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(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir 
tar-radju
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0584),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0333/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
13 ta’ Frar 20131,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-
0316/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) It-tagħmir li intenzjonalment 
jittrażmetti l-mewġ tar-radju sabiex jaqdi l-
iskop tiegħu jagħmel użu sistematiku mill-
ispettru tar-radju. Sabiex isir użu effiċjenti 
mill-ispettru u ma jkunx hemm 

(6) It-tagħmir li intenzjonalment jipproduċi 
jew jirċievi l-mewġ tar-radju sabiex jaqdi l-
iskop tiegħu jagħmel użu sistematiku mill-
ispettru tar-radju. Minkejja l-fatt li xi 
prodotti jużaw intenzjonalment kampi 

                                               
1 ĠU C 133, 9.5.2013, p.58
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interferenza dannuża, dan it-tagħmir kollu 
għandu jaqa fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva, kemm jekk it-tagħmir 
ikun jista’ jintuża għall-komunikazzjoni u 
kemm jekk le.

manjetiċi jew elettriċi biex jaqdu l-
funzjoni tagħhom, m’hemmx 
komunikazzjoni mit-trażmettitur u 
konsegwentement dawn il-kampi ma 
jippropagawx bħala mewġ tar-radju. Dan 
it-tagħmir għandu għalhekk jiġi eskluż 
mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emenda għall-Artikolu 2(1)(1) tad-Direttiva proposta.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-esperjenza wriet id-diffikultà fid-
determinazzjoni ta’ jekk ċerti prodotti 
jaqgħux fil-kamp tal-applikazzjoni tad-
Direttiva 1999/5/KE. Partikolarment, fir-
rigward ta’ prodotti li jirriżultaw mill-
progress teknoloġiku u li jippreżentaw id-
diffikultajiet għall-kategorizzazzjoni, 
jinħtieġ li jiġu identifikati l-kategoriji ta’ 
prodotti li jaqgħu jew le taħt id-
definizzjoni ta’ tagħmir tar-radju. Sabiex 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva jiġu ssupplimentati jew 
emendati, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-emendi tal-Anness II 
għall-adattament għall-progress tekniku.

imħassar

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emenda għall-Artikolu 2(3) tad-Direttiva proposta.

Emenda 3
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Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-forom kollha ta’ provvista, inkluż il-
bejgħ mill-bogħod.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għalkemm ir-riċevituri nnfushom ma 
jikkawżawx interferenza dannuża, il-
kapaċitajiet ta’ riċezzjoni huma fattur 
dejjem aktar importanti biex jiġi żgurat użu 
effiċjenti tal-ispettru tar-radju permezz ta’ 
reżiljenza ikbar tar-riċevituri kontra l-
interferenza u s-sinjali mhux mixtieqa fuq 
il-bażi tar-rekwiżiti essenzjali tad-
Direttiva 2004/108/KE.

(11) Għalkemm ir-riċevituri nfushom ma 
jikkawżawx interferenza dannuża, il-
kapaċitajiet ta’ riċezzjoni huma fattur 
dejjem aktar importanti biex jiġi żgurat użu 
effiċjenti tal-ispettru tar-radju permezz ta’ 
reżiljenza ikbar tar-riċevituri kontra l-
interferenza u s-sinjali mhux mixtieqa fuq 
il-bażi tar-rekwiżiti essenzjali rilevanti tal-
leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni tal-
Unjoni.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-kapaċitajiet ta’ riċeviment tat-
tagħmir ta’ riċezzjoni biss huma soġġetti 
għar-rekwiżiti essenzjali tad-
Direttiva 2004/108/KE partikolarment fir-
rigward tas-sinjali mhux mixtieqa li 
jirriżultaw mill-użu effiċjenti ta’ meded 

imħassar
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tal-frekwenza konġunti jew viċin xulxin, 
u, għalhekk, ma hemmx bżonn li dan it-
tagħmir jiġi inkluż fil-kamp tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emenda għall-Artikolu 2(1)(1) tad-Direttiva proposta.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) F’xi każijiet, jista’ jkun hemm bżonn 
ta’ interoperabilità permezz tan-netwerks 
ma’ tagħmir ieħor tar-radju u l-konnessjoni 
ma’ interfaċċji tat-tip xieraq madwar l-
Unjoni. L-interoperabilità bejn it-tagħmir 
tar-radju u l-aċċessorji bħaċ-ċarġers tista’
tissimplifika l-użu tat-tagħmir tar-radju u 
tnaqqas il-ħela bla bżonn.

(13) L-interoperabilità permezz tan-
netwerks ma’ tagħmir ieħor tar-radju u l-
konnessjoni ma’ interfaċċji tat-tip xieraq 
madwar l-Unjoni hija meħtieġa f’xi 
każijiet. L-interoperabilità bejn it-tagħmir 
tar-radju u l-aċċessorji bħaċ-ċarġers 
tissimplifika l-użu tat-tagħmir tar-radju u 
tnaqqas il-ħela u l-ispejjeż bla bżonn.
Għalhekk huwa mistenni sforz imġedded 
biex jiġi żviluppat ċarġer komuni għal 
kategoriji partikolari ta’ tagħmir tar-
radju, peress li dan ikun ta’ benefiċċju 
kbir partikolarment għall-konsumaturi u 
utenti finali oħra. B’mod partikolari, 
telefons ċellulari li jitqiegħdu jew ikunu 
magħmula disponibbli fis-suq għandhom 
ikunu kompatibbli ma’ ċarġer universali 
li jippermetti l-interoperabilità.

Ġustifikazzjoni

L-inkompatibilità taċ-ċarġers għat-telefons ċellulari, l-ismart phones, il-kameras diġitali, il-
music players u apparat simili hija inkonvenjent kbir għall-konsumaturi u utenti finali oħra 
kif ukoll problema ambjentali konsiderevoli. Ċarġer universali, għalhekk, iġib miegħu 
benefiċċji sinifikanti – speċjalment għall-konsumaturi.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 20



RR\1005028MT.doc 9/58 PE510.528v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Rekwiżit għar-reġistrazzjoni f'bażi 
tad-dejta ċentrali it-tagħmir tar-radju li se 
jitqiegħed fis-suq jista' jżid l-effiċjenza u 
l-effettività tas-sorveljanza tas-suq u 
għalhekk jikkontribwixxi għal livell għoli 
ta' konformità mad-Direttiva. Dan ir-
rekwiżit ifisser piż addizzjonali fuq l-
operaturi ekonomiċi u għalhekk għandu 
jiġi introdott biss għal dawk il-kategoriji 
tat-tagħmir tar-radju fejn għadu ma 
ntlaħaqx livell għoli ta’ konformità. 
Sabiex ċerti elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva jiġu ssupplimentati jew 
emendati, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-
kategoriji relevanti tat-tagħmir tar-radju 
li jrid jiġi reġistrat f’bażi tad-dejta ċentrali 
abbażi tal-informazzjoni dwar l-
konformità mogħtija mill-Istati Membri u 
fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-
informazzjoni li trid tiġi rreġistrata, ir-
regoli applikabbli għar-reġistrazzjoni u t-
twaħħil tan-numru tar-reġistrazzjoni. 

imħassar

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emenda għall-Artikolu 5 tad-Direttiva proposta.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Sabiex tkun iffaċilitata l-
komunikazzjoni bejn l-operaturi 
ekonomiċi, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza 
tas-suq u l-konsumaturi, l-Istati Membri 
għandhom jinkoraġġixxu lill-operaturi 
ekonomiċi jinkludu indirizz tal-websajt 
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minbarra l-indirizz postali. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu ffaċilitati u ssimplifikati l-kuntatti bejn l-operaturi ekonomiċi, il-konsumaturi u 
l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq huwa essenzjali li jingħataw alternattivi għall-indirizz 
postali. L-għażla tal-kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Meta tinżamm l-informazzjoni 
mitluba skont din id-Direttiva għall-
identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi, l-
operaturi ekonomiċi m’għandhomx 
jintalbu jaġġornaw din l-informazzjoni 
fir-rigward ta’ operaturi ekonomiċi oħra 
li jkunu għaddewlhom tagħmir tar-radju 
jew ta’ dawk li lilhom għaddew tagħmir 
tar-radju.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Din id-Direttiva għandha tkun limitata 
għall-espressjoni tar-rekwiżiti essenzjali. 
Sabiex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni tal-
konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti jinħtieġ 
li jsiru provvedimenti għall-preżunzjoni 
tal-konformità għat-tagħmir tar-radju li 
jkun konformi mal-istandards armonizzati 
li jiġu adottati skont ir-Regolament (UE) 
Nru [../..] [dwar l-Istandardizzazzjoni 
Ewropea] għall-iskop tal-espressjoni ta’ 

(37) Din id-Direttiva għandha tkun limitata 
għall-espressjoni tar-rekwiżiti essenzjali. 
Sabiex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni tal-
konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti jinħtieġ 
li jsiru provvedimenti għall-preżunzjoni 
tal-konformità għat-tagħmir tar-radju li 
jkun konformi mal-istandards armonizzati 
li jiġu adottati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 1 għall-iskop tal-espressjoni ta’ 
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speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati ta' 
dawk ir-rekwiżiti.

speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati ta' 
dawk ir-rekwiżiti.

_____________
1 Ir-Regolament (EU) Nru 1025/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-
Istandardizzazzjoni Ewropea (ĠU L 316, 
14.11.2012, p. 12).

Ġustifikazzjoni

Peress li r-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali jeħtieġ tiġi riflessa din il-bidla.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Ir-Regolament (UE) Nru [../..]  [dwar 
l-Istandardizzazzjoni Ewropea] jipprevedi 
proċedura għall-oġġezzjonijiet għall-
istandards armonizzati fejn dawk l-
istandards ma jissodisfawx bis-sħiħ ir-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. 

(38) Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012
jipprevedi proċedura għall-oġġezzjonijiet 
għall-istandards armonizzati fejn dawk l-
istandards ma jissodisfawx bis-sħiħ ir-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni

Peress li r-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali jeħtieġ tiġi riflessa din il-bidla.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Biex jiġi żgurat aċċess effettiv għal 
informazzjoni għall-finijiet ta’ sorveljanza 
tas-suq, l-informazzjoni mitluba biex 
ikunu identifikati l-atti applikabbli kollha 
tal-Unjoni għandha tkun disponibbli 
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f’dikjarazzjoni unika tal-konformità tal-
UE. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv 
fuq l-operaturi ekonomiċi, dik id-
dikjarazzjoni unika tal-konformità tal-UE 
tista’ tkun dossier magħmul minn 
dikjarazzjonijiet rilevanti individwali tal-
konformità.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-Artikolu 18(3) tad-Direttiva proposta. Barra minn hekk, l-għażla tal-kliem hija 
allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Id-Direttiva 1999/5/KE diġà tipprovdi 
għal proċedura ta’ salvagwardja li tapplika 
biss f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-Istati 
Membri dwar miżuri meħudin minn Stat 
Membru. Biex tiżdied it-trasparenza u biex 
jitnaqqas iż-żmien tal-ipproċessar jeħtieġ li 
tittejjeb il-proċedura tal-klawżola ta' 
salvagwardja eżistenti, bl-għan li ssir aktar 
effiċjenti u biex jintuża l-għarfien espert li 
jista' jinkiseb fl-Istati Membri.

(55) Id-Direttiva 1999/5/KE diġà tipprovdi 
għal proċedura ta’ salvagwardja li tapplika 
biss f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-Istati 
Membri dwar miżuri meħudin minn Stat 
Membru. Biex tiżdied it-trasparenza u biex 
jitnaqqas iż-żmien tal-ipproċessar jeħtieġ li 
tittejjeb il-proċedura ta’ salvagwardja 
eżistenti, bl-għan li ssir aktar effiċjenti u 
biex jintuża l-għarfien espert li jista’ 
jinkiseb fl-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penalitajiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u 

(60) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penali 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u 
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jiżguraw li dawn ikunu implimentati. 
Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

jiżguraw li dawk ir-regoli jkunu infurzati. 
Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

Ġustifikazzjoni

It-terminu użat għandu jkun allinjat mat-terminu użat fl-Artikolu 46 tad-Direttiva proposta. L-
għażla tal-kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tagħmir tar-radju li jaqa’ fil-kamp tal-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ma 
għandux ikun soġġett għad-
Direttiva 2006/95/KE, ħlief kif stipulat fl-
Artikolu 3(1)(a) ta’ din id-Direttiva.

4. It-tagħmir tar-radju li jaqa’ fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ma 
għandux ikun soġġett għad-
Direttiva 2004/108/KE u għad-
Direttiva 2006/95/KE, ħlief kif stipulat fil-
punti (a) u (b) tal-Artikolu 3(1) ta’ din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Premessa 9 tad-Direttiva proposta tipprevedi li sabiex jiġu evitati dispożizzjonijiet 
doppji, ħlief fir-rigward ta’ rekwiżiti essenzjali, id-Direttiva 2004/108/KE ma għandhiex 
tapplika għat-tagħmir tar-radju, dan għandu jiġi rifless fl-Artikolu rispettiv.

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘tagħmir tar-radju’ tfisser prodott li 
intenzjonalment jipproduċi l-mewġ tar-
radju sabiex jaqdi l-iskop tiegħu, jew 
prodott li jkun jonqsu aċċessorju, bħal 
antenna, sabiex jipproduċi l-mewġ tar-
radju sabiex jaqdi l-iskop tiegħu;

(1) ‘tagħmir tar-radju’ tfisser prodott li 
intenzjonalment jipproduċi jew jirċievi l-
mewġ tar-radju għall-komunikazzjoni, jew 
prodott li jkun jonqsu aċċessorju, bħal 
antenna, sabiex jipproduċi jew jirċievi l-
mewġ tar-radju għall-komunikazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Fis-suq diġà jeżistu għadd ta’ prodotti li jinvolvu użu limitat ħafna ta’ mewġ elettromanjetiku 
għal skopijiet differenti mill-komunikazzjoni li ma jippreżentawx problemi sistematiċi u huma 
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regolati b’mod suffiċjenti pereżempju permezz tal-LVD u l-EMCD, għalhekk mhuwiex 
proporzjonat li l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva proposta jiġi estiż biex jiġi inkluż dan 
it-tagħmir. Barra minn hekk, u fid-dawl tal-fatt li l-ispettru tar-radju huwa riżorsa limitata, 
huwa importanti li jiġi ggarantit l-użu effiċjenti tiegħu, għalhekk it-tagħmir li jista’ jirċievi l-
mewġ tar-radju għandu jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva proposta.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘interferenza dannuża’ tfisser 
interferenza dannuża kif definita fid-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

(5) ‘interferenza dannuża’ tfisser 
interferenza dannuża kif definita fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/21/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

Ġustifikazzjoni

Ġiet miżjuda referenza espliċita sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt.

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) ‘tqegħid fis-servizz’ tfisser l-użu ta’ 
tagħmir tar-radju għall-ewwel darba fl-
Unjoni mill-utent finali. Meta l-prodott 
jitqiegħed fis-servizz fil-post tax-xogħol, l-
impjegatur għandu jitqies bħala l-utent 
finali.

Ġustifikazzjoni

Peress li t-terminu “tqegħid fis-servizz” jintuża tul it-test (pereżempju l-Artikolu 1(1), l-
Artikolu 7, l-Artikolu 48 tad-Direttiva proposta), huwa xieraq li tingħata definizzjoni tiegħu.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘standard armonizzat’ tfisser standard 
armonizzat kif definit fl-Artikolu 2(1)c tar-
Regolament (UE) Nru [../..]  [dwar l-
Istandardizzazzjoni Ewropea];

(14) ‘standard armonizzat’ tfisser standard 
armonizzat kif definit fil-punt (c) tal-
punt 1 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 
Nru 1025/2012;

Ġustifikazzjoni

Peress li r-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali jeħtieġ tiġi riflessa din il-bidla.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) ‘akkreditament’ tfisser akkreditament 
kif definit fir-Regolament (KE) Nru 
765/2008;

(15) ‘akkreditament’ tfisser akkreditament 
kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament
(KE) Nru 765/2008;

Ġustifikazzjoni

Ġiet miżjuda referenza espliċita sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt.
Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘korp nazzjonali tal-akkreditazzjoni’ 
tfisser korp tal-akkreditazzjoni kif definit 
fir-Regolament (KE) Nru 765/2008;

(16) ‘korp nazzjonali ta’ akkreditament’ 
tfisser korp ta’ akkreditament kif definit 
fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008;

Ġustifikazzjoni

Ġiet miżjuda referenza espliċita sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt.

Emenda 22
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) ‘valutazzjoni tal-konformità’ tfisser il-
proċess li juri jekk ikunux ġew issodisfati 
r-rekwiżiti essenzjali relatati mal-tagħmir
tar-radju;

(17) ‘valutazzjoni tal-konformità’ tfisser il-
proċess li juri jekk ikunux ġew issodisfati 
r-rekwiżiti essenzjali ta’ din id-Direttiva
relatati mat-tagħmir tar-radju;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt jeħtieġ jiġu speċifikati r-rekwiżiti essenzjali eżatti. L-
għażla tal-kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) ‘teħid lura’ tfisser kull miżura 
maħsuba biex jittieħed lura tagħmir tar-
radju li jkun diġà sar disponibbli għall-
utent;

(19) ‘teħid lura’ tfisser kull miżura 
maħsuba biex jittieħed lura tagħmir tar-
radju li jkun diġà sar disponibbli għall-
utent finali;

Ġustifikazzjoni

Dan it-terminu huwa allinjat mat-terminu użat fid-Deċiżjoni Nru 768/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ prodotti u li tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE.

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iskopijiet tal-punt 1 tal-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-prodotti 
elenkati fil-punt 1 tal-Anness II 
għandhom jitqiesu li huma tagħmir tar-
radju, u l-prodotti elenkati fil-punt 2 tal-
Anness II ma għandhomx jitqiesu li huma 
tagħmir tar-radju. 

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Peress li l-emenda għall-Artikolu 2(1)(1) tad-Direttiva proposta tinvolvi bidla fir-rigward tar-
restrizzjoni tad-definizzjoni ta’ tagħmir tar-radju għat-tagħmir li jista’ jintuża għall-
komunikazzjoni, l-Anness II tad-Direttiva proposta m’għadux jgħodd. Konsegwentement, l-
Artikolu 2(2) ukoll ma jibqax jgħodd.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 45 li jimmodifikaw l-Anness II 
biex jadattawh għall-progress tekniku.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Peress li l-emenda għall-Artikolu 2(1)(1) tad-Direttiva proposta tinvolvi bidla fir-rigward tar-
restrizzjoni tad-definizzjoni ta’ tagħmir tar-radju għat-tagħmir li jista’ jintuża għall-
komunikazzjoni, l-Anness II tad-Direttiva proposta m’għadux jgħodd. Konsegwentement, l-
Artikolu 2(3) ukoll ma jibqax jgħodd.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-protezzjoni tal-kompatibilità 
elettromanjetika kif stipulata fid-
Direttiva 2004/108/KE, inkluż, 
partikolarment, il-livelli ta’ immunità li 
jwasslu għat-titjib fl-użu effiċjenti ta’ 
meded tal-frekwenza konġunti jew ħdejn 
xulxin

(b) il-protezzjoni tal-kompatibilità 
elettromanjetika kif stipulata fid-
Direttiva 2004/108/KE; inkluż, 
partikolarment, il-livelli ta’ immunità li
jippermettu l-użu effiċjenti u kif maħsub
ta’ meded tal-frekwenza konġunti jew 
ħdejn xulxin il-ħin kollu.

Ġustifikazzjoni

Titjib fl-għażla tal-kliem biex jirrifletti aħjar l-intenzjoni tal-Artikolu. L-immunità tippermetti 
li l-apparat jintuża kif inhu maħsub, irrispettivament mill-fatt jekk it-tagħmir intużax qabel 
b’mod li ma kienx maħsub.
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Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tagħmir tar-radju għandu jkun mibni 
b'tali mod li s-sinjali trażmessi tiegħu
jużaw effettivament l-ispettru allokat għall-
komunikazzjoni bir-radju terrestri/spazjali 
u r-riżorsi orbitali biex tiġi evitata 
interferenza dannuża. Huwa biss it-tagħmir 
tar-radju li jista’ jitħaddem f’mill-inqas 
Stat Membru wieħed mingħajr ma jikser ir-
rekwiżiti applikabbli dwar l-użu tal-
ispettru, li jista’ jikkonforma ma' dan ir-
rekwiżit.

2. It-tagħmir tar-radju għandu jkun mibni 
b’tali mod li juża effettivament l-ispettru 
allokat għall-komunikazzjoni bir-radju 
terrestri/spazjali u r-riżorsi orbitali biex tiġi 
evitata interferenza dannuża. Huwa biss it-
tagħmir tar-radju li jista’ jitħaddem f’mill-
inqas Stat Membru wieħed mingħajr ma 
jikser ir-rekwiżiti applikabbli dwar l-użu 
tal-ispettru, li jista’ jikkonforma ma' dan ir-
rekwiżit.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-emenda għall-Artikolu 2(1)(1) tad-Direttiva proposta tinvolvi bidla fir-rigward tar-
restrizzjoni tad-definizzjoni ta’ tagħmir tar-radju għat-tagħmir li jista’ jintuża għall-
komunikazzjoni, hija meħtieġa bidla xierqa fl-Artikolu 3(2).

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tagħmir tar-radju jkun kompatibbli 
mal-aċċessorji, u/jew ikun kompatibbli 
permezz tan-netwerks ma’ tagħmir tar-
radju ieħor, u/jew ikun jista' jitqabbad mal-
interfaċċji tat-tip it-tajjeb fl-Unjoni kollha;

(a) it-tagħmir tar-radju jkun kompatibbli 
mal-aċċessorji, b’mod partikolari ċ-
ċarġers, u/jew ikun kompatibbli permezz 
tan-netwerks ma’ tagħmir tar-radju ieħor, 
u/jew ikun jista' jitqabbad mal-interfaċċji 
tat-tip it-tajjeb fl-Unjoni kollha;

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-tagħmir tar-radju u, b’mod 
partikolari, it-telefons ċellulari għandhom 
ikunu magħmula kompatibbli ma’ ċarġer 
universali; 

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta, għat-tagħmir tar-radju, ir-
rekwiżiti essenzjali stabbiliti f’dan l-
Artikolu huma stabbiliti parzjalment jew 
bis-sħiħ b’mod aktar speċifiku f’att legali 
ieħor tal-Unjoni, din id-Direttiva 
m’għandhiex tapplika, jew m’għandhiex 
tibqa’ tapplika, għal dak it-tagħmir tar-
radju fir-rigward ta’ tali rekwiżiti mid-
data tal-applikazzjoni ta’ dak l-att legali 
tal-Unjoni.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 45 li 
jispeċifikaw liema kategoriji jew klassijiet 
ta’ tagħmir tar-radju jkunu kkonċernati 
mir-rekwiżit fil-paragrafu 1, l-
informazzjoni meħtieġa u r-regoli 
operazzjonali biex tingħata l-informazzjoni 
dwar il-konformità.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 45 li 
jispeċifikaw liema kategoriji jew klassijiet 
ta’ tagħmir tar-radju jkunu kkonċernati 
mir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu, l-informazzjoni meħtieġa 
dwar il-konformità u r-regoli operazzjonali 
biex tingħata l-informazzjoni dwar il-
konformità.
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Ġustifikazzjoni

L-att leġiżlattiv għandu jindika b'mod ċar x'informazzjoni għandha tiġi pprovduta, billi dan 
jista’ jinvolvi piż sinifikanti fuq l-operaturi ekonomiċi.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Ir-reġistrazzjoni tat-tagħmir tar-radju f’xi 

kategoriji
1. Minn [data – erba’ snin wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva], il-
manifatturi għandhom jirreġistraw it-tipi 
tat-tagħmir tar-radju f'kategoriji ta' 
tagħmir affettwati minn livell baxx ta' 
konformità bir-rekwiżiti essenzjali 
stipulati fl-Artikolu 3 f’sistema ċentrali 
msemmija fil-paragrafu 3 qabel ma dan 
it-tagħmir tar-radju f’dawk il-kategoriji 
ma jkun jista’ jitqiegħed fis-suq. Il-
Kummissjoni għandha talloka numru tar-
reġistrazzjoni lil kull tip irreġistrat, u li l-
manifatturi għandhom iwaħħlu fuq it-
tagħmir tar-radju mqiegħed fis-suq.
2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 45 li jispeċifikaw liema kategoriji 
ta' tagħmir tar-radju huma kkonċernati 
mir-rekwiżit stipulat fil-paragrafu 1, 
filwaqt li jikkunsidraw l-informazzjoni 
dwar il-konformità tat-tagħmir mogħtija 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 47(1), 
l-informazzjoni li trid tiġi rreġistrata, ir-
regoli operazzjonali għar-reġistrazzjoni u 
r-regoli operazzjonali għat-twaħħil tan-
numru tar-reġistrazzjoni fuq it-tagħmir 
tar-radju. 
3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli sistema ċentrali li tippermetti 
lill-manifatturi jirreġistraw l-
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informazzjoni meħtieġa. 

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li jiġi reġistrat it-tagħmir tar-radju jirriżulta f’piż sproporzjonat għal operaturi 
ekonomiċi leġittimi, speċjalment SMEs, filwaqt li l-benefiċċji ta’ tali sistema ta’ reġistrazzjoni 
ma ġewx ipprovati biżżejjed. Barra minn hekk, tali sistema potenzjalment tqajjem kwistjonijiet 
ta’ kunfidenzjalità. Minbarra dan, id-dispożizzjonijiet rispettivi dwar it-traċċabbiltà kif 
stipulati fid-Direttiva proposta jidher li huma għodda tajba biżżejjed għal sorveljanza tas-suq 
effiċjenti u effettiva.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqegħid fis-suq Id-disponibbiltà fis-suq 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi rifless b’mod sħiħ il-kontenut tal-Artikolu 6 tad-Direttiva proposta.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippermettu t-
tqegħid fis-servizz u l-użu tat-tagħmir tar-
radju għall-iskop intiż tiegħu meta jkun 
konformi ma’ din id-Direttiva. Bla ħsara 
għall-obbligi tagħhom skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE, u għall-kundizzjonijiet 
marbuta mal-awtorizzazzjonijiet għall-użu 
tal-frekwenzi f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni, partikolarment skont l-
Artikoli 9(3) u 9(4) tad-
Direttiva 2002/21/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu biss rekwiżiti 
addizzjonali għat-tqegħid fis-servizzi u/jew 
l-użu tat-tagħmir tar-radju għal raġunijiet 

L-Istati Membri għandhom jippermettu t-
tqegħid fis-servizz u l-użu tat-tagħmir tar-
radju għall-iskop intiż tiegħu meta jkun 
konformi ma’ din id-Direttiva. Bla ħsara 
għall-obbligi tagħhom skont id-Deċiżjoni 
Nru 676/2002/KE, u għall-kundizzjonijiet 
marbuta mal-awtorizzazzjonijiet għall-użu 
tal-frekwenzi f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni, partikolarment skont l-
Artikoli 9(3) u 9(4) tad-
Direttiva 2002/21/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu biss rekwiżiti 
addizzjonali għat-tqegħid fis-servizz u/jew 
l-użu tat-tagħmir tar-radju għal raġunijiet 
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marbuta mal-użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju, l-evitar tal-interferenza dannuża jew 
kwistjonijiet marbuta mas-saħħa pubblika.

marbuta mal-użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju, l-evitar tal-interferenza dannuża, l-
evitar ta’ disturbi elettromanjetiċi jew 
kwistjonijiet marbuta mas-saħħa pubblika.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jimponu rekwiżiti addizzjonali anke fir-rigward ta’ 
disturbi elettromanjetiċi.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu, jirrestrinġu jew jimpedixxu, 
minħabba raġunijiet marbuta ma’ dawk l-
aspetti koperti minn din id-Direttiva, it-
tqegħid fis-suq fit-territorju tagħhom tat-
tagħmir tar-radju konformi ma’ din id-
Direttiva. 

1. L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu, jirrestrinġu jew jimpedixxu, 
minħabba raġunijiet marbuta ma’ dawk l-
aspetti koperti minn din id-Direttiva, id-
disponibbiltà fis-suq fit-territorju tagħhom 
tat-tagħmir tar-radju konformi mar-
rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'fieri kummerċjali, esibizzjonijiet, 
wirjiet, u avvenimenti simili, l-Istati 
Membri m'għandhomx joħolqu ostakoli 
għall-wiri ta' tagħmir tar-radju li ma jkunx 
jikkonforma ma' din id-Direttiva, basta 
sinjal li jidher ikun jindika ċar li dak it-
tagħmir tar-radju ma' jistax jitqiegħed fis-
suq jew jintuża sakemm ikun ġie 
jikkonforma.

2. F’fieri kummerċjali, esibizzjonijiet, 
wirjiet, u avvenimenti simili, l-Istati 
Membri m’għandhomx joħolqu ostakoli 
għall-wiri ta’ tagħmir tar-radju li ma jkunx 
jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti f’din
id-Direttiva, u għall-wiri ta’ kif jitħaddem,
basta sinjal li jidher ikun jindika ċar li dak 
it-tagħmir tar-radju ma’ jistax jiġi 
magħmul disponibbli fis-suq, jitqiegħed 
fis-servizz jew jintuża sakemm ikun ġie 
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jikkonforma ma’ din id-Direttiva. Tali wiri 
tat-tagħmir u ta’ kif dan jitħaddem jista’ 
jseħħ biss jekk ikunu ttieħdu miżuri 
adegwati biex jiġu evitati interferenza 
dannuża u disturbi elettromanjetiċi fir-
rigward tal-ispettru tar-radju.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li jkunu 
ġew stabbiliti proċeduri biex il-produzzjoni 
tas-serje tibqa' konformi. Għandhom 
jitqiesu adegwatament dawk it-tibdiliet fid-
disinn jew il-karatteristiċi tat-tagħmir tar-
radju u t-tibdiliet fl-istandards armonizzati 
jew fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li 
b'referenza għalihom tiġi dikjarata l-
konformità tal-apparat.

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li jkunu 
ġew stabbiliti proċeduri biex il-produzzjoni 
tas-serje tibqa’ konformi ma’ din id-
Direttiva. Għandhom jitqiesu 
adegwatament dawk it-tibdiliet fid-disinn 
jew il-karatteristiċi tat-tagħmir tar-radju u 
t-tibdiliet fl-istandards armonizzati jew fi 
speċifikazzjonijiet tekniċi oħra li 
b’referenza għalihom tiġi dikjarata l-
konformità tat-tagħmir tar-radju.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jitqies li jkun xieraq fir-rigward tar-
riskji ppreżentati minn tagħmir tar-radju, 
il-manifatturi għandhom jagħmlu testijiet 
kampjunarji tat-tagħmir tar-radju 
disponibbli fis-suq, jinvestigaw, u jekk 
ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta' lmenti, 

Meta jitqies li jkun xieraq fir-rigward tar-
riskji ppreżentati minn tagħmir tar-radju, 
il-manifatturi għandhom, biex jiġu protetti 
s-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi, 
fuq talba ġustifikata mill-awtoritajiet 
kompetenti, jagħmlu testijiet kampjunarji 
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ta’ tagħmir tar-radju mhux konformi u ta' 
teħid lura tat-tagħmir tar-radju u għandhom 
iżommu lid-distributuri infurmati dwar kull 
monitoraġġ ta' dan it-tip.

tat-tagħmir tar-radju disponibbli fis-suq, 
jinvestigaw, u jekk ikun meħtieġ, iżommu 
reġistru ta' lmenti, ta’ tagħmir tar-radju 
mhux konformi u ta' teħid lura tat-tagħmir 
tar-radju u għandhom iżommu lid-
distributuri infurmati dwar kull monitoraġġ 
ta' dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati piżijiet mhux meħtieġa għall-manifatturi, speċjalment l-SMEs, it-testjiet 
kampjunarji għandhom isiru biss fuq debita talba mill-awtoritajiet kompetenti. L-għażla tal-
kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-manifatturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom u 
l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati dwar it-tagħmir tar-radju jew, 
jekk dan ma jkunx possibbli, dwar l-
imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja t-tagħmir tar-radju. L-indirizz 
għandu jindika punt wieħed fejn jista' jiġi 
kuntattjat il-manifattur.

6. Fuq it-tagħmir tar-radju l-manifatturi 
għandhom jindikaw isimhom, l-isem 
kummerċjali reġistrat jew il-marka 
kummerċjali reġistrata tagħhom u l-indirizz 
postali fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati 
jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-
imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja t-tagħmir tar-radju. L-indirizz 
għandu jindika punt uniku fejn jista' jiġi 
kkuntattjat il-manifattur. Id-dettalji ta’ 
kuntatt għandhom ikunu b’lingwa li 
tinftiehem faċilment mill-utenti finali u 
mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq. 
Meta tagħmir tar-radju jkun mgħammar 
bi skrin integrat, ir-rekwiżiti stabbiliti 
f’dan il-paragrafu jistgħu jiġi ssodisfati 
wkoll b’funzjoni li tippermetti lill-utent 
jagħżel il-wiri tal-informazzjoni meħtieġa 
fuq l-iskrin integrat.

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tat-tagħmir tar-radju ġew mibdula b’indikazzjoni aktar ġenerali ta’ 
“jekk dan ma jkunx possibbli” sabiex jiġi żgurat li limitazzjonijiet mhux relatati mad-daqs 
jew in-natura tat-tagħmir tar-radju jkunu jistgħu jitqiesu wkoll (madankollu, ma tapplikax 
għall-verżjoni Maltija). Barra minn hekk, sabiex jiġi żgurat użu effettiv tal-informazzjoni 
mogħtija, ġie introdott ir-rekwiżit dwar il-lingwa adattata. L-għażla tal-kliem hija allinjata 
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wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF. Barra minn hekk, din l-emenda tipproponi li jiġi 
previst l-użu tat-tikkettar elettroniku, biex l-abbozz ta’ Direttiva R&TTE jiġi adattat għall-era 
diġitali.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jassiguraw li t-
tagħmir tar-radju ikun akkumpanjat minn 
struzzjonijiet u informazzjoni ta' sikurezza 
provduti b'lingwa li tkun tista' tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u minn utenti 
oħra, skont kif jiġi determinat mill-Istat 
Membru kkonċernat. L-istruzzjonijiet 
għandhom jinkludu l-informazzjoni 
meħtieġa għall-użu tat-tagħmir tar-radju 
skont l-użu intiż tiegħu. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi, fejn 
applikabbli, deskrizzjoni tal-aċċessorji 
u/jew il-komponenti, inkluż is-softwer, li 
jippermettu lit-tagħmir tar-radju jopera kif 
intiż. 

Il-manifatturi għandhom jassiguraw li t-
tagħmir tar-radju ikun akkumpanjat minn 
struzzjonijiet u informazzjoni ta' sikurezza 
provduti b'lingwa li tkun tista' tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u minn utenti 
finali oħra, skont kif jiġi determinat mill-
Istat Membru kkonċernat. L-istruzzjonijiet 
għandhom jinkludu l-informazzjoni 
meħtieġa għall-użu tat-tagħmir tar-radju 
skont l-użu intiż tiegħu. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi, fejn 
applikabbli, deskrizzjoni tal-aċċessorji 
u/jew il-komponenti, inkluż is-softwer, li 
jippermettu lit-tagħmir tar-radju jopera kif 
intiż. Tali struzzjonijiet u informazzjoni 
ta’ sikurezza, kif ukoll kwalunkwe 
tikkettar, għandhom ikunu ċari, jistgħu 
jinftiehmu u intelliġibbli, waqt li jitqies l-
utent finali maħsub.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tat-termini użati tul it-test. L-għażla tal-kliem hija allinjata 
mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ma’ kull biċċa tagħmir tar-radju 
għandu jkun hemm kopja tad-
dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE sħiħa. 
Dan ir-rekwiżit jista’ jiġi ssodisfat ukoll 
bl-għoti ta’ dikjarazzjoni tal-konformità 
tal-UE ssimplifikata. Meta tingħata biss 
dikjarazzjoni tal-UE ssimplifikata, din 
għandha tkun segwita immedjatament 
mill-indirizz jew l-email eżatt fejn tkun 
tista’ tinkiseb id-dikjarazzjoni tal-
konformità tal-UE sħiħa.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrikjedi informazzjoni ġeografika fil-każijiet kollha, u dan huwa 
sproporzjonat. Id-Direttiva R&TTE attwali tirrikjedi l-informazzjoni ġeografika biex tallerta 
lill-utenti dwar restrizzjonijiet potenzjali fuq l-użu tat-tagħmir tar-radju f’ċerti Stati Membri, 
f’dawk il-każijiet biss li fihom fil-fatt hemm restrizzjoijiet attwali. Din l-emenda tiżgura li l-
manifatturi jżidu informazzjoni ġeografika u jallertaw lill-utent dwar restrizzjonijiet 
potenzjali fuq l-użu fuq l-imballaġġ biss meta jeżistu restrizzjonijiet fuq l-użu. Jitneħħa piż 
amministrattiv mhux meħtieġ ieħor għall-manifatturi.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-informazzjoni disponibbli fuq l-
imballaġġ għandha tippermetti li jiġu 
identifikati l-Istati Membri jew iż-żona 
ġeografika fi Stat Membru fejn jista’ 
jitqiegħed fis-servizz it-tagħmir tar-radju, u
għandha tallerta lill-utent dwar ir-
restrizjzonijiet potenzjali jew ir-rekwiżiti 
għall-awtorizzazzjoni għall-użu f’ċerti Stati 
Membri. Din l-informazzjoni għandha tiġi 
kompluta fl-istruzzjonijiet li jakkumpanjaw 
it-tagħmir tar-radju. Il-Kummissjoni tista’ 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 
jispeċifikaw kif tiġi ppreżentata din l-
informazzjoni. Dawk l-atti ta' 

9. L-informazzjoni disponibbli fuq l-
imballaġġ għandha tippermetti, f’każijiet li 
fihom ikun hemm restrizzjonijiet biex it-
tagħmir tar-radju jitqiegħed fis-servizz 
f’tal-anqas Stat Membru wieħed, li jiġu 
identifikati l-Istati Membri jew iż-żona 
ġeografika fi Stat Membru fejn jista’ 
jitqiegħed fis-servizz dak it-tagħmir tar-
radju. Dik l-informazzjoni għandha 
tipprovdi wkoll lill-utent bid-dettalji ta’ 
kwalunkwe restrizzjoni potenzjali jew ir-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni għall-użu 
f’ċerti Stati Membri. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi kompluta fl-istruzzjonijiet li 
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implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 44(2).

jakkumpanjaw it-tagħmir tar-radju. Il-
Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw kif tiġi 
ppreżentata din l-informazzjoni. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 44(2).

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrikjedi informazzjoni ġeografika fil-każijiet kollha, u dan huwa 
sproporzjonat. Id-Direttiva R&TTE attwali tirrikjedi l-informazzjoni ġeografika biex tallerta 
lill-utenti dwar restrizzjonijiet potenzjali fuq l-użu tat-tagħmir tar-radju f’ċerti Stati Membri, 
f’dawk il-każijiet biss li fihom fil-fatt hemm restrizzjoijiet attwali. Din l-emenda tiżgura li l-
manifatturi jżidu informazzjoni ġeografika u jallertaw lill-utent dwar restrizzjonijiet 
potenzjali fuq l-użu fuq l-imballaġġ biss meta jeżistu restrizzjonijiet fuq l-użu.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li t-tagħmir tar-radju li 
jkunu qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi 
ma' din id-Direttiva għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex 
dak it-tagħmir tar-radju jsir konformi, 
jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun 
xieraq. Barra minn hekk, fejn it-tagħmir 
tar-radju jippreżenta riskju, il-manifatturi 
għandhom jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu t-tagħmir 
tar-radju disponibbli għal dan il-għan, billi 
jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, dwar 
in-nuqqas tal-konformità u dwar kull 
miżura korrettiva meħuda.

10. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li t-tagħmir tar-radju li 
jkunu qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi 
ma' din id-Direttiva għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex 
dak it-tagħmir tar-radju jsir konformi, 
jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun 
xieraq. Barra minn hekk, fejn it-tagħmir 
tar-radju jippreżenta riskju, il-manifatturi 
għandhom jinfurmaw b’dan minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu t-tagħmir 
tar-radju disponibbli fis-suq, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta’ konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 44
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-manifatturi għandhom, wara talba 
raġunata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha mingħajr dewmien 
bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni 
kollha neċessarja biex juru l-konformità 
tat-tagħmir tar-radju, b’lingwa li tkun tista' 
tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. 
Huma għandhom jikkooperaw ma' dik l-
awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward ta' 
kull azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-
riskji ppreżentati mit-tagħmir tar-radju li 
huma jkunu qiegħdu fis-suq.

11. Il-manifatturi għandhom, wara talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha mingħajr dewmien 
bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni 
kollha neċessarja, f’forma stampata jew 
elettronika, biex juru l-konformità tat-
tagħmir tar-radju ma’ din id-Direttiva, 
b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem faċilment 
minn dik l-awtorità. Huma għandhom 
jikkooperaw ma' dik l-awtorità, fuq talba 
tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni meħuda 
biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mit-
tagħmir tar-radju li huma jkunu qiegħdu 
fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tal-preżentazzjoni tad-dokumentazzjoni jeħtieġ jiġi ssimplifikat. L-għażla tal-kliem 
hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom u 
l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati dwar it-tagħmir tar-radju jew, 
jekk dan ma jkunx possibbli, dwar l-
imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja t-tagħmir tar-radju. Dan 
jinkludi każijiet fejn id-daqs tat-tagħmir 
tar-radju ma jippermettihiex, jew fejn l-
importaturi jkollhom jiftħu l-imballaġġ 
sabiex jindikaw isimhom u l-indirizz 
tagħhom fuq it-tagħmir tar-radju.

3. Fuq it-tagħmir tar-radju l-importaturi 
għandhom jindikaw isimhom, l-isem 
kummerċjali reġistrat jew il-marka 
kummerċjali reġistrata tagħhom u l-indirizz 
postali fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati 
dwar it-tagħmir tar-radju jew, jekk dan ma 
jkunx possibbli, fuq l-imballaġġ tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanja t-tagħmir tar-
radju. Id-dettalji ta’ kuntatt għandhom 
ikunu b’lingwa li tinftiehem faċilment 
mill-utenti finali u mill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq.
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Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjoni tal-każijiet hija superfluwa għaliex hija diġà koperta minn indikazzjoni 
aktar ġenerali ta’ “jekk dan ma jkunx possibbli”. Barra minn hekk, sabiex jiġi żgurat użu 
effettiv tal-informazzjoni mogħtija, ġie introdott ir-rekwiżit dwar il-lingwa adattata. L-għażla 
tal-kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-importaturi għandhom jassiguraw li t-
tagħmir tar-radju ikun ikkumpanjat minn 
istruzzjonijiet u informazzjoni ta' sikurezza 
provduti b’lingwa li tkun tista' tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u minn utenti 
finali oħra, skont kif jiġi determinat mill-
Istat Membru konċernat.

4. L-importaturi għandhom jassiguraw li t-
tagħmir tar-radju jkun akkumpanjat minn 
istruzzjonijiet u informazzjoni ta’ sikurezza 
provduti b’lingwa li tkun tista’ tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u minn utenti 
finali oħra, skont kif jiġi determinat mill-
Istat Membru konċernat. Tali 
istruzzjonijiet u informazzjoni ta' 
sikurezza, kif ukoll kull tip ta’ tikkettar, 
għandhom ikunu ċari, jistgħu jinftiehmu 
u intelliġibbli.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tat-termini użati tul it-test, kif ukoll biex tiġi żgurata l-
konsistenza mal-obbligi kif stipulati fl-emenda għall-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(7) 
tad-Direttiva proposta.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jitqies meħtieġ fir-rigward tar-
riskji preżentati mit-tagħmir tar-radju, l-
importaturi, għall-finijiet tal-protezzjoni 
tas-saħħa u tas-sikurezza tal-konsumaturi, 
għandhom jagħmlu testijiet kampjunarji 
tat-tagħmir tar-radju magħmul disponibbli 
fis-suq, jinvestigaw, u jekk ikun meħtieġ, 
iżommu reġistru ta' lmenti, tat-tagħmir tar-

6. Meta jitqies meħtieġ fir-rigward tar-
riskji preżentati mit-tagħmir tar-radju, l-
importaturi, għall-finijiet tal-protezzjoni 
tas-saħħa u tas-sikurezza tal-konsumaturi 
għandhom, fuq talba debitament 
ġustifikata mill-awtoritajiet kompetenti,
jagħmlu testijiet kampjunarji tat-tagħmir 
tar-radju magħmul disponibbli fis-suq, 
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radju mhux konformi u ta' teħid lura tat-
tagħmir tar-radju, u għandhom iżommu lid-
distributuri infurmati dwar kull 
monitoraġġ.

jinvestigaw, u jekk ikun meħtieġ, iżommu 
reġistru ta' lmenti, tat-tagħmir tar-radju 
mhux konformi u ta' teħid lura tat-tagħmir 
tar-radju, u għandhom iżommu lid-
distributuri infurmati dwar kull monitoraġġ 
ta’ dan it-tip.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati piżijiet mhux meħtieġa għall-manifatturi, speċjalment l-SMEs, it-testjiet 
kampjunarji għandhom isiru biss fuq debita talba mill-awtoritajiet kompetenti. L-għażla tal-
kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li t-tagħmir elettriku li 
jkunu qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi 
ma' din id-Direttiva għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex 
dak t-tagħmir elettriku jsir konformi, 
jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun 
xieraq. Barra minn hekk, fejn it-tagħmir 
tar-radju jippreżenta riskju, l-importaturi 
għandhom jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu t-tagħmir 
tar-radju disponibbli għal dan il-għan, billi 
jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, dwar 
in-nuqqas tal-konformità u dwar 
kwalunkwe miżuri korrettivi meħuda.

7. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li t-tagħmir elettriku li 
jkunu qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi 
ma' din id-Direttiva għandhom minnufih 
jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa biex 
dak t-tagħmir elettriku jsir konformi, 
jirtirawh jew jiġbruh lura, jekk dan ikun 
xieraq. Barra minn hekk, fejn it-tagħmir 
tar-radju jippreżenta riskju, l-importaturi 
għandhom jinfurmaw b’dan minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu t-tagħmir 
tar-radju disponibbli fis-suq, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta’ konformità u dwar kwalunkwe miżuri 
korrettivi meħuda.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-importaturi għandhom, wara talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni kollha neċessarja biex 
juru l-konformità tal-prodott, b'lingwa li 
tkun tista' tinftiehem faċilment minn dik l-
awtorità. Huma għandhom jikkoperaw ma' 
dik l-awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward 
ta' kull azzjoni meħuda biex jiġu eliminati 
r-riskji ppreżentati mit-tagħmir tar-radju li 
huma jkunu qiegħdu fis-suq.

9. Il-manifatturi għandhom, wara talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha mingħajr dewmien 
bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni 
kollha neċessarja, f’forma stampata jew 
elettronika, biex juru l-konformità tat-
tagħmir tar-radju, b’lingwa li tkun tista' 
tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. 
Huma għandhom jikkoperaw ma' dik l-
awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward ta' 
kull azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-
riskji ppreżentati mit-tagħmir tar-radju li 
huma jkunu qiegħdu fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tal-preżentazzjoni tad-dokumentazzjoni jeħtieġ jiġi ssimplifikat. L-għażla tal-kliem 
hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jagħmlu t-tagħmir tar-radju 
disponibbli fis-suq, id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li t-tagħmir tar-
radju jkollu l-marka CE meħtieġa, li jkun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa kif 
ukoll minn struzzjonijiet u informazzjoni 
dwar is-sikurezza f’lingwa li tista’ 
tiftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
minn utenti oħra fl-Istat Membru li fih it-
tagħmir tar-radju se jkun disponibbli fis-
suq, u li l-manifattur u l-importatur ikunu 
osservaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 
10(5) sa (9) u l-Artikolu 12(3).

Qabel ma jagħmlu t-tagħmir tar-radju 
disponibbli fis-suq, id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li t-tagħmir tar-
radju jkollu l-marka CE, li jkun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa kif 
ukoll minn struzzjonijiet u informazzjoni 
dwar is-sikurezza f’lingwa li tista’ 
tiftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
minn utenti finali oħra fl-Istat Membru li 
fih it-tagħmir tar-radju se jkun disponibbli 
fis-suq, u li l-manifattur u l-importatur 
ikunu osservaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 10(5) sa (9) u l-Artikolu 12(3) 
rispettivament.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tat-termini użati tul it-test.
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Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li it-tagħmir tar-radju li 
huma jkunu għamlu disponibbli fis-suq ma 
jkunx konformi ma' din id-Direttiva 
għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri 
korrettivi meħtieġa biex it-tagħmir tar-
radju jsir konformi, jirtirawh jew jiġbruh 
lura, jekk dan ikun xieraq. Barra minn 
hekk, fejn it-tagħmir tar-radju jippreżenta 
riskju, id-distributuri għandhom jinformaw 
minnufih lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tal-Istati Membri fejn huma 
jkunu għamlu t-tagħmir tar-radju 
disponibbli b’dan, billi jagħtu d-dettalji, 
b'mod partikolari, dwar in-nuqqas tal-
konformità u dwar kwalunkwe miżuri 
korrettivi meħuda.

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jaħsbu li t-tagħmir tar-radju li 
huma jkunu għamlu disponibbli fis-suq ma 
jkunx konformi ma' din id-Direttiva 
għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri 
korrettivi meħtieġa biex it-tagħmir tar-
radju jsir konformi, jirtirawh jew jiġbruh 
lura, jekk dan ikun xieraq. Barra minn 
hekk, fejn it-tagħmir tar-radju jippreżenta 
riskju, il-manifatturi għandhom jinfurmaw 
b’dan minnufih lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tal-Istati Membri fejn huma 
jkunu għamlu t-tagħmir tar-radju 
disponibbli fis-suq, billi jagħtu d-dettalji, 
b'mod partikolari, dwar in-nuqqas ta’ 
konformità u dwar kull miżura korrettiva 
meħuda.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-distributuri għandhom, wara talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha mingħajr dewmien 
bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni 
kollha neċessarja biex juru l-konformità 
tat-tagħmir tar-radju. Dawn għandhom 
jikkooperaw ma' dik l-awtorità, wara talba 
tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni meħuda 
biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mit-

5. Id-distributuri għandhom, wara talba 
motivata minn awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha mingħajr dewmien 
bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni 
kollha neċessarja, f’forma stampata jew 
elettronika, biex juru l-konformità tat-
tagħmir tar-radju. Dawn għandhom 
jikkooperaw ma' dik l-awtorità, wara talba 
tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni meħuda 
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tagħmir tar-radju li huma jkunu għamlu 
disponibbli fis-suq.

biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mit-
tagħmir tar-radju li huma jkunu għamlu 
disponibbli fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi ssimplifikat il-proċess tal-preżentazzjoni tad-dokumentazzjoni kif ukoll li jiġu 
stabbiliti rekwiżiti lingwistiċi rilevanti. L-għażla tal-kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-
allinjament tal-NLF.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn standard armonizzat jissodisfa r-
rekwiżiti li jkopri u li huma stabbiliti fl-
Artikolu 3 jew l-Artikolu 27, il-
Kummissjoni għandha tippubblika r-
referenzi ta' dawk l-istandards f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Kopert mir-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi jistgħu juru l-konformità tat-
tagħmir tar-radju bir-rekwiżiti essenzjali 
identifikati fl-Artikoli 3(1)(a) u (b)
permezz ta’ kwalunwke waħda mill-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità li
ġejjin:

Il-manifatturi għandhom juru l-konformità 
tat-tagħmir tar-radju mar-rekwiżiti
essenzjali stabbiliti fl-Artikolu 3(1)
permezz ta’ kwalunwke waħda mill-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi għandhom ikunu obbligati jagħtu prova tal-konformità mar-rekwiżiti ezzenzjali 
rilevanti kollha permezz ta’ waħda mill-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità.
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Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) eżami tat-tip tal-UE segwit mill-
proċedura tal-konformità tat-tip stipulata 
fl-Anness IV;

(b) eżami tat-tip tal-UE segwit mill-
proċedura tal-konformità mat-tip abbażi 
tal-kontroll intern tal-produzzjoni
stipulata fl-Anness IV;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt il-kliem tal-Artikolu 17(1)(b) tad-Direttiva proposta 
jeħtieġ jiġi allinjat mal-kliem tal-Anness IV tad-Direttiva proposta.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-manifattur, fil-valutazzjoni tal-
konformità tat-tagħmir tar-radju mar-
rekwiżiti essenzjali identifikati fl-
Artikoli 3(2) u (3), ikun applika standards 
armonizzati, li n-numru ta’ referenza 
tagħhom ikun ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huwa jista’ 
juża kwalunkwe waħda mill-proċeduri li 
ġejjin:

Meta l-manifattur, fil-valutazzjoni tal-
konformità tat-tagħmir tar-radju mar-
rekwiżiti essenzjali stabbiliti fl-
Artikolu 3(2) u (3), ikun applika standards 
armonizzati, li n-numru ta’ referenza 
tagħhom ikun ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huwa għandu 
juża kwalunkwe waħda mill-proċeduri li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi għandhom ikunu obbligati jagħtu prova tal-konformità mar-rekwiżiti ezzenzjali 
rilevanti kollha permezz ta’ waħda mill-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) eżami tat-tip tal-UE segwit mill-
proċedura tal-konformità tat-tip stipulata 
fl-Anness IV;

(b) eżami tat-tip tal-UE segwit mill-
proċedura tal-konformità mat-tip abbażi 
tal-kontroll intern tal-produzzjoni
stipulata fl-Anness IV;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt il-kliem tal-Artikolu 17(2)(b) tad-Direttiva proposta 
jeħtieġ jiġi allinjat mal-kliem tal-Anness IV tad-Direttiva proposta.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) eżami tat-tip tal-UE segwit mill-
proċedura tal-konformità tat-tip stipulata 
fl-Anness IV;

(a) eżami tat-tip tal-UE segwit mill-
proċedura tal-konformità mat-tip abbażi 
tal-kontroll intern tal-produzzjoni
stipulata fl-Anness IV;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt il-kliem tal-Artikolu 17(3)(a) tad-Direttiva proposta 
jeħtieġ jiġi allinjat mal-kliem tal-Anness IV tad-Direttiva proposta.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandu jkollha l-istruttura u għandha 
tinkludi l-elementi speċifikati fl-
Anness VII u għandha tiġi aġġornata 
kontinwament. Għandha wkoll tiġi tradotta 
fil-lingwa jew il-lingwi meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn jitqiegħed fis-suq jew jiġi 
magħmul disponibbli t-tagħmir tar-radju. 

Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandu jkollha l-istruttura stabbilita fl-
Anness VII, għandha tinkludi l-elementi 
speċifikati f’dak l-Anness u għandha tiġi 
aġġornata kontinwament. Għandha tiġi 
tradotta fil-lingwa jew il-lingwi meħtieġa 
mill-Istat Membru fejn jitqiegħed fis-suq 
jew jiġi magħmul disponibbli t-tagħmir tar-
radju.
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Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta jagħmel id-dikjarazzjoni ta’ 
konformità tal-UE, il-manifattur għandu 
jassumi r-responsabbiltà għall-konformità 
tat-tagħmir tar-radju.

4. Meta jagħmel id-dikjarazzjoni ta’ 
konformità tal-UE, il-manifattur għandu 
jassumi r-responsabbiltà għall-konformità 
tat-tagħmir tar-radju mar-rekwiżiti 
stabbiliti f’din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli u kundizzjonijiet għat-twaħħil tal-
marka CE

Regoli u kundizzjonijiet għat-twaħħil tal-
marka CE u n-numru ta’ identifikazzjoni 
tal-korp notifikat

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi rifless b’mod sħiħ il-kontenut tal-Artikolu 20 tad-Direttiva proposta, it-titolu 
jeħtieġ jiġi estiż.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-marka CE għandha titwaħħal mat- 1. Il-marka CE għandha titwaħħal mat-
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tagħmir tar-radju jew mal-pjanċa tad-dejta 
tiegħu b’mod viżibbli, leġibbli u b’tali mod 
li ma tkunx tista' titħassar, sakemm dan 
ikun possibbli u ġustifikat minħabba n-
natura tat-tagħmir tar-radju. Il-marka CE 
għandha titwaħħal ukoll mal-imballaġġ 
b’mod viżibbli u leġibbli.

tagħmir tar-radju jew mal-pjanċa tad-dejta 
tiegħu b’mod viżibbli, leġibbli u b’tali mod 
li ma tkunx tista' titħassar, sakemm dan 
ikun possibbli u ġustifikat minħabba n-
natura tat-tagħmir tar-radju. Il-marka CE 
għandha titwaħħal ukoll mal-imballaġġ 
b’mod viżibbli u leġibbli. Meta tagħmir 
tar-radju jkun mgħammar bi skrin 
integrat, ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-
paragrafu jistgħu jiġu ssodisfati wkoll 
minn funzjoni li tippermetti lill-utent 
finali jagħżel il-wiri tal-marka CE fuq l-
iskrin integrat skont il-prinċipji ġenerali 
stabbiliti fl-Artikolu 19.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li jiġi previst l-użu tat-tikkettar elettroniku, biex l-abbozz ta' 
Direttiva R&TTE jiġi adattat għall-era diġitali.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jibnu fuq 
il-mekkaniżmi eżistenti biex jiżguraw l-
applikazzjoni korretta tas-sistema tal-
marka CE u għandhom jieħdu azzjoni 
xierqa fil-każ ta’ użu mhux korrett ta’ dik 
il-marka.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dokumentazzjoni teknika għandu jkun 1. Id-dokumentazzjoni teknika għandu jkun 
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fiha d-dejta jew id-dettalji relevanti kollha 
tal-mezzi użati mill-manifattur biex jiżgura 
li t-tagħmir tar-radju jikkonforma mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 3. Din 
għandha mill-inqas tinkludi d-dokumenti
elenkati fl-Anness VI. 

fiha d-dejta jew id-dettalji relevanti kollha 
tal-mezzi użati mill-manifattur biex jiżgura 
li t-tagħmir tar-radju jikkonforma mar-
rekwiżiti essenzjali stipulati fl-Artikolu 3. 
Din għandha mill-inqas tinkludi l-elementi
elenkati fl-Anness VI. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt il-kliem tal-Artikolu 21(1) tad-Direttiva proposta 
jeħtieġ jiġi allinjat mal-kliem tal-Anness VI tad-Direttiva proposta.

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara rikjesta motivata mill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq ta’ Stat Membru, 
il-manifattur għandu jipprovdi 
traduzzjoni tal-partijiet rilevanti tad-
dokumentazzjoni teknika fil-lingwa ta’ 
dak l-Istat Membru.

imħassar

Meta awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
titlob id-dokumentazzjoni teknika 
mingħand manifattur, din għandha 
tintbagħat mingħajr dewmien. Meta 
awtorità tas-sorveljanza tas-suq titlob 
traduzzjoni tad-dokumentazzjoni teknika 
jew ta’ partijiet minnha mingħand 
manifattur, din tista’ tistabbilixxi data ta’ 
skadenza għall-għoti ta’ din it-
traduzzjoni, li għandha tkun ta’ 30 jum 
sakemm ma tkunx ġustifikata skadenza 
iqsar minħabba riskju serju u immedjat.

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li dan il-pargarafu jiġi rikonċiljat mal-internalizzazzjoni de facto tal-katina tal-
provvista, fejn id-dokumenti f’kull każ diġà huma prodotti f’lingwi miftiehma sew bl-użu ta’ 
terminoloġija teknika użata internazzjonalment.

Emenda 66
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Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-persunal responsabbli biex iwettaq l-
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkollu dawn li ġejjin:

7. Il-persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkollu dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza tat-termini użati fl-Artikolu 26 tad-Direttiva proposta. L-għażla 
tal-kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-
korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, tal-
ogħla livell ta' ġestjoni tiegħu u tal-
persunal tal-valutazzjoni tiegħu.

Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-
korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, tal-
ogħla livell ta’ ġestjoni tagħhom u tal-
persunal responsabbli mit-twettiq tal-
kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konformità tat-termini użati fl-Artikolu 26 tad-Direttiva proposta.

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-remunerazzjoni tal-maniġment fl-ogħla 
livell u l-persunal tal-valutazzjoni ta' korp 
ta' valutazzjoni tal-konformità ma 
għandhiex tiddependi min-numru ta' 
valutazzjonijiet imwettqa, u lanqas mir-
riżultati ta' dawk il-valutazzjonijiet.

Ir-remunerazzjoni tal-maniġment fl-ogħla 
livell u l-persunal responsabbli mit-twettiq 
tal-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità 
ta' korp ta' valutazzjoni tal-konformità ma 
għandhiex tiddependi min-numru ta' 
valutazzjonijiet imwettqa, u lanqas mir-
riżultati ta' dawk il-valutazzjonijiet.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konformità tat-termini użati fl-Artikolu 26 tad-Direttiva proposta.

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità 
għandhom jipparteċipaw fi, jew jassiguraw 
li l-persunal tagħhom ta' valutazzjoni jkun 
mgħarraf bl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni rilevanti, l-attivitajiet 
regolatorji fil-qasam tat-tagħmir tar-radju u 
tal-ippjanar tal-frekwenzi, u l-attivitajiet 
tal-grupp ta' koordinazzjoni tal-korp 
notifikat stabbilit taħt il-leġiżlazzjoni ta' 
armonizzazzjoni tal-Unjoni rilevanti u 
japplikaw bħala gwida ġenerali d-
deċiżjonijiet amministrattivi u d-dokumenti 
prodotti bħala riżultat tax-xogħol ta' dak il-
grupp.

11. Il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità 
għandhom jipparteċipaw fi, jew jassiguraw 
li l-persunal tagħhom responsabbli mit-
twettiq tal-kompiti ta’ valutazzjoni tal-
konformità jkun mgħarraf bl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni rilevanti, l-attivitajiet 
regolatorji fil-qasam tat-tagħmir tar-radju u 
tal-ippjanar tal-frekwenzi, u l-attivitajiet 
tal-grupp ta' koordinazzjoni tal-korp 
notifikat stabbilit taħt il-leġiżlazzjoni ta' 
armonizzazzjoni tal-Unjoni rilevanti u 
japplikaw bħala gwida ġenerali d-
deċiżjonijiet amministrattivi u d-dokumenti 
prodotti bħala riżultat tax-xogħol ta' dak il-
grupp.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konformità tat-termini użati fl-Artikolu 26 tad-Direttiva proposta.

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dik l-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità, 
il-modulu jew il-moduli tal-valutazzjoni 
tal-konformità u l-kategoriji tat-tagħmir 
tar-radju li għalihom dak il-korp jiddikjara 
li huwa kompetenti, kif ukoll b'ċertifikat ta' 
akkreditazzjoni, jekk ikun hemm, maħruġ 

2. L-applikazzjoni għal notifika għandha 
tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità, 
il-modulu jew il-moduli tal-valutazzjoni 
tal-konformità u l-kategoriji tat-tagħmir 
tar-radju li għalihom dak il-korp jiddikjara 
li huwa kompetenti, kif ukoll b'ċertifikat ta' 
akkreditazzjoni, jekk ikun hemm, maħruġ 
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minn korp nazzjonali ta' akkreditazzjoni li 
jafferma li l-korp ta' valutazzjoni tal-
konformità jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti 
fl-Artikolu 26.

minn korp nazzjonali ta' akkreditazzjoni li 
jafferma li l-korp ta' valutazzjoni tal-
konformità jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti 
fl-Artikolu 26.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha toħroġ għall-
pubbliku l-lista ta’ korpi notifikati skont 
din id-Direttiva, inklużi n-numri ta' 
identifikazzjoni li ġew allokati lilhom u l-
attivitajiet li għalihom ġew notifikati.

Il-Kummissjoni għandha toħroġ għall-
pubbliku l-lista ta’ korpi notifikati skont 
din id-Direttiva, inklużi n-numri ta' 
identifikazzjoni li ġew assenjati lilhom u l-
attivitajiet li għalihom ġew notifikati.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza tat-termini użati fl-Artikolu 31 tad-Direttiva proposta. L-għażla 
tal-kliem hija allinjata wkoll mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li dik il-
lista tinżamm aġġornata.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-lista
tinżamm aġġornata.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru notifikanti għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni, wara talba, l-
informazzjoni kollha relatata mal-bażi 
għan-notifika jew il-manutenzjoni tal-
kompetenza tal-korp ikkonċernat.

2. L-Istat Membru notifikanti għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni, wara talba, l-
informazzjoni kollha relatata mal-bażi 
għan-notifika jew il-manutenzjoni tal-
kompetenza tal-korp notifikat ikkonċernat.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sorveljanza tas-suq tal-Unjoni u kontroll 
tal-prodotti li jidħlu fis-suq tal-Unjoni

Sorveljanza tas-suq tal-Unjoni u kontroll 
tat-tagħmir tar-radju li jidħol fis-suq tal-
Unjoni

Ġustifikazzjoni

It-titolu tal-Artikolu jeħtieġ jiġi allinjat mal-kontenut tiegħu.

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
ta’ Stat Membru jkunu ħadu azzjoni skont 
l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008 jew jekk dawn għandhom 
raġuni biżżejjed biex jemmnu li t-tagħmir 
tar-radju kopert b'din id-Direttiva 
jippreżenta riskju għas-saħħa jew għas-
sikurezza ta’ persuni jew għal aspetti oħra 
ta’ protezzjoni ta’ interess pubbliku koperti 
b'din id-Direttiva, dawn għandhom iwettqu 
valutazzjoni relatata mat-tagħmir tar-radju 

Fejn l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
ta’ Stat Membru għandhom raġunijiet
biżżejjed biex jemmnu li t-tagħmir tar-
radju kopert b'din id-Direttiva jippreżenta 
riskju għas-saħħa jew għas-sikurezza ta’
persuni jew għal aspetti oħra ta’ 
protezzjoni ta’ interess pubbliku koperti 
b'din id-Direttiva, dawn għandhom iwettqu 
valutazzjoni relatata mat-tagħmir tar-radju 
kkonċernat li jkopri r-rekwiżiti rilevanti
kollha stabbiliti f'din id-Direttiva. L-
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kkonċernat li jkopri r-rekwiżiti kollha 
stabbiliti f'din id-Direttiva. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw kif meħtieġ mal-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq.

operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw skont kif ikun meħtieġ mal-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għal 
dak il-għan.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, tul dik il-valutazzjoni, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq isibu li t-tagħmir 
tar-radju ma jkunx konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti minn din id-Direttiva, huma 
għandhom mingħajr dewmien jesiġu li l-
operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri 
korrettivi kollha xierqa biex it-tagħmir tar-
radju jsir konformi ma’ dawk ir-rekwiżiti, 
li jirtira t-tagħmir tar-radju mis-suq jew li 
jieħdu lura fi żmien raġonevoli li jkun 
jaqbel man-natura tar-riskju, skont kif 
jistabbilixxu.

Fejn, tul il-valutazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu, l-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq isibu li t-tagħmir tar-
radju ma jkunx konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti minn din id-Direttiva, huma 
għandhom mingħajr dewmien jesiġu li l-
operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri 
korrettivi kollha xierqa biex it-tagħmir tar-
radju jsir konformi ma’ dawk ir-rekwiżiti, 
li jirtira t-tagħmir tar-radju mis-suq jew li 
jieħdu lura fi żmien raġonevoli li jkun 
jaqbel man-natura tar-riskju, skont kif 
jistabbilixxu.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008 għandu japplika għall-miżuri 
msemmija fit-tieni sottoparagrafu.

L-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008 għandu japplika għall-miżuri 
msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dan il-
paragrafu.
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Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni li ssir referenza għaliha 
fil-paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji 
disponibbli kollha għall-identifikazzjoni 
tat-tagħmir tar-radju li mhuwiex konformi, 
l-oriġini tat-tagħmir tar-radju, it-tip ta’ 
nuqqas ta’ konformità allegata u r-riskju 
involut, it-tip u t-tul ta’ żmien ta’ kemm se
jdumu l-miżuri nazzjonali li ttieħdu u l-
argumenti ppreżentati mill-operatur 
ekonomiku rilevanti. B’mod partikolari, l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta’ 
konformità jkunx dovut għal xi waħda mir-
raġunijiet li ġejjin:

L-informazzjoni li ssir referenza għaliha 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4 
għandha tinkludi d-dettalji disponibbli 
kollha għall-identifikazzjoni tat-tagħmir 
tar-radju li mhuwiex konformi, l-oriġini 
tat-tagħmir tar-radju, it-tip ta’ nuqqas ta’ 
konformità allegata u r-riskju involut, it-tip 
u t-tul ta’ żmien ta’ kemm se jdumu l-
miżuri nazzjonali li ttieħdu u l-argumenti 
ppreżentati mill-operatur ekonomiku 
rilevanti. B’mod partikolari, l-awtoritajiet 
ta' sorveljanza tas-suq għandhom jindikaw 
jekk in-nuqqas ta’ konformità jkunx dovut 
għal xi waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri, barra mill-Istat 
Membru li jkun beda l-proċedura, 
għandhom, mingħajr dewmien, jgħarrfu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
dwar kull miżura adottata u dwar kull 
informazzjoni addizzjonali li jkollhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom dwar in-
nuqqas ta' konformità tat-tagħmir tar-radju 
konċernat, u, jekk ma jkunx hemm qbil 
mal-miżura nazzjonali notifikata, dwar l-

6. L-Istati Membri, barra mill-Istat 
Membru li jkun beda l-proċedura skont 
dan l-Artikolu, għandhom, mingħajr 
dewmien, jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra dwar kull miżura 
adottata u dwar kull informazzjoni 
addizzjonali li jkollhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom dwar in-nuqqas ta' konformità tat-
tagħmir tar-radju konċernat, u, jekk ma 
jkunx hemm qbil mal-miżura nazzjonali 
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oġġezzjonijiet tagħhom. adottata, dwar l-oġġezzjonijiet tagħhom.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn, fi żmien tmien ġimgħat minn meta 
tasal l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4, ma tkun saret ebda 
oġġezzjoni minn xi Stat Membru jew mill-
Kummissjoni rigward miżura provviżorja 
meħuda minn Stat Membru, dik il-miżura 
għandha titqies li tkun ġustifikata.

7. Fejn, fi żmien tliet xhur minn meta tasal 
l-informazzjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 4, ma tkun 
saret ebda oġġezzjoni minn xi Stat 
Membru jew mill-Kummissjoni rigward 
miżura provviżorja meħuda minn Stat 
Membru, dik il-miżura għandha titqies li 
tkun ġustifikata.

Ġustifikazzjoni
L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jittieħdu l-miżuri restrittivi adegwati fir-
rigward tal-apparat ikkonċernat mingħajr 
dewmien.

8. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jittieħdu l-miżuri restrittivi adegwati, 
bħall-irtirar tat-tagħmir tar-radju mis-
suq, fir-rigward tat-tagħmir tar-radju
kkonċernat mingħajr dewmien.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 82
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Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – 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 t-tagħmir tar-radju li ma jkunx 
konformi jiġi rtirat jew imsejjaħ lura mis-
swieq tagħhom, u għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni skont il-każ. Jekk il-
miżura nazzjonali titqies li ma tkunx 
ġustifikata, l-Istat Membru interessat 
għandu jirtira l-miżura.

2. Jekk il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata, l-Istati Membri kollha 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw li t-tagħmir tar-radju li ma jkunx 
konformi jiġi rtirat jew imsejjaħ lura mis-
swieq tagħhom, u għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni skont il-każ. Jekk il-
miżura nazzjonali titqies li mhix 
ġustifikata, l-Istat Membru interessat 
għandu jirtira dik il-miżura.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata u n-nuqqas ta' konformità tat-
tagħmir tar-radju ikun attribwit għal 
nuqqasijiet fl-istandards armonizzati 
msemmija fl-Artikolu 16, ta' din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha tapplika 
l-proċedura prevista fl-Artikolu [8] tar-
Regolament (UE) Nru [../..]  [dwar l-
Istandardizzazzjoni Ewropea].

3. Fejn il-miżura nazzjonali titqies 
ġustifikata u n-nuqqas ta' konformità tat-
tagħmir tar-radju jkun attribwit għal 
nuqqasijiet fl-istandards armonizzati 
msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 40(5)
ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tapplika l-proċedura prevista fl-
Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 
Nru 1025/2012.

Ġustifikazzjoni

Peress li r-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali jeħtieġ tiġi riflessa din il-bidla.

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn Stat Membru, wara li jkun għamel
valutazzjoni skont l-Artikolu 40(1), isib li, 
għalkemm it-tagħmir tar-radju jkun 
konformi ma’ din id-Direttiva, ikun 
jippreżenta riskju għas-saħħa jew is-
sikurezza tal-persuni jew għal aspetti oħra 
ta’ protezzjoni ta’ interess pubbliku koperti 
minn din id-Direttiva, huwa għandu jeżiġi 
li l-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-
miżuri xierqa kollha biex jassigura li t-
tagħmir tar-radju kkonċernat, meta 
jitqiegħed fis-suq, ma jippreżentax aktar 
dak ir-riskju, jirtira t-tagħmir tar-radju mis-
suq jew jieħdu lura fi żmien raġonevoli li 
jkun jaqbel man-natura tar-riskju, skont kif 
hu jistabbilixxi.

1. Fejn Stat Membru, wara li jkun wettaq
valutazzjoni skont l-Artikolu 40(1), isib li, 
għalkemm it-tagħmir tar-radju jkun 
konformi ma’ din id-Direttiva, ikun 
jippreżenta riskju għas-saħħa jew is-
sikurezza tal-persuni jew għal aspetti oħra 
ta’ protezzjoni ta’ interess pubbliku koperti 
minn din id-Direttiva, huwa għandu jeżiġi 
li l-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-
miżuri xierqa kollha biex jassigura li t-
tagħmir tar-radju kkonċernat, meta 
jitqiegħed fis-suq, ma jippreżentax aktar 
dak ir-riskju, jirtira t-tagħmir tar-radju mis-
suq jew jieħdu lura fi żmien raġonevoli li 
jkun jaqbel man-natura tar-riskju, skont kif 
hu jistabbilixxi.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) in-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp 
notifikat, meta tkun applikata l-proċedura 
ta’ valutazzjoni tal-konformità stabbilita 
fl-Anness V, ikun twaħħal bi ksur tal-
Artikolu 20 jew ma jkunx twaħħal;

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-prodott ma jkunx konformi mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 10(5), (6) u
12(3)

(f) l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 10(5) jew (6) jew fl-
Artikolu 12(3) hi nieqsa, falza jew mhux 
kompluta;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt. 

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-informazzjoni dwar l-użu intiż tat-
tagħmir tar-radju, id-dikjarazzjoni tal-
konformità tal-UE u r-restrizzjonijiet fuq l-
użu kif stipulati fl-Artikolu 10(7), (8) u (9) 
ma jakkumpanjawx it-tagħmir tar-radju;

(g) l-informazzjoni dwar l-użu intiż tat-
tagħmir tar-radju, id-dikjarazzjoni tal-
konformità tal-UE jew ir-restrizzjonijiet 
fuq l-użu kif stipulati fl-Artikolu 10(7), (8) 
u (9) ma jakkumpanjawx it-tagħmir tar-
radju;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt jeħtieġ jiġi speċifikat li n-nuqqas ta’ konformità ma’ 
wieħed mir-rekwiżiti jippermetti lill-Istat Membru jitlob lill-operatur ekonomiku rilevanti 
jtemm in-nuqqas ta’ konformità.

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) nuqqas ta’ konformità mal-Artikolu 5. imħassar

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emenda għall-Artikolu 5 tad-Direttiva proposta.
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Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(3), 3(3), 4(2) u 5(2) għandha 
tingħata għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat mill-[id-data ta’ dħul fis-
seħħ].

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(3) u fl-Artikolu 4(2) hija 
mogħtija għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat minn ...*.

_____________

* ĠU: daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emenda għall-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 5 tad-Direttiva proposta.

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(3), 3(3), 4(2) u 5(2) tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-
deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
Deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-
għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din 
ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ. 

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) u fl-
Artikolu 4(2) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ 
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Din ma għandha 
taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li 
jkun diġà fis-seħħ. 

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emenda għall-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 5 tad-Direttiva proposta, kif ukoll 
sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt.



PE510.528v02-00 50/58 RR\1005028MT.doc

MT

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 2(3), 3(3), 4(2) u 5(2) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-
ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta' 
xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
ta' żmien għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

5. Att delegat adottat skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) u l-
Artikolu 4(2) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-emenda għall-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 5 tad-Direttiva proposta.

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa kollha sabiex jiżguraw li 
dawn jiġu infurzati. 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
minn operaturi ekonomiċi tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa kollha sabiex jiżguraw li 
dawn jiġu infurzati. Tali regoli jistgħu 
jinkludu penali kriminali għall-ksur serju.

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.
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Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jintlaħaq livell għoli ta’ ħarsien tal-
konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Ir-rieżami tal-implimentazzjoni tad-Direttiva mill-Kummissjoni għandu jkopri wkoll livell 
għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur.

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Tagħmir tar-radju użat minn dilettanti 
tar-radju skont Artikolu 1, definizzjoni 56, 
tar-regolamenti tar-radju tal-Unjoni 
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni 
(ITU) sakemm it-tagħmir ma jkunx 
disponibbli kummerċjalment.

1. Tagħmir tar-radju li mhuwiex 
disponibbli kummerċjalment, użat minn 
dilettanti tar-radju skont l-Artikolu 1, 
definizzjoni 56, tar-regolamenti tar-radju 
tal-Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni (ITU):

Kitts ta' komponenti li għandhom jiġu 
mmuntati minn dilettanti tar-radju u 
tagħmir kummerċjali modifikat minn 
dilettanti tar-radju u għall-użu minnhom 
ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala 
tagħmir disponibbli kummerċjalment.

(i) kitts tar-radju għall-assemblaġġ u l-
użu mid-dilettanti tar-radju;

(ii) tagħmir tar-radju li huwa disponibbli 
kummerċjalment, modifikat minn u għall-
użu tad-dilettanti tar-radju;
(iii) tagħmir immuntat minn dilettanti tar-
radju individwali għal skopijiet 
sperimentali u xjentifiċi relatati mas-
sistema tar-radju għad-dilettanti.
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Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi, it-test eżistenti wassal ripetutatment għal problemi ta’ interpretazzjoni. L-
għażla tal-kliem kif riveduta hija kjarifika u ma tbiddilx is-sens.

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 5a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kitts ta’ evalwazzjoni mibnija apposta 
maħsuba għall-professjonisti biex 
jintużaw biss f’faċilitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp għal dawn l-iskopijiet.

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir tar-R&Ż huwa grupp ta’ prodotti importanti peress li dawn jiżguraw l-
innovazzjoni u l-kompetittività fl-UE. Riformi reċenti tad-Direttivi dwar ir-RoHS u l-WEEE 
jeżentaw lil dan it-tagħmir mill-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom. Sabiex jiġi evitat livell 
sinifikanti ta’ inċertezza fost l-importaturi u d-distributuri dwar liema prodotti elettriċi huma 
koperti minn direttiva dwar prodotti speċifika, il-kampijiet ta’ applikazzjoni tagħhom 
għandhom jiġu allinjati.

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS II imħassar
PRODOTTI LI JAQGĦU FID-
DEFINIZZJONI TAT-TAGĦMIR TAR-
RADJU
1. Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva 
għandu jitqies li l-prodotti li ġejjin huma 
tagħmir tar-radju:
(a) antenni attivi;

(b) jammers.

2. Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva ma 
għandux jitqies li l-prodotti li ġejjin huma 
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tagħmir tar-radju:

(a) antenni passivi;

(b) impjanti fil-widna;

(c) fran bil-majkrowejvs.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-emenda għall-Artikolu 2(1)(1) tad-Direttiva proposta tinvolvi bidla fir-rigward tar-
restrizzjoni tad-definizzjoni ta’ tagħmir tar-radju għat-tagħmir li jista’ jintuża għall-
komunikazzjoni, l-Anness II tad-Direttiva proposta m’għadux jgħodd.

Emenda 97

Proposta għal direttiva
Anness VII – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Nru … (identifikazzjoni unika tat-
tagħmir tar-radju):

1. Il-prodott (numru tal-prodott, tal-lott, 
tat-tip jew tas-serje):

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Anness VII – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għan tad-dikjarazzjoni (l-
identifikazzjoni tat-tagħmir tar-radju li 
tippermetti t-traċċabbiltà). Din tista' 
tinkludi ritratt, fejn xieraq):

4. L-għan tad-dikjarazzjoni (l-
identifikazzjoni tat-tagħmir tar-radju li 
tippermetti t-traċċabbiltà; din tista’ tinkludi 
stampa bil-kulur ċara biżżejjed fejn
meħtieġ għall-identifikazzjoni tat-tagħmir 
tar-radju):
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Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-kliem hija allinjata mal-pakkett tal-allinjament tal-NLF.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Dan ir-rapport iressaq modifiki għall-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li tirrevedi d-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 1999 dwar it-
tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku 
tal-konformità tagħhom1 (id-Direttiva R&TTE). Il-proposta hija relatata mill-qrib mal-
implimentazzjoni tal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid (NLF) adottat fl-2008 bħala “l-pakkett dwar il-
prodotti”. 

Id-Direttiva R&TTE tistabbilixxi qafas għat-tqegħid fis-suq, il-moviment liberu u t-tqegħid 
fis-servizz fl-UE ta’ tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta’ telekomunikazzjonijiet. Id-
Direttiva daħlet fis-seħħ fl-1999 u kienet kruċjali għall-ksib ta’ suq intern f’dan il-qasam. Id-
Direttiva tinkludi rekwiżiti essenzjali għall-ħarsien tas-saħħa u s-sikurezza, tal-kompatibilità 
elettromanjetika u għall-evitar tal-interferenza dannuża. Dawn ir-rekwiżiti huma tradotti 
f’rekwiżiti tekniċi fi standards armonizzati mhux mandatorji, bħal f’leġiżlazzjoni oħra tal-
‘Approċċ Ġdid’. 

L-għadd ta’ apparat mobbli u applikazzjonijiet mingħajr fili (wireless) kiber b’mod enormi fl-
aħħar snin. Dan joħloq riskji ta’ interferenza bejn il-prodotti differenti. Għalhekk użu 
effiċjenti tal-ispettru tar-radju huwa essenzjali. 

Id-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam tal-proposta

Id-Direttiva R&TTE tarmonizza bis-sħiħ it-tqegħid fis-suq tal-UE tal-prodotti li jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni tagħha. Tagħmir konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva biss jista’ 
jitqiegħed fis-suq, u l-Istati Membri ma jistgħux jintroduċu restrizzjonijiet ulterjuri li 
jindirizzaw l-istess rekwiżiti fil-livell nazzjonali. It-tqegħid fis-servizz u l-użu tat-tagħmir tar-
radju huma soġġetti għar-regolamentazzjoni nazzjonali. Huma u jeżerċitaw din il-
kompetenza, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-liġi applikabbli tal-UE, 
partikolarment:

 Il-qafas ġenerali għall-politika tal-ispettru stipulata fil-Programm tal-Politika tal-
Ispettru tar-Radju;

 Il-kriterji ġenerali stipulati fid-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Kwadru) fil-kwadru 
regolatorju għall-komunikazzjonijiet elettroniċi;

 Il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-ispettru stipulati fid-
Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni) fil-qafas regolatorju għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi;

 Il-miżuri ta’ implimentazzjoni skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE (id-Deċiżjoni dwar l-

                                               
1 ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10.
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Ispettru tar-Radju) jarmonizzaw il-kundizzjonijiet tekniċi għall-użu ta’ ċerti meded 
tal-ispettru fl-UE, u li jorbtu lill-Istati Membri kollha. Eżempji ta’ meded armonizzati 
fil-livell tal-UE jinkludu l-meded għall-GSM, l-UMTS u l-apparat b’firxa qasira;

 Il-konsistenza mal-politiki u l-għanijiet l-oħra tal-Unjoni.

Il-Pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-rapporteur tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Madankollu, hija tissuġġerixxi li 
jiġu introdotti numru ta’ bidliet orizzontali u vertikali sabiex jiġi evitat piż amministrattiv 
mhux meħtieġ, li jaffettwa b’mod partikolari l-SMEs, filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ħafna 
ta’ ħarsien tal-konsumatur u l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju, titjib fis-sorveljanza 
tas-suq, livell ogħla ta’ konsistenza mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid u t-tneħħija tal-inkonsistenzi 
li jista’ jkun hemm fit-test li, inkella, jistgħu joħolqu inċertezza ġuridika. 

Kwistjonijiet Orizzontali

Ir-rapporteur identifikat diversi inkonsistenzi mal-“pakkett dwar il-prodotti”, li diġà ġie 
diskuss fil-livell Ewropew. Sabiex ikun hemm allinjament ma’ dawn ir-riżultati u jinkiseb 
qafas leġiżlattiv koerenti, ir-rapporteur tissuġġerixxi titjib fl-għażla tal-kliem.

Kwistjonijiet Vertikali

Ir-rapporteur taqbel mad-direzzjoni ġenerali tal-Proposta. Madankollu, hemm numru ta’ 
kwistjonijiet speċifiċi għad-Direttiva fejn hemm bżonn tibdil sabiex jintlaħaq il-bilanċ ġust 
bejn sorveljanza tas-suq effettiva u l-evitar ta’ piż amministrattiv mhux meħtieġ speċjalment 
għall-SMEs. 

a) Fis-suq diġà jeżistu għadd ta’ prodotti li jinvolvu użu limitat ħafna ta’ mewġ 
elettromanjetiku għal skopijiet differenti mill-komunikazzjoni li dwarhom qatt ma 
ġew rapportati problemi kbar u huma regolati b’mod suffiċjenti pereżempju permezz 
tal-LVD u l-EMCD, għalhekk mhuwiex proporzjonat li jiġi estiż il-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva proposta biex jiġi inkluż dan l-apparat.

b) Barra minn hekk, u fid-dawl tal-fatt li l-ispettru tar-radju huwa riżorsa limitata, huwa 
importanti li jiġi ggarantit l-użu effiċjenti tiegħu, għalhekk it-tagħmir li jista’ jirċievi 
l-mewġ tar-radju għandu jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva proposta.

Ir-rapporteur konsegwentement tqis li huwa importanti li d-definizzjoni ta’ “tagħmir 
tar-radju” tinbidel f’dan is-sens.

c) L-obbligu li jiġi reġistrat ċertu tagħmir tar-radju f’sistema ċentrali jirriżulta f’piż 
sproporzjonat għal operaturi ekonomiċi leġittimi, speċjalment l-SMEs, filwaqt li l-
benefiċċji ta’ tali sistema ta’ reġistrazzjoni ma ġewx ipprovati biżżejjed. Barra minn 
hekk, tali sistema potenzjalment tqajjem kwistjonijiet ta’ kunfidenzjalità. Minbarra 
dan, id-dispożizzjonijiet rispettivi dwar it-traċċabbiltà kif stipulati fid-Direttiva 
proposta huma għodda tajba biżżejjed għal sorveljanza tas-suq effiċjenti u effettiva.

d) L-Istati Membri għandhom iħeġġu lill-operaturi ekonomiċi jinkludu mhux biss 
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indirizz postali iżda wkoll indirizz ta’ websajt sabiex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni 
bejn l-operaturi ekonomiċi, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq u l-konsumaturi. 

Ir-rapporteur tilqa’ l-fatt li l-Proposta tenfasizza l-benefiċċji tal-interoperabilità bejn it-
tagħmir tar-radju u aċċessorji bħaċ-ċarġers. Madankollu, hemm bżonn ta’ sforz imġedded 
biex jiġi introdott ċarġer komuni. Dan jissemplifika l-użu tat-tagħmir tar-radju, 
pereżempju t-telefons ċellulari, inaqqas l-iskart u l-ispejjeż kif ukoll ikun 
konsegwentement ta’ benefiċċju kbir għall-konsumaturi.
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