzjoni billi jdaħħal din id-dispożizzjoni fid-direttiva.

 Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Fir-rigward tal-kategoriji ta’ ġugarelli 
elenkati fil-Parti B ta’ l-Anness V, it-
twissijiet stipulati hemm għandhom 
jintużaw.

Fir-rigward tal-kategoriji ta’ ġugarelli 
elenkati fil-Parti B ta’ l-Anness V, punti 2 
sa 5, it-twissijiet stipulati hemm għandhom 
jitqiesu fit-tħejjija tad-diċitura tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ koerenza ma' l-emenda 102. Hu importanti wkoll li wieħed jispeċifika l-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifattur għandu jimmarka t-
twissijiet b’mod viżibbli, faċilment leġibbli 
u korrett fuq il-ġugarell, jew fuq tikketta 
mwaħħla jew fuq l-imballaġġ u, jekk ikun 
il-każ, ġugarelli żgħar li jinbiegħu 

2. It-twissijiet ikunu mmarkati b’mod 
preciż, viżibbli, b'mod leġibbli, faċli u ċar
fuq il-ġugarell, u li jista' jinftiehem mill-
utent jew minn min jissorveljahom u 
mwaħħla fuq il-ġugarell jew, jekk dan ikun 
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mingħajr imballaġġ għandhom ikollhom 
twissijiet xierqa mwaħħla magħhom.

teknikament possibbli fuq tikketta apposta 
mwaħħla fuq il-ġugarell jew fuq l-
imballaġġ . Huma jidhru wkoll fuq l-
istruzzjonijiet għall-użu li jkunu mal-
ġugarell. Ġugarelli żgħar li jinbiegħu 
mingħajr ippakkjar għandhom ikollhom 
twissijiet xierqa mwaħħla magħhom.

Twissijiet li jispeċifikaw l-etajiet minimi u 
massimi għall-utenti għandhom ikunu 
viżibbli, leġġibbli u jkunu murija b’mod 
prominenti fil-post fejn jinbiegħu.

Twissijiet li jispeċifikaw l-etajiet minimi u 
massimi għall-utenti għandhom ikunu 
viżibbli, leġġibbli b'mod ċar, faċli u 
preċiżi, u jkunu murija b’mod prominenti 
fil-post fejn jinbiegħu. Ir-rappreżentanti 
awtorizzati, l-importaturi u d-distributuri 
huma obbligati li jkunu infurmati b'dawn 
it-twissijiet  sabiex it-twissijiet li 
jispeċifikaw l-età minima u massima ta' l-
utenti jkunu jistgħu jiġu mwaħħlin tajjeb 
fil-post tal-bejgħ.
It-twissijiet għandhom jalternaw b'mod li 
jidhru regolarment. It-twissija għandha 
tkun stampata fuq il-wiċċ l-aktar viżibbli 
ta' l-unità ta' ppakkjar kif ukoll fuq l-
ipakkjar estern kollu, minbarra l-
ippakkjar trasparenti ta' barra użat għall-
bejgħ bl-imnut tal-ġugarell konċernat. L-
Istati Membri jistgħu jiddeterminaw fejn 
jitqiegħdu t-twissijiet li jridu jidhru fuq l-
uċuħ stipulati skond esiġenżi lingwistiċi. 
It-test tat-twissijiet u indikazzjonijiet tal-
kontenut li jeżiġi dan l-Artikolu huma:
(a) li jkunu stampati b'ittri suwed qawwija 
b'tipa Helvetica fuq sfond abjad.  Biex 
jiġu kkunsidrati eżiġenzi lingwistiċi, l-
Istati Membri għandhom dritt li jagħżlu 
d-daqs tat-tipa sakemm id-daqs tat-tipa 
speċifikata mil-liġi tagħhom ikun tali li 
jippermetti qari faċli u ċar tat-twissija. 
b) li jkunu stampati fl-ilsien jew l-ilsna 
uffiċjali ta' l-Istat Membru fejn il-
ġugarell ikun se jiġi kummerċjalizzat.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-twissijiet iridu jkunu preċiżi dwar bosta punti li jispjega 
għaliex din l-emenda għal modalitajiet msemmija fis-subparagrafi 3 u 4 ta' din l-emenda 
jispiraw ruħhom minn ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti fil-qafas tal-leġiżlazzjoni tal-prodotti 
tat-tabakk. Rigward id-dispożizzjonijiet għat-twissijiet fuq il-post tal-bejgħ, joħroġ 
regolarment li l-bejjiegħa m'humiex infurmati li ċerti ġugarelli mhumiex tajbin għal tfal ta' 
inqas minn 3 snin li juri n-nuqqas ta' apprezzament ta' l-iskop li tissaħħaħ is-sikurezza tat-
tfal.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li 
dawn it-twissijiet u struzzjonijiet ta’ 
sikurezza, jew xi wħud minnhom,
jingħataw fl-ilsien jew l-ilsna uffiċjali
tagħhom meta l-ġugarelli jitqiegħdu fis-
suq fit-territorju tagħhom.

3. It-twissijiet, kif imsemmija f'dan l-
Artikolu u fl-Anness V,  u l-istruzzjonijiet
ta’ sikurezza għandhom jingħataw fl-ilsien
uffiċjali ta' l-Istat Membru jew fl-ilsna
uffiċjali tiegħu meta l-ġugarelli jitqiegħdu 
fis-suq fit-territorju tiegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kitba tat-twissijiet u ta' l-istruzzjonijiet ta' sikurezza fil-lingwa jew lingwi uffiċjali ta' l-Istat 
Membru fejn il-ġugarelli jitqiegħdu fis-suq hija element essenzjali għas-sikurezza u għas-
saħħa tat-tfal.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Dispożizzjonijiet komuni għall-operaturi 

ekonomiċi rigward miżuri korrettivi li 
jridu jittieħdu fil-każ ta' nuqqas ta' 

konformità jew dubju dwar konformità 
tal-ġugarelli
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1. Skont l-Artikoli 3,5 u 6, l-operaturi 
ekonomiċi milquta minn problema jew 
minn dubju dwar konformità mad-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-
ittikkettar, skond l-Artikolu 9a, jew t-
twissijiet skond l-Artikolu 10, għandhom 
jieħdu l-miżuri korretivi meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' konformità tal-
ġugarelli milquta minn problema dwar 
konformità.
2. Il-miżuri korrettivi ma jikkonċernawx 
għajr l-implimentazzjoni ta' konformità 
fl-ittikkettar jew fir-rigward tat-twissijiet, 
skond l-Artikolu 9a u l-Artikolu 10 ta' din 
id-Direttiva.
3. L-operaturi ekonomiċi relevanti li 
jkollhom  problema jew dubju dwar 
konformità mad-dispożizzjonijiet li 
jirrigwardaw l-ittikkettarskond l-Artikolu 
9a, jew dwar it-twissijiet skond l-Artikolu 
10, għandhom jinfurmaw minnufih lill-
operaturi ekonomiċi l-oħrajn konċernati, 
lill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
lill-awtoritajiet nazzjonali ta' l-Istati 
Membri fejn il-ġugarelli tqiegħdu għad-
dispożizzjoni billi jiddeskrivu b'mod preċiż 
il-problema ta' nuqqas ta' konformità u l-
miżuri korrettivi adottatti.
4. Il-miżuri korrettivi għandhom jiġu 
implimentati mingħajr dewmien u 
mwettqa mill-aktar fiss possibbli sa mhux 
aktar tard minn ġimagħtejn wara li 
tinstab l-problema ta' konformità.
Fil-każ li ma tkunx tista' tiġi rispettata l-
iskadenza hawnfuq imsemmija, l-
operaturi ekonomiċi milquta minn din il-
problema ta' konformità għandhom 
jinfurmaw minnufih lill-operaturi 
ekonomiċi l-oħrajn milquta u jagħtu r-
raġunijiet tal-ħtieġa ta' żmien addizzjonali 
sabiex tinkiseb il-konformità. L-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jieħdu deċiżjoni kemm jista' 
jkun malajr dwar it-talba għal aktar 
żmien u għandhom jinfurmaw minnufih 
lill-operaturi ekonomiċi milquta minn din 
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id-deċiżjoni, b'mod partikulari dwar l-
iskadenza sa meta għandha tinkiseb il-
konformità għall-ġugarelli konċernati.
5. Id-dispożizzjoni ta' ġugarelli għall-
utenti finali għandha tiġi sospiża sakemm 
tinkiseb il-konformità ma' din id-direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu ppreċiżati d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-miżuri korrettivi msemmija fl-
Artikoli 3,5 u 6 ta' din id-direttiva. Dawn il-preċiżjonijiet flimkien isaħħu id-dispożizzjonijiet 
għas-sikurezza tal-ġuġarelli u għas-saħħa tat-tfal.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Article 10 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 b 
Dispożizzjonijiet komuni għall-operaturi 
ekonomiċi rigward miżuri biex jiġu rtirati 
ġugarelli li ma jkunux konformi jew li 
dwarhom hemm dubju dwar konformità.

1. Skond l-Artikoli 2,5 u 6, l-operaturi 
ekonomiċi milquta minn problema ta' 
konformità  jew li jkollhom dubju dwar 
konformità mad-dispożizzjoniet għas-
sikurezza tal-ġugarelli għandhom 
minnufih jieħdu l-miżura li jirtiraw il-
ġugarelli.
2. L-operaturi ekonomiċi milquta minn 
problema ta' konformità  jew li jkollhom 
dubju dwar konformità mad-
dispożizzjoniet għas-sikurezza tal-
ġugarelli għandhom jinfurmaw minnufih 
lill-operaturi ekonomiċi l-oħrajn 
konċernati, lill-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u lill-awtoritajiet nazzjonali 
ta' l-Istati Membri fejn il-ġugarelli 
tqiegħdu għad-dispożizzjoni billi 
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jiddeskrivu b'mod preċiż il-problema ta' 
nuqqas ta' konformità u l-miżuri ta' rtirar 
adottatti
3. Il-miżuri ta' rtirar għandhom jiġu 
implimentati mingħajr dewmien u 
għandhom jitwettqu mill-aktar fiss 
possibbli sa mhux aktar tard minn 
ġimagħtejn wara li tinstab il-problema ta' 
konformità.
Fil-każ li ma tkunx tista' tiġi rispettata l-
iskadenza hawnfuq imsemmija, l-
operaturi ekonomiċi milquta minn din il-
problema ta' konformità għandhom 
jinfurmaw minnufih lill-operaturi 
ekonomiċi l-oħrajn milquta u jagħtu r-
raġunijiet tal-ħtieġa ta' żmien addizzjonali 
sabiex tinkiseb il-konformità. L-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jieħdu deċiżjoni kemm jista' 
jkun malajr dwar it-talba għal aktar 
żmien u għandhom jinfurmaw minnufih 
lill-operaturi ekonomiċi milquta minn din 
id-deċiżjoni, b'mod partikulari dwar l-
iskadenza eventwali meħtieġa sabiex 
tinkiseb il-konformità għall-ġugarelli 
konċernati
4. It-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-
ġugarelli għall-utenti finali għandha tiġi 
sospiża sine die. 
Wara li tinkiseb il-konformità tal-
ġugarelli li jkunu ġew irtirati, dawn il-
ġugarelli għandhom jitqiesu bħala 
ġugarelli ġodda u jridu jirrispettaw din id-
direttiva sabiex jerġgħu jitqiegħdu mill-
ġdid għad-dispożizzjoni ta' l-utenti finali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu ppreċiżati d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-miżuri korrettivi ta' rtirar 
imsemmija fl-Artikoli 3,5 u 6 ta' din id-direttiva. Dawn il-preċiżjonijiet flimkien isaħħu id-
dispożizzjonijiet għas-sikurezza tal-ġuġarelli u għas-saħħa tat-tfal. Il-modalitajiet rigward l-
irtirar għandhom ikunu aqwa mill-miżuri korrettivi għaliex is-sikurezza tal-ġugarelli u tas-
saħħa tat-tfal tista' tiġi effettwata b'mod aktar serju.
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Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 c
Dispożizzjonijiet komuni għall-operaturi 
ekonomiċi rigward miżuri biex jittieħdu 
lura ġugarelli li ma jkunux konformi jew 
li dwarhom hemm dubju dwar 
konformità.
1. Skond l-Artikoli 2,5 u 6 ta' din id-
direttiva, l-operaturi ekonomiċi milquta 
minn problema ta' konformità jew li 
jkollhom dubju dwar konformità mad-
dispożizzjoniet għas-sikurezza tal-
ġugarelli għandhom bla dewmien jieħdu 
l-miżura li jieħdu lura l-ġugarelli.
2. L-utenti finali li jkunu akkwistaw il-
ġugarelli li ma jkunux konformi 
għandhom jiġu infurmati mingħajr 
dewmien dwar l-mezzi kollha ta' 
informazzjoni li jkun hemm fit-territorju
ta' l-Istati Membri fejn l-operaturi 
ekonomiċi jkunu qiegħdu l-ġugarell 
għad-dispożizzjoni.  L-informazzjoni 
mogħtija għandha tippreċiża b'mod 
partikulari r-raġuni għaliex il-ġugarell 
ma jkunx konformi, il-perikli li 
jirrappreżenta dan il-ġugarell u r-riskji li 
jistgħu jinqalgħu, kif ukoll il-miżuri 
kollha ta'prekawzjoni jew tneħħija u l-
post fejn il-ġugarelli mhux konformi 
għandhom jintbagħtu.
3. L-operaturi ekonomiċi milquta minn 
problema ta' konformità  jew li jkollhom 
dubju dwar konformità mad-
dispożizzjoniet għas-sikurezza tal-
ġugarelli għandhom jinfurmaw minnufih 
lill-operaturi ekonomiċi l-oħrajn 
konċernati, lill-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u lill-awtoritajiet nazzjonali 
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ta' l-Istati Membri fejn il-ġugarelli 
tqiegħdu għad-dispożizzjoni billi
jiddeskrivu b'mod preċiż il-problema ta' 
nuqqas ta' konformità u l-miżuri għat-
teħid lura adottatti
L-operaturi ekonomiċi milquta minn 
miżura ta' teħid lura għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni ta' l-utenti finali 
numru tat-telefown bla ħlas li jkun 
aċċessibbli 24 siegħa minn kull 24 siegħa 
tul il-kampanja kollha ta' tehid lura.
L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jikkoperaw flimkien u mal-korpi tal-
konsumaturi u l-awtoritajiet kompetenti 
ta' l-Istati Membri fejn qiegħdu għad-
dispożizzjoni l-ġugarell. Id-diversi 
parteċipanti msemmija hawnfuq 
għandhom jikkoordinaw bejniethom il-
miżuri u l-attività tagħhom bil-mezzi li 
jidhrulhom l-aktar xierqa.
L-ispejjeż eventwali rigward 
informazzjoni għall-utenti finali jkunu a 
spejjeż ta' l-operaturi ekonomiċi 
konċernati.
4. Il-miżuri għat-teħid lura għandhom 
jiġu implimentati mingħajr dewmien u 
jitwettqu mill-aktar fiss possibbli sa mhux 
aktar tard minn ġimagħtejn wara li 
tinstab il-problema ta' konformità.
Fil-każ li ma tkunx tista' tiġi rispettata l-
iskadenza hawnfuq imsemmija, l-
operaturi ekonomiċi milquta minn din il-
problema ta' konformità għandhom 
jinfurmaw minnufih lill-operaturi 
ekonomiċi l-oħrajn milquta u jagħtu r-
raġunijiet tal-ħtieġa ta' żmien addizzjonali 
sabiex tinkiseb il-konformità. L-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jieħdu deċiżjoni kemm jista' 
jkun malajr dwar it-talba għal aktar 
żmien u f'mhux aktar minn sebat ijiem, u 
għandhom jinfurmaw kemm jista' jkun 
malajr u f'mhux aktar minn sebat ijiem 
lill-operaturi ekonomiċi milquta minn din 
id-deċiżjoni, b'mod partikulari dwar l-
iskadenza eventwali meħtieġa sabiex 
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tinkiseb il-konformità għall-ġugarelli 
konċernati
5. It-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-
ġugarelli għall-utenti finali li jkun baqa' 
fis-suq tiġi sospiża sine die. 
6. Wara li tinkiseb il-konformità tal-
ġugarelli li jkunu ttieħdu lura, dawn il-
ġugarelli għandhom jitqiesu bħala 
ġugarelli ġodda u jridu jirrispettaw din id-
direttiva sabiex jerġgħu jitqiegħdu mill-
ġdid għad-dispożizzjoni ta' l-utenti finali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu ppreċiżati d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-miżuri korrettivi ta' rtirar 
imsemmija fl-Artikoli 3,5 u 6 ta' din id-direttiva. Dawn il-preċiżjonijiet flimkien isaħħu id-
dispożizzjonijiet għas-sikurezza tal-ġuġarelli u tas-saħħa tat-tfal. Il-modalitajiet rigward l-
irtirar għandhom ikunu aqwa mill-miżuri korrettivi għaliex dawn jolqtu ġugarelli li qegħdin 
għand il-konsumatur u għalhekk is-sikurezza tal-ġugarelli u s-saħħa tat-tfal jistgħu jiġu 
effettwati b'mod aktar serju jekk ma jkunx hemm miżuri adegwati għall-irtira .

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjonijiet tal-kwalità Evalwazzjoni tas-sikurezza

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika
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Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 17– subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni tas-sikurezza tal-ġugarelli 
għandha tqis l-aspetti kollha pertinenti, 
b'mod partikulari tal-kategoriji tat-tfal u 
tal-gruppi ta' tfal li jirrapreżentaw 
vulnerabilità kbira jew partikulari, 
pereżempju tfal li għandhom ħtiġijiet 
speċifiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minbarra li din l-emenda tfakkar fl-iskop essenzjali ta' l-evalwazzjoni, jeħtieġ ukoll li jiġu 
ppreċiżati l-aspetti kumplimentari tagħha, b'mod partikulari li jitqiesu wkoll il-gruppi ta' tfal 
b'diżabiltajiet. 

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nuqqas jew in-numru żgħir ta' 
inċidenti gravi m'għandux jitqies 
awtomatikament bħala preżunzjoni ta' 
riskju baxx.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-amenda għandha l-iskop li l-inċidenti ta' gravità iċken imma fuq kollox ta' gravita 
minuri għandhom jiġu kkunsidrati aħjar biex ikun hemm rappreżentazzjoni aktar ġusta ta' l-
inċidenti marbuta mal-ġugarelli.
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Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta korp tal-valutazzjoni tal-
konformità notifikat skond l-Artikolu 21, 
minn hawn 'il quddiem "korp notifikat", 
iwettaq eżami tat-tip tal-KE, dan għandu 
jevalwa, jekk ikun il-każ flimkien mal-
manifattur, l-analiżi mwettqa mill-
manifattur skond l-Artikolu 17 dwar il-
perikli li l-ġugarell jista’ jippreżenta.

3. Meta korp tal-valutazzjoni tal-
konformità notifikat skond l-Artikolu 21, 
minn hawn 'il quddiem "korp notifikat", 
iwettaq eżami tat-tip tal-KE, dan għandu 
jevalwa, flimkien mal-manifattur, l-analiżi 
mwettqa mill-manifattur skond l-
Artikolu 17 dwar il-perikli li l-ġugarell 
jista’ jippreżenta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-evalwazzjoni trid tkun obbligatorja minħabba li l-iskop hu li tissaħħaħ is-sikurezza tal-
ġugarelli. 

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċertifikat għandu jiġi rivedut fi 
kwalunkwe żmien meta jkun hemm bżonn, 
partikolarment fil-każ ta’ modifika fil-
proċess ta’ manifattura, fil-materji primi 
jew il-komponenti tal-ġugarell u, fi 
kwalunkwe każ, kull ħames snin.

Iċ-ċertifikat għandu jiġi rivedut fi 
kwalunkwe żmien meta jkun hemm bżonn, 
partikolarment fil-każ ta’ modifika fil-
proċess ta’ manifattura, fil-materji primi 
jew il-komponenti tal-ġugarell u, fi 
kwalunkwe każ, kull tliet snin.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu jeħtieġ li jiqsar minħabba li l-iskop hu li tissaħħaħ is-sikurezza tal-ġugarelli.
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Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1.  Il-manifattur għandu jżomm għad-
dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali u għat-talba tagħhom id-
dokumentazzjoni teknika stipulata mill-
Artikolu 3 (2) għal kull spezzjoni jew 
kontroll fuq it-territorju tagħhom, skond 
l-Artikolu 38 (3a)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li jiġi ppreċiżat f'dan l-Artikolu li d-dokumentazzjoni teknika għandha tkun disponibbli 
mingħand il-manifattur tal-ġugarelli għal kull spezzjoni jew kontroll.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
titlob id-dokumentazzjoni teknika jew 
traduzzjoni ta’ partijiet minnha minn 
manifattur, din tista’ tistabbilixxi data ta’ 
skadenza għal dan li għandha tkun ta’ 
30 jum sakemm ma tkunx ġustifikata 
skadenza iqsar minħabba riskju serju u 
immedjat.

Fuq talba ta' l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti il-manifattur jew l-aġent 
awtorizzat tiegħu għandu jipprovdi
dokumentazzjoni teknika, jew traduzzjoni 
ta’ partijiet minnha, fi żmien ta' mhux 
aktar minn erbatax-il jum, sakemm ma 
tkunx ġustifikata skadenza iqsar minħabba 
riskju serju u immedjat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li nkunu aktar preċiżi u tiġi ffissata b'mod skjett l-iskadenza ta' l-għoti ta' 
informazzjoni. Dan isaħħaħ is-sikurezza tal-ġugarelli u jippermetti garanziji aħjar għas-
sikurezza u s-saħħa tat-tfal li huwa l-iskop  ta' din ir-reviżjoni
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Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-manifattur ma josservax l-obbligi 
previsti fil-paragrafi 1, 2 u 3, l-awtorità tas-
sorveljanza tas-suq tista’ tirrikjedi li jsir 
test minn korp notifikat spejjeż tiegħu fi 
żmien perjodu speċifikat sabiex tiġi 
vverifikata l-konformità ma’ l-istandards 
armonizzati u r-rekwiżiti essenzjali ta’ 
sikurezza.

4. Jekk il-manifattur ma josservax l-obbligi 
previsti fil-paragrafi -1, 1, 2 u 3, l-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq għandha tesiġi
minn dan il-manifattur li jsir test spejjeż 
tiegħu fi żmien perjodu ta' mhux aktar 
minn erbatax-il jum minn korp terż 
ċertifikat   sabiex tiġi ċertifikata l-
konformità ma’ l-istandards armonizzati u 
r-rekwiżiti essenzjali ta’ sikurezza.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Idem emenda 57.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Article 20 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk il-manifattur ma jirrispettax l-
obbligi previsti mir-4 paragrafu, l-
awtorità ta' sorveljanza tas-suq għandha 
tieħu l-passi li hi tqis meħtieġa biex 
jiggarantixxu li l-ġugarelli konċernati ma 
jitpoġġewx għad-dispożizzjoni tas-suq u 
f'katini ta' distribuzzjoni tat-territorju li hi 
tissorvelja.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu m'huwiex komplut. Jekk il-manifattur ma jirrispettax l-obbligi li għandu, l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jieħdu miżuri li jippermettu li tiġi garantita s-
sikurezza u s-saħħa tat-tfal.
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Emenda 59

Proposta għal direttiva
Article 25 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taħriġ tekniku u vokazzjonali tajjeb li 
jkopri l-attivitajiet kollha ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità skond l-
ambitu rilevanti li għalih il-korp ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità jkun ġie 
notifikat.;

(a) taħriġ tekniku u vokazzjonali tajjeb 
msejsa fuq provi ta' diplomi jew 
esperjenza professjonali u referenzi, li 
jkopri l-attivitajiet kollha ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità skond l-
ambitu rilevanti li għalih il-korp ta’ l-
evalwazzjoni tal-konformità jkun ġie 
notifikat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jingħataw provi ta' taħriġ tekniku u professjonali tal-persunal tal-korpi notifikati.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Article 25 – paragrafu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. Il-korp ta' evalwazzjoni tal-
konformità jfittex li jara li jkollu 
ċertifikazzjoni ISO 9001, verżjoni 2000.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din iċ-ċertifikazzjoni hija garanzija addizzjonali tal-kwalità ta' l-evalwazzjoni u tar-rispett ta' 
l-istandards fil-ħidma tiegħu.
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Emenda 61

Proposta għal direttiva
Article 27 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Is-sussidjarji jew is-subappaltaturi  
għandhom ikollhom ċertifikazzjoni ISO 
9001, verżjoni 2000.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din iċ-ċertifikazzjoni hija garanzija addizzjonali tal-kwalità tal-proċess tal-produzzjoni u ta' 
l-evalwazzjoni regolari u l-kontrolli ta' dawn.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Article 38 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-iskopijiet tas-sorveljanza tal-
ġugarelli mqiegħda fis-suq skond l-
Artikolu 37, l-awtoritajiet ta' sorveljnza 
tas-suq jew kwalunkwe korp ieħor 
iċċertifikat li huma jawtorizzaw biex 
jagħmel dan, huma awtorirzzati li 
jagħmlu kontrolli mhux imħabbra fil-
lokali ta' l-operaturi ekonomiċi darba 
f'sena jekk ikun possibbli u talanqas 
darba kull sentejn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli fil-lokali ta' l-operaturi ekonomiċi m'għandhomx isiru biss meta dan ikun 
neċessarju imma għandhom ikunu jistgħu jsiru għall-għarrieda, naturalment mingħajr ma 
jitħabbru minn qabel u kemm jista' jkun b'mod regolari, hekk li kull sentejn ikun perjodu 
raġjonevoli.
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Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq ta’ Stat Membru wieħed ikunu ħadu 
azzjoni skond l-Artikolu 12 tad-
Direttiva 2001/95/KE jew fejn ikollhom 
raġuni biżżejjed biex jaħsbu li prodott 
kopert minn din id-Direttiva jippreżenta
riskju għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-
persuni, huma għandhom, flimkien ma’ l-
operaturi ekonomiċi rilevanti, iwettqu
evalwazzjoni dwar il-ġugarell ikkonċernat 
li tkun tkopri r-rekwiżiti stabbiliti b’din id-
Direttiva.

1. Fejn l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-
suq ta’ Stat Membru wieħed ikunu ħadu 
azzjoni skond l-Artikolu 12 tad-Direttiva 
2001/95/KE jew fejn ikollhom dubji jekk
prodott kopert minn din id-Direttiva 
jippreżentax riskju għas-saħħa jew għas-
sikurezza tal-persuni, huma għandhom 
iwettqu bla dewmien l-evalwazzjonijiet 
neċessarji dwar il-ġugarell ikkonċernat li 
jkopru r-rekwiżiti stabbiliti b’din id-
Direttiva. L-operaturi ekonomiċi 
għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet fi 
żmien sebat ijiem kull informazzjoni jew 
element mitlub.

Fejn, tul dik l-evalwazzjoni, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq isibu li l-ġugarell 
ma jkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti 
minn din id-Direttiva, huma għandhom 
jesiġu li l-operatur ekonomiku rilevanti 
jieħu l-miżuri korrettivi kollha xierqa biex 
il-ġugarell isir konformi ma’ dawk ir-
rekwiżiti jew li jirtira l-ġugarell mis-suq 
jew jieħdu lura fi żmien raġjonevoli li jkun 
jaqbel man-natura tar-riskju, skond kif 
jistabbilixxu.

Fejn, tul dik l-evalwazzjoni, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq isibu li l-ġugarell 
ma jkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti 
minn din id-Direttiva, huma għandhom 
jesiġu li l-operatur ekonomiku rilevanti 
jieħu l-miżuri korrettivi kollha xierqa biex 
il-ġugarell isir konformi ma’ dawk ir-
rekwiżiti jew li jirtira l-ġugarell mis-suq 
jew jieħdu lura fiż-żmien stipulat fl-
Artikolu 10a, 10b u 10c ta' din id-
Direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kull problema ta' konformità għandha tkun evalwata minnufih. Il-partiċipazzjoni ta' l-
operaturi ekonomiċi għandha tkun limitata għall-għoti ta' l-informazzjoni dwar il-ġugarell 
konċernat. Jekk ma tkunx ġiet rispettata l-konformità, il-miżuri korretivi xierqa għall-
problema li tkun instabet għandhom jiġu implimentati fl-iskadenzi stabbiliti.
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Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operatur ekonomiku għandu jiżgura li
jittieħdu azzjonijiet korrettivi fir-rigward 
tal-ġugarelli kollha li huwa jkun qiegħed
fis-suq fil-Komunità kollha.

3. L-operatur ekonomiku jew l-operaturi 
ekonomiċi konċernati għandhom jiżguraw
li l-azzjonijiet korrettivi ta' rtirar jew teħid 
lura mis-suq japplikaw għall-ġugarelli 
kollha li huma jkunu qiegħdu fis-suq 
minnu/minnhom fil-Komunità kollha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li nkunu preċiżi u għalhekk ninkludu l-operaturi ekonomiċi kollha u l-operaturi kollha 
milquta mill-miżuri li jridu jittieħdu f'każ ta' nuqqas ta' konformità. 

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-operatur ekonomiku rilevanti, fiż-
żmien imsemmi fit-tieni sotto-paragrafu 
tal-paragrafu 1, ma jiħux azzjonijiet 
korrettivi adegwati, l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu 
miżuri provviżorji xierqa biex jipprojbixxu 
jew jillimitaw li l-ġugarell ikun jista’ 
jinkiseb mis-suq nazzjonali jew jirtiraw il-
ġugarell mis-suq jew jittieħed lura.

4. Fejn l-operatur ekonomiku rilevanti, fiż-
żmien imsemmi fit-tieni sottoparagrafu tal-
paragrafu 1, ma jiħux azzjonijiet korrettivi 
adegwati ta' rtirar u teħid lura mis-suq, l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jieħdu miżuri provviżorji xierqa 
biex jipprojbixxu jew jillimitaw li l-
ġugarell ikun jista’ jinkiseb mis-suq 
nazzjonali jew biex jirtiraw il-ġugarell mis-
suq jew jittieħed lura.

Or. fr

Ġustifikazzjoni
Idem emenda 64.
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 Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

7. Jekk, fi żmien tliet xhur minn meta tasal 
l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, 
ma tkun saret ebda oġġezzjoni jew minn 
Stat Membru jew mill-Kummissjoni fuq 
miżura provviżorja meħuda mill-Istat 
Membru fir-rigward tal-ġugarell 
ikkonċernat, il-miżura għandha titqies li 
tkun ġustifikata.

7. Jekk, fi żmien erba' ġimgħat minn meta 
tasal l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4, ma tkun saret ebda oġġezzjoni 
jew minn Stat Membru jew mill-
Kummissjoni fuq miżura provviżorja 
meħuda mill-Istat Membru fir-rigward tal-
ġugarell ikkonċernat, il-miżura għandha 
titqies li tkun ġustifikata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri proposti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ikunu eżaminati bejn il-
pari fi żmien raġonevoli, sabiex ikunu deċiżi l-miżuri relativi għan-nuqqas ta' konformità 
mitluba mill-awtorità nazzjonali kompetenti għall-ġugarell ikkonċernat. 

 Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. Jekk il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata, l-Istati Membri kollha 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw li l-ġugarell mhux konformi jkun 
irtirat mis-swieq tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni 
b’dan.

2. Jekk il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata, l-Istati Membri kollha 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw li l-ġugarell mhux konformi jkun 
irtirat jew jittieħed lura mis-swieq
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni b’dan.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħall-emenda 64
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 Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. Fejn il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata u n-nuqqas tal-konformità tal-
ġugarell ikun attribwit għal nuqqasijiet fl-
istandards armonizzati, kif imsemmi fl-
Artikolu 41(5)(b), il-Kummissjoni jew l-
Istat Membru għandhom iressqu l-
kwistjoni quddiem il-Kumitat Permanenti 
stabbilit mill-Artikolu 5 tad-
Direttiva 98/34/KE.

3. Fejn il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata u n-nuqqas tal-konformità tal-
ġugarell ikun attribwit għal nuqqasijiet fl-
istandards armonizzati, kif imsemmi fl-
Artikolu 41(5)(b), il-Kummissjoni jew l-
Istat Membru, fi żmien sebat ijiem,
għandhom iressqu l-kwistjoni quddiem il-
Kumitat Permanenti stabbilit mill-
Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tintuża l-ħeffa kollha sabiex fl-anqas żmien possibbli n-nuqqasijiet fir-rigward tan-
normi ta' armonizzazzjoni marbuta mal-konformità u s-sigurtà tal-ġugarelli jkunu 
regolarizzati.

 Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Bla ħsara għall-Artikolu 41, meta Stat 
Membru jsib waħda minn dawn is-
sitwazzjonijet, huwa għandu jesiġi li l-
operatur ekonomiku rilevanti ma jkomplix 
bin-nuqqas ikkonċernat fir-rigward tal-
konformità:

1. Bla ħsara għall-Artikolu 41, meta Stat 
Membru jsib waħda minn dawn is-
sitwazzjonijet, huwa għandu jitlob li l-
operatur ekonomiku rilevanti ma jkomplix 
bin-nuqqas ikkonċernat fir-rigward tal-
konformità:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hemm il-bżonn ta' aktar eżattezza. Il-modifiki għandhom isiru malajr biex tkun garantita s-
sigurtà tal-ġugarelli u s-saħħa tat-tfal.
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 Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. Meta n-nuqqas tal-konformità msemmi 
fil-paragrafu 1 jissokta, l-Istat Membru 
għandu jieħu l-miżuri kollha xierqa biex 
jillimita jew jipprojbixxi li l-ġugarell ikun 
jista’ jinkiseb mis-suq jew jiżgura li 
jittieħed lura jew ikun irtirat mis-suq.

2. Meta n-nuqqas tal-konformità msemmi 
fil-paragrafu 1 jissokta, l-Istat Membru 
għandu immedjatament jieħu l-miżuri 
kollha xierqa biex jillimita jew jipprojbixxi 
li l-ġugarell ikun jista’ jinkiseb mis-suq 
jew jiżgura li jittieħed lura jew ikun irtirat 
mis-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hemm il-bżonn ta' aktar eżattezza. Il-modifiki għandhom isiru malajr biex tkun garantita s-
sigurtà tal-ġugarelli u s-saħħa tat-tfal.

 Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, għall-iskopijiet li 
tadattahom għall-iżviluppi tekniċi u 
xjentifiċi, temenda dawn li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha timmodifika, 
għall-iskopijiet li tadattahom għall-
iżviluppi tekniċi u xjentifiċi, malli jkun 
magħruf tagħrif ġdid:

(-a) Anness I;
(a) il-Punti 7 u 8 fil-Parti III ta’ l-
Anness II;

(a) l-Anness II, parti III, bl-eċċezzjoni tal-
punti 1 u 2;

(b) l-Anness V. (b) l-Anness V.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ komitoloġija miżmuma ma tistax tiġi applikata ħlief għal dawn il-ftit punti. 
Din għandha tkun estiża għal kwistjonijiet oħra, peress li l-proċedura ta' normalizzazzjoni 
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jew ta' armonizzazzjoni hija wisq twila biex tirrispondi għall-modifiki urġenti, kif juru l-
perikoli u r-riskji li jirrappreżentaw il-kalamiti għas-saħħa tat-tfal.

 Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Tliet snin wara d-data ta’ l-applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva msemmija fit-tieni 
paragrafu ta’ l-Artikolu 53 u kull ħames 
snin minn hemm 'il quddiem, l-Istati 
Membri għandhom jibagħtu rapport lill-
Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva. 

Tliet snin wara d-data ta’ l-applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva msemmija fit-tieni 
paragrafu ta’ l-Artikolu 53 u kull ħames 
snin minn hemm 'il quddiem, l-Istati 
Membri għandhom jibagħtu rapport lill-
Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva. 

Dan ir-rapport għandu jkun fih 
evalwazzjoni tal-qagħda li tirrigwarda s-
sikurezza tal-ġugarelli u ta’ l-effettività ta’ 
din id-Direttiva kif ukoll preżentazzjoni ta’ 
l-attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq 
imwettqa mill-Istat Membru. 

Dan ir-rapport għandu jkun fih 
evalwazzjoni tal-qagħda li tirrigwarda s-
sikurezza tal-ġugarelli u ta’ l-effettività ta’ 
din id-Direttiva kif ukoll preżentazzjoni ta’ 
l-attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq 
imwettqa mill-Istat Membru. 

Il-Kummissjoni għandha tfassal u 
tippubblika sinteżi ta’ dawk ir-rapporti 
nazzjonali.

Il-Kummissjoni, malajr kemm jista’ jkun,
għandha tfassal u tippubblika rapport li 
jkun jinkludi, jekk ikun il-każ, proposti 
għal modifika jew għal reviżjoni ta’ din 
id-direttiva. Din għandha tgħaddih lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Din 
għandha tippubblika, immedjatament, 
mill-inqas is-sinteżi u l-konklużjonijiet 
tar-raport fis-sit tagħha ta' internett, bil-
lingwi kollha uffiċjali ta' l-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport, barra r-rapporti ta’ evalwazzjoni, dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-direttiva fl-Istati Membri. Din għandha tikkomunikah lill-ko-
leġiżlaturi u tippubblikah integralment, jew inkella għallinqas is-sinteżi u l-konklużjonijiet, is-
sit ta' l-internett tagħha, mingħajr dewmien. Din l-emenda, għalhekk, titlob li jiġu applikati 
miżuri ta’ trasparenza minimi.
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 Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli tal-penali, li jistgħu jinkludu 
sanzjonijiet kriminali għal ksur serju, 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawn ir-regoli jiġu 
implimentati. Il-penali previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
japplikaw r-regoli tal-penali, li jistgħu 
jinkludu sanzjonijiet kriminali għal ksur 
serju, applikabbli għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond 
din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
dawn ir-regoli jiġu implimentati. Il-penali 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju imma mhux biżżejjed li l-Istati Membri jiddeterminaw penali applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva. Fil-fatt, dawn għandhom ukoll ikunu 
jistgħu japplikaw biex jimmaterjalizzaw dawn is-sanzjonijiet.

 Emenda 74

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

2. Truf, ponot ħerġin, ħbula, kejbils u qfieli 
aċċessibbli fuq il-ġugarelli għandhom 
ijkunu ddisinjati u mibnija b'tali mod li r-
riskji ta’ korriment fiżiku meta t-tfal jiġu 
f'kuntatt magħhom jitnaqqas kemm jista' 
jkun.

2. Truf, ponot ħerġin, ħbula, kejbils u qfieli 
aċċessibbli fuq il-ġugarelli għandhom 
ijkunu ddisinjati u mibnija b'tali mod li r-
riskji ta’ korriment fiżiku meta t-tfal jiġu 
f'kuntatt magħhom jitnaqqas għall-
massimu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li r-riskji kkonċernati jitnaqqsu għal-livell l-iktar baxx possibbli biex tittejjeb 
is-sikurezza tal-ġugarelli u jkunu żgurata l-integrità u s-saħħa tat-tfal.
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 Emenda 75

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. Il-ġugarelli għandhom ikunu ddisinjati u 
mibnija b'tali mod li jnaqqsu r-riskju ta' 
korriment fiżiku li jista’ jinħoloq miċ-
ċaqliq tal-partijiet tagħhom.

3. Il-ġugarelli għandhom ikunu ddisinjati u 
mibnija b'tali mod li jnaqqsu għall-
massimu r-riskju ta' korriment fiżiku li 
jista’ jinħoloq miċ-ċaqliq tal-partijiet 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħall-emenda 74

 Emenda 76

Proposta għal direttiva
Anness II – Kapitolu I – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

L-imballaġġ li jkunu fih il-ġugarelli għall-
bejgħ fil-ħwienet ma għandux jippreżenta 
riskju ta’ strangolazzjoni jew affissija 
kkawżat mill-imblukkar estern tal-passaġġ 
ta’ l-arja mal-ħalq jew l-imnieħer.

L-ippakkjar li jkun fih il-ġugarelli għall-
bejgħ fil-ħwienet m’għandux jippreżenta 
riskju ta’ strangolazzjoni jew affissija 
kkawżat mill-imblukkar intern tal-passaġġ 
ta’ l-arja inferjuru u estern tal-passaġġ ta’ 
l-arja mal-ħalq jew l-imnieħer. Dawn 
għandu jkollhom toqba biex jippermettu 
ċ-ċirkulazzjoni ta’ l-arja u li wieħed jieħu 
n-nifs fil-każ ta’ mblukkar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-imblukkar inter għandu wkoll jitqies. Sabiex titjieb is-sikurezza ta’ l-oġġett ikkonċernat, 
għandha tkun saret toqba li tippermetti li t-tfal jieħdu l-ossiġenu fl-oġġett ikkonċernat, bħal 
dik li teżisti għal oġġetti oħra li fil-passat ikkawżat imblukkar u affissiji.
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 Emenda 77

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu I – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

5. Ġugarelli maħsuba biex jintużaw f'ilma 
baxx li kapaċi jġorru jew jifilħu tifel/tifla 
fuq l-ilma għandhom ikunu ddisinjati u 
mibnija b'tali mod li jnaqqsu kemm jista' 
jkun, filwaqt li jqisu l-użu rakkomandat 
tal-ġugarell, kull riskju li l-ġugarell ma 
jżommx f'wiċċ l-ilma u li ma jibqax jiflaħ 
lit-tifel/tifla.

5. Ġugarelli maħsuba biex jintużaw f'ilma 
baxx li kapaċi jġorru jew jifilħu tifel/tifla 
fuq l-ilma għandhom ikunu ddisinjati u 
mibnija b'tali mod li jnaqqsu għall-
massimu filwaqt li jqisu l-użu maħsub u 
raġonevolment rakkomandat tal-ġugarell, 
kull riskju li l-ġugarell ma jżommx f'wiċċ 
l-ilma u li ma jibqax jiflaħ lit-tifel/tifla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emendi 74 u 2 rispettivament.

 Emenda 78

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu I – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

7. Ġugarelli li jmexxu lil min jużahom 
għandu, kemm jista' jkun, ikun fihom 
sistema ta' brejk adattata għat-tip ta' 
ġugarell u li tiflaħ għall-enerġija kinetika 
maħluqa minnha. Sistema bħal din 
għandha tkun faċli biex min jużaha 
jħaddimha mingħajr periklu li jittajjar jew 
iweġġa' l-utent u kif ukoll lil terzi persuni.

7. Ġugarelli li jmexxu lil min jużahom 
għandu jkun fihom sistema ta' brejk 
adattata għat-tip ta' ġugarell u li tiflaħ 
għall-enerġija kinetika maħluqa minnha. 
Sistema bħal din għandha tkun faċli biex 
min jużaha jħaddimha mingħajr periklu li 
jittajjar jew iweġġa' l-utent u kif ukoll lil 
terzi persuni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ sistema ta’ brejk jew l-eżistenza ta’ sistema ta’ brejk mhux adattata 
jikkonċernaw parti kbira mill-ġugarelli bir-roti. Hu importanti wkoll li wieħed ikun iktar 
strett biex itejjeb is-sikurezza ta’ dan it-tip ta’ ġugaretti u dik tat-tfal.
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 Emenda 79

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu I – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

11. Ġugarelli ta' l-attività għandhom ikunu 
mibnija b’tali mod li jitnaqqas ir-riskju ta’ 
tgħaffiġ jew qbid ta’ partijiet tal-ġisem jew 
qbid ta’ ħwejjeġ u r-riskju ta’ waqgħa, 
impatt u għarqa kemm jista’ jkun.

11. Ġugarelli ta' l-attività għandhom ikunu 
mibnija b’tali mod li jitnaqqas għall-
massimu r-riskju ta’ tgħaffiġ jew qbid ta’ 
partijiet tal-ġisem jew qbid ta’ ħwejjeġ u r-
riskju ta’ waqgħa, impatt u għarqa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 74.

 Emenda 80

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Il-ġugarelli għandhom jitfasslu u 
jinbnew b’tali mod li ma jkunx hemm riskji 
ta’ effetti negattivi fuq is-saħħa tal-
bniedem minħabba espożizzjoni għal 
sustanzi jew preparazzjonijiet kimiċi li l-
ġugarelli jkunu magħmula minnhom jew 
ikunu fihom, meta l-ġugarelli jintużaw kif 
speċifikat fl-ewwel subparagrafu ta' l-
Artikolu 9(2).

1. Il-ġugarelli għandhom jitfasslu u 
jinbnew b’tali mod li ma jkunx hemm riskji
ta’ effetti negattivi fuq is-saħħa tal-
bniedem jew fuq l-ambjent minħabba 
espożizzjoni għal sustanzi jew 
preparazzjonijiet kimiċi li l-ġugarelli jkunu 
magħmula minnhom jew ikunu fihom, 
meta l-ġugarelli jintużaw kif speċifikat fl-
ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 9(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 3.



PA\736395MT.doc 56/72 PE409.407v02-00

MT

 Emenda 81

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

3. Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni tar-
restrizzjonijiet fl-ewwel sentenza tal-
punt 2, l-użu fil-ġugarelli ta’ sustanzi 
kklassifikati bħala karċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
(CMR) skond id-Direttiva 67/548/KEE 
f’konċentrazzjonijiet individwali daqs jew 
ikbar mill-konċentrazzjonijiet rilevanti 
stabbiliti għall-klassifikazzjoni ta’ 
preparazzjonijiet li fihom is-sustanzi 
skond id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 1999/45/KE għandhom jiġu 
pprojbiti, ħlief jekk is-sustanzi jkunu ġo 
komponenti ta’ ġugarelli jew partijiet 
distinti mikro-strutturalment tal-ġugarelli 
li ma jkunux aċċessibbli fiżikament mit-
tfal.

3. L-użu fil-ġugarelli ta’ sustanzi 
kklassifikati bħala karċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
(CMR) skond id-Direttiva 67/548/KEE 
f’konċentrazzjonijiet individwali daqs jew 
ikbar mil-limitu ta’ 0.01% huwa projbit.
Mill-iktar fiss possibbli, għandu jiġi 
adottat limitu inferjuri għas-sustanzi 
CMR, fuq il-bażi ta’ opinjoni tal-kumitat 
xjentifiku kompetenti u għandha tiġi 
adottata deċiżjoni bħal dik prevista fl-
Artikolu 45(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi klassifikati bħala CMR għandhom ikunu projbiti, lilhinn mil-limitu indikat, sabiex 
jitwettaq l-objettiv ta' livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tat-tfal. Dan il-limitu għandu jkun 
jista’ jitbaxxa fil-qafas tal-proċedura ta’ komitoloġija, mill-iktar fiss possibbli fuq il-bażi ta' 
informazzjoni ġdida.

 Emenda 82

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4. Sustanzi jew preparazzjonijiet 
ikklassifikati bħala CMR tal-kategorija 1 
jew 2 skond id-Direttiva 67/548/KEE 
jistgħu jintużaw fil-ġugarelli sakemm jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet:

4. Sustanzi jew preparazzjonijiet 
ikklassifikati bħala CMR tal-kategorija 1, 2 
u 3 skond id-Direttiva 67/548/KEE jistgħu 
jintużaw fil-ġugarelli sakemm jiġu 
osservati dawn il-kundizzjonijiet:
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi klassifikati bħala CMR għandhom kollha jitqiesu bl-istess mod, għaliex dan 
jitratta l-protezzjoni għaż-żmien twil tas-saħħa tat-tfal, li hija iktar vulnerabbli minn dik ta' l-
adulti. L-użu tagħhom ma jistax ikun iġġustifikat ħlief jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet 
imsemmija fis-subparagrafi tal-paragrafu 4.

 Emenda 83

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III – paragrafu 4.1 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4.1. l-użu tas-sustanza tkun ġiet evalwata 
mill-Kumitat Xjentifiku rilevanti u nstab li 
ma fihx perikolu, partikolarment fid-dawl 
ta’ l-espożizzjoni, u tkun ittieħdet 
Deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 45(2);

4.1. l-użu tas-sustanza tkun ġiet evalwata 
mill-Kumitat Xjentifiku rilevanti u nstab li 
ma fihx perikolu, partikolarment fid-dawl 
ta’ l-espożizzjoni, u tkun ittieħdet 
Deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 45(2);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

 Emenda 84

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III – paragrafu 4.2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4.2. ma hemmx sustanzi alternattivi xierqa 
disponibbli, kif dokumentati f’analiżi ta’ l-
alternattivi,

4.2. m’hemmx sustanzi jew materjal 
alternattivi xierqa disponibbli, kif 
dokumentati f’analiżi ta’ l-alternattivi,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun ippreċiżat dak li tkopri s-sostituzzjoni.
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 Emenda 85

Proposta għal direttiva
Anness II – Kapitolu III – paragrafu 4.3  a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4.3.a Il-ġugarelli jew partijiet tal-
ġugarelli li josservaw id-dispożizzjonijiet u 
r-rekwiżiti fil-qasam tas-sikurezza ta' l-
ikel kif definiti mir-Regolament (KE) Nru
178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u 
l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi 
l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-
Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta' sigurtà ta' l-ikel1. 
________
1 ĠUO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta’ migrazzjoni li japplikaw għall-prodotti ta’ l-ikel għandhom ukoll jitqiesu għall-
ġugarelli jew għall-partijiet maħsuba jew suxxettibbli li jitqiegħdu fil-ħalq.

 Emenda 86

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III - paragrafu 4.3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Il-Kummissjoni għandha tqabbad lill-
Kumitat Xjentifiku biex jevalwa mill-ġdid 
dawk is-sustanzi jew il-preparazzjonijiet 
hekk kif jinqala' tħassib dwar is-sikurezza 
tagħhom u għallinqas darba kull 5 snin
mid-data li fiha tkun ittieħdet deċiżjoni 
skond l-Artikolu 45(2).

Il-Kummissjoni għandha tqabbad lill-
Kumitat Xjentifiku biex jevalwa mill-ġdid 
dawk is-sustanzi jew il-preparazzjonijiet 
hekk kif jinqala' tħassib dwar is-sikurezza 
tagħhom u għallinqas darba kull tliet snin 
mid-data li fiha tkun ittieħdet deċiżjoni 
skond l-Artikolu 45(2).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni mill-ġdid ta’ dawn is-sustanzi jew preparazzjonijiet għandha ssir b’ritmu iktar 
regolari.

 Emenda 87

Proposta għal direttiva
Anness II – Kapitolu III – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

4a. L-użu ta' sustanzi kklassifikati bħala li 
jfixxklu s-sistema endokrinali mniżżlin 
fil-lista ta’ prijoritarja ta’ l-Unjoni huwa 
pprojbit fil-ġugarelli u fil-komponenti 
tagħhom, ħlief jekk il-manifattur jagħti 
prova li m’hemmx sustanzi li jistgħu 
jissostitwixxu b'mod iktar sikur u jagħmlu 
inqas ħsara lis-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tfixkil endokrinali jirrappreżenta riskju serju għall-iżvilupp tat-tfal u għas-saħħa tagħhom 
fl-età adulta. Hu importanti wkoll li jitqiegħed il-prinċipju tal-projbizzjoni tagħhom, filwaqt li 
l-użu tagħhom ikun permess fin-nuqqas ta’ sustanzi disponibbli ta’ sostituzzjoni iktar sikuri u 
li jagħmlu inqas ħsara, ħaġa li trid tkun pruvata mill-manifattur.

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (4b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-użu ta' sustanzi kklassifikati bħala li 
huma persistenti, bijoakkumulatriċi u 
tossiċi (PBT) jew inkella persistenti ħafna 
u bijoakkumulatriċi ħafna (vPvB) huwa 
pprojbit fil-ġugarelli u fil-komponenti 
tagħhom, ħlief jekk il-manifattur jagħti 
prova li ma hemmx sustanzi li jistgħu 
jissostitwixxu b'mod iktar sigur u jagħmlu 
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inqas ħsara lis-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Idem emenda 87 f'dak li jikkonċerna hawnhekk is-sustanzi kklassifikati bħala PBT u vPvB.

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (5)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sustanzi jew preparazzjonijiet 
ikklassifikati bħala CMR tal-kategorija 3 
skond id-Direttiva 67/548/KEE jistgħu 
jintużaw fil-ġugarelli jekk l-użu tas-
sustanza ikun ġie evalwat mill-Kumitat 
Xjentifiku rilevanti u nstab li ma fihx 
perikolu, partikolarment fid-dawl ta’ l-
espożizzjoni, u tkun ittieħdet Deċiżjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 45(2) u sakemm ma 
jkunux projbiti għal użi f’artikli tal-
konsumaturi skond ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 
(REACH).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda konnessa ma' l-emenda 82 ; Idem emenda 82.

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (6)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kożmetiċi tal-logħob, bħall-kożmetiċi 
tal-logħob għall-pupi, għandhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-

6. Il-ġugarelli li fihom prodotti kożmetiċi 
awtorizzati jew, jekk ikun il-każ, jeħtieġu 
l-użu ta' prodott kożmetiku, bħall-pupi, il-
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kompożizzjoni u t-tikkettar ipprovduti fid-
Direttiva 76/768/KEE.

kożmetiċi maħsuba għall-użu jew attività 
ta' logħob, għandhom ikunu konformi 
ma' l-esiġenzi relatati ma' l-għamla li 
jinsabu fid-Direttiva 76/768/KEE, 
minbarra fwejjaħ allerġeniċi, li huma 
pprojbiti minn din id-direttiva. Minbarra 
fwejjaħ allerġeniċi, id-dispożizzjonijiet fil-
qasam ta' l-ittikkettar tad-Direttiva 
76/768/KEE japplikaw għall-ġugarelli li 
jkun fihom prodotti kożmetiċi awtorizzati 
jew, jekk ikun il-każ, jeħtieġu l-użu ta' 
prodott kożmetiku, bħall-pupi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' ''ġugarelli kożmetiċi'' huwa wisq vag. Jaqbel li wieħed ikun iktar preċiż f'dak li 
jikkonċerna hawnhekk is-sustanzi kklassifikati bħala PBT u vPvB. Hawnhekk tapplika l-
leġiżlazzjoni relatata mal-kożmetiċi.

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (7), subinċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-ġugarelli ma għandux ikun fihom 
dawn il-fwejjaħ allerġeniċi li ġejjin:

7. Il-ġugarelli ma għandux ikun fihom 
dawn il-fwejjaħ allerġeniċi li ġejjin:

(1) Alanroot (Inula helenium) (1) Alanroot (Inula helenium)

(2) Allylisothiocyanate (2) Allylisothiocyanate
(3) Benzyl cyanide (3) Benzyl cyanide

(4) 4 tert-Butylphenol (4) 4 tert-Butylphenol
(5) Żejt tal-Chenopodium (5) Żejt tal-Chenopodium

(6) Cyclamen alcohol (6) Cyclamen alcohol
(7) Diethyl maleate (7) Diethyl maleate

(8) Dihydrocoumarin (8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde

(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
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(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin (11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin
(12) Dimethyl citraconate (12) Dimethyl citraconate

(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
one

(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
one

(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
one

(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
one

(15) Diphenylamine (15) Diphenylamine
(16) Ethyl acrylate (16) Ethyl acrylate

(17) Weraq tat-tin, frisk u preparazzjonijiet (17) Weraq tat-tin, frisk u preparazzjonijiet
(18) trans-2-Heptenal (18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal diethyl acetal (19) trans-2-Hexenal diethyl acetal
(20) trans-2-Hexenal dimethyl acetal (20) trans-2-Hexenal dimethyl acetal

(21) Hydroabietyl alcohol (21) Hydroabietyl alcohol
(22) 4-Ethoxy-phenol (22) 4-Ethoxy-phenol

(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol (23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycoumarin (24) 7-Methoxycoumarin

(25) 4-Methoxyphenol (25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one

(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one (27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one
(28) Methyl trans-2-butenoate (28) Methyl trans-2-butenoate

(29) 6-Methylcoumarin (29) 6-Methylcoumarin
(30) 7-Methylcoumarin (30) 7-Methylcoumarin

(31) 5-Methyl-2,3-hexanedione (31) 5-Methyl-2,3-hexanedione
(32) Żejt ta’ l-għeruq tal-Costus (Saussurea 
lappa Clarke)

(32) Żejt ta’ l-għeruq tal-Costus (Saussurea 
lappa Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (33) 7-Ethoxy-4-methylcoumarin

(34) Hexahydrocoumarin (34) Hexahydrocoumarin
(35) Balsam tal-Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) Balsam tal-Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-Pentylidene-cyclohexanone (36) 2-Pentylidene-cyclohexanone

(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
one

(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
one

(38) Żejt tal-Verbana (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Żejt tal-Verbana (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Amyl cinnamal
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(40) Amylcinnamyl alcohol
(41) Anisyl alcohol
(42) Benzyl alcohol
(43) Benzyl benzoate
(44) Benzyl cinnamate
(45) Benzyl salicylate
(46) Cinnamal
(47) Cinnamyl alcohol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Coumarin
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexyl cinnamaldehyde
(55) Hydroxy-citronellal
(56) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (imsemmija fid-Direttiva 
76/768/KEE dwar il-Kożmetiċi fil-punt 83 
bħala: 2-(4-tert-Butylbenzyl) 
propionaldehyde
(59) d-Limonene
(60) Linalool
(61) Methyl heptine carbonate
(62) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
(63) Estratti ta’ l-Oakmoss
(64) Estratti tat-Treemoss

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' fwejjaħ allerġeniċi, u li jistgħu għalhekk jikkawżaw allerġiji fit-tfal, ma jistax jiġi 
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awtorizzat. Minbarra dan, mhuwiex għalhekk possibbli li tiġi awtorizzata l-preżenza ta' 
traċċi, anke għal raġunijiet teknikament inevitabbli. Mhemm xejn li jippermetti l-
ġustifikazzjoni tal-preżenza ta' traċċi, minħabba l-projbizzjoni ta' fwejjaħ allerġeniċi.

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (7), subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, il-preżenza ta’ traċċi ta’ 
dawn is-sustanzi għandha tkun permessa 
bil-kundizzjoni li din il-preżenza ma tkunx 
tista’ tiġi evitata fuq livell tekniku fi prassi 
ta' manifattura tajba.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' fwejjaħ allerġeniċi, u li jistgħu għalhekk jikkawżaw allerġiji fit-tfal, ma jistax jiġi 
awtorizzat. Minbarra dan, mhuwiex għalhekk possibbli li tiġi awtorizzata l-preżenza ta' 
traċċi, anke għal raġunijiet teknikament inevitabbli. Mhemm xejn li jippermetti l-
ġustifikazzjoni tal-preżenza ta' traċċi, minħabba l-projbizzjoni ta' fwejjaħ allerġeniċi.

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (7), subinċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-fwejjaħ allerġeniċi li 
ġejjin għandhom jiġu elenkati jekk 
jiżdiedu mal-ġugarelli, bħala tali, 
f'konċentrazzjonijiet li jisbqu ż-0.01 % bil-
piż:

imħassar

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alcohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Benzyl alcohol
(5) Benzyl benzoate
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(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (imsemmija fid-Direttiva dwar 
il-Kożmetiċi fil-punt 83 bħala: 2-(4-tert-
Butylbenzyl) propionaldehyde
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Methyl heptine carbonate
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
(25) Estratti ta’ l-Oakmoss
(26) Estratti tat-Treemoss

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' fwejjaħ allerġeniċi, u li jistgħu għalhekk jikkawżaw allerġiji fit-tfal, ma jistax jiġi 
awtorizzat. Minbarra dan, mhuwiex għalhekk possibbli li tiġi awtorizzata l-preżenza ta' 
traċċi, anke għal raġunijiet teknikament inevitabbli. Mhemm xejn li jippermetti l-
ġustifikazzjoni tal-preżenza ta' traċċi, minħabba l-projbizzjoni ta' fwejjaħ allerġeniċi.
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Emenda 94

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (7a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-ġugarelli maħsuba sabiex ikollhom 
kuntatt frekwenti mal-ġilda, 
partikolarment iż-żebgħa diġitali u l-pejsts 
għall-immudellar, għandhom jissodisfaw 
id-dispożizzjonijiet relatati ma' l-għamla u 
ma' l-ittikkettar previsti fid-Direttiva 
76/768/KEE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-ġugarelli li jmissu frekwentement mal-ġilda għandhom jiġu applikati l-istess 
dispożizzjonijiet rigorużi previsti mid-direttiva dwar il-prodotti kożmetiċi.

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (7b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Il-ġugarelli maħsuba sabiex ikollhom 
kuntatt frekwenti mal-ġilda, u li fihom 
sustanzi li jikkawżaw l-allerġiji minbarra 
fwieħa, magħrufa bħala li jipprovokaw 
effetti serji, saħansitra fatali għas-saħħa 
tat-tfal, bħal xokk anafilattiku, għandhom 
jissodisfaw id-dispożizzjonijiet fil-qasam 
ta' l-ittikkettar imniżżla fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta' 
Diċembru 2006 dwar il-preparazzjonijiet 
ibbażati fuq iċ-ċereali u ikel maħsub għat-
trabi u għat-tfal ta' età żgħira1.
__________
1 ĠU L 339, 6.12.2006, p. 16.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Idem emenda 94, iżda hawnhekk għas-sustanzi li jikkawżaw allerġiji, minbarra fwieħa, bħall-
gluten eċċ. It-tfal li jużaw ġugarelli li jkun fihom sustanzi li jikkawżaw allerġiji jistgħu 
iqegħduhom f'ħalqhom jew inkella jqegħdu subgħajhom f'ħalqhom; il-preżenza ta' dawn is-
sustanzi tista' tikkawża reazzjonijiet b'konsegwenzi pjuttost serji għas-saħħa tat-tfal. Il-
preżenza ta' dawn is-sustanzi li jikkawżaw l-allerġiji minbarra fwieħa, għandha għalhekk tkun 
ittikkettata.

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (8) - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-limiti migratorji li ġejjin, minn 
ġugarelli jew komponenti ta' ġugarelli li 
huma aċċessibbli mit-tfal waqt l-użu kif 
speċifikat fl-ewwel subparagrafu ta' l-
Artikolu 9(2), ma għandhomx jinqabżu:

8. Il-limiti migratorji li ġejjin ma 
għandhomx jinqabżu fil-partijiet u l-
komponenti kollha tal-ġugarelli: 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet fil-qasam tal-limiti ta' migrazzjoni għandhom ikunu iktar iebsin, sabiex 
jintlaħaq l-objettiv li tissaħħaħ is-sigurtà tal-ġugarelli u ta' livell għoli ta' protezzjoni tas-
saħħa tat-tfal.

Emenda 97

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (8) - titolu tat-tabella, kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mg/kg f’materjal tal-ġugarell niexef, fraġli, 
flessibbli jew f’għamla ta’ trab

Mg/kg f’materjal tal-ġugarell solidu, 
niexef, fraġli, flessibbli jew f’għamla ta’ 

trab

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jaqbel li wieħed ikun preċiż u li jkopri t-tipi kollha ta' materjal utilizzabbli fil-manifattura tal-
ġugarelli, sabiex jintlaħaq l-objettiv li tissaħħaħ is-sigurtà tal-ġugarelli u ta' livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tat-tfal. 

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Anness II - Kapitolu III (8a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-ġugarelli jew partijiet ta' ġugarelli 
maħsuba biex jitqiegħdu fil-ħalq, hi 
x'inhi l-età tat-tfal li huma maħsuba 
għalihom, għandhom jirrispettaw l-
esiġenzi relatati mal-limiti ta' migrazzjoni 
previsti għall-prodotti ta' ippakkjar ta' l-
ikel fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1935/2004 tas-27 ta' Ottubru 2004 
dwar materjali u oġġetti maħsuba biex 
jiġu f'kuntatt ma' l-ikel.
_________
1 ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet eżistenti relatati mal-materjali u ma' l-oġġetti maħsuba biex ikunu 
f'kuntatt ma' l-ikel għandhom ukoll japplikaw għall-ġugarelli jew għall-partijiet tal-ġugarelli 
maħsuba biex jitqegħdu fil-ħalq.
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Emenda 99

Proposta għal direttiva
Anness II – Kapitolu V

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ġugarelli għandhom ikunu ddisinjati u 
manifatturati b'tali mod li jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta' l-iġjene u l-indafa ħalli jevitaw 
kull riskju ta' infezzjoni, mard u 
kontaminazzjoni.

1. Il-ġugarelli għandhom ikunu ddisinjati u 
manifatturati b'tali mod li jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta' l-iġjene u l-indafa ħalli jevitaw 
kull riskju ta' infezzjoni, mard u 
kontaminazzjoni. Il-ġugarelli għandhom 
ikunu jistgħu jinħaslu, jingħorku jew jiġu 
diżinfettati, mingħajr ma dan ibiddlilhom 
il-funzjonijiet jew is-sikurezza tagħhom.

2. Ġugarelli tad-drapp għal tfal taħt it-tliet 
snin għandhom ikunu jistgħu jinħaslu u 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-
sikurezza wkoll wara l-ħasil.

2. Ġugarelli tad-drapp għal tfal taħt it-tliet 
snin għandhom ikunu jistgħu jinħaslu u 
għandhom jissodisfaw il-funzjonijiet 
tagħhom u r-rekwiżiti tas-sikurezza wkoll 
wara l-ħasil.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Livell iktar għoli ta' iġjene għandu jkunu kumpatibbli mal-garanzija ta' tħaddim tal-ġugarell 
u mas-sikurezza tiegħu.

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Anness IV – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) deskrizzjoni dettaljata tad-disinn u l-
manifattura, inkluża lista ta’ komponenti u 
materjali użati fil-ġugarelli kif ukoll id-
dokumenti tad-dejta dwar is-sikurezza 
marbuta mal-kimiċi użati miksuba mill-
fornituri tal-kimiċi;

(a) deskrizzjoni dettaljata tad-disinn u tal-
manifattura, inkluża lista ta’ komponenti u 
materjali użati fil-ġugarelli kif ukoll 
informazzjoni dettaljata dwar is-sustanzi 
kimiċi u l-kwantitajiet użati fil-ġugarelli u 
fil-komponenti tagħhom;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti tad-dejta ta' sikurezza tas-sustanzi kimiċi jagħtu biss parti mill-informazzjoni 
dwar is-sustanzi kimiċi. Jeħtieġ li d-dokumentazzjoni teknika jkun fiha informazzjoni iktar 
preċiża, partikolarment rigward il-kwantitajiet tas-sustanzi kimiċi użati fil-manifattura tal-
ġugarelli.

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Anness V - parti B (1) - subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn it-twissijiet għandhom ikunu 
akkumpanjati minn indikazzjoni qasira, li 
tista’ tidher fl-istruzzjonijiet għall-użu, 
tal-periklu speċifiku li jitlob din ir-
restrizzjoni.

Dawn it-twissijiet għandhom ikunu 
akkumpanjati minn indikazzjoni dwar il-
perikli speċifiċi li jitlob din ir-restrizzjoni.
L-indikazzjoni għandha tidher b'mod ċar 
u li jinqara fuq il-ġugarell, u jekk dan 
ikun teknikament impossibbli, għandha 
tkun fuq tikketta mqegħda jew fuq il-
pakkett, u fl-istruzzjonijiet għall-użu. Il-
ġugarelli żgħar mingħajr ippakkjar 
għandhom ikunu akkumpanjati minn 
dawn l-indikazzjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet previsti fil-proposta mhumiex preċiżi u ma jorbtux biżżejjed. L-emenda 
għandha l-għan li tiċċara u tagħmel iktar komprensibbli d-dispożizzjonijiet emendati 
hawnhekk.

Emenda 102

Proposta għal direttiva
Anness V - parti B (2) - subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-ġugarelli għandu jkollhom il-
marka “Twissija: għal użu domestiku biss”.

Dawn il-ġugarelli għandu jkollhom, 
pereżempju, il-marka “Twissija: għal użu 
domestiku biss u jeħtieġ il-preżenza u l-
għajnuna ta' adulti” jew ''Twissija: Għal 
użu domestiku biss, u mhuwiex tajjeb għal 
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tfal ta' inqas minn 6 snin mingħajr is-
superviżjoni ta' żgħażugħ jew ta' adult''.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet previsti fil-proposta mhumiex preċiżi biżżejjed. Il-kliem propost huwa 
koerenti mal-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-proposta, iżda ma jwissix biżżejjed kontra 
periklu jew riskju.

Emenda 103

Proposta għal direttiva
Anness V - parti B (2) - subinċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tidher twissija ċara, viżibbli, li 
tinqara faċilment u li tkun distinta minn 
kwalunkwe kliem ieħor, fuq l-ippakkjar 
jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fuq it-
tikketta tal-ġugarell fejn ikun hemm talba 
biex jinqraw l-istruzzjonijiet għall-użu, 
imsemmija fil-paragrafu ta' wara, qabel 
ma jinbena l-ġugarell;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm twissija ċara rigward il-ħtieġa li jinqraw l-istruzzjonijiet għall-
kostruzzjoni jew għall-immuntar, qabel ma jinbdew dawn il-proċeduri, sabiex il-persuna li 
tkun qed tagħmel dan tkun taf kif għandha tibni l-ġugarell mingħajr ma tikkawża dannu.

Emenda 104

Proposta għal direttiva
Anness V - parti B (7) - subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Rakkomandata s-superviżjoni ta’ l-
adulti”

''Ikel li għandu jittiekel u ġugarell li 
għandu jintuża taħt is-superviżjoni ta' l-
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adulti''.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-twissija proposta ma twissix b'mod adegwat kontra periklu jew riskju. Għandu jkun hemm 
twissija ċara dwar liema dispożizzjonijiet għandhom jittieħdu.
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