
AM\904298MT.doc PE491.120v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2011/0349(COD)

12.6.2012

EMENDI
32 - 48

Abbozz ta' rapport
Zuzana Roithová
(PE488.066v01)

dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà 
fis-suq u s-superviżjoni ta' splużivi għall-użu ċivili (Riformolazzjoni)

Proposta għal direttiva 
(COM(2011)00771 – C7-0423/2011– 2011/0349(COD))



PE491.120v01-00 2/13 AM\904298MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\904298MT.doc 3/13 PE491.120v01-00

MT

Emenda 32
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Huwa neċessarju li jiġu previsti 
arranġamenti tranżitorji li jippermettu t-
tqegħid fis-suq tal-isplużivi, li diġà 
tqiegħdu fis-suq skont id-Direttiva 
93/15/KEE.

(43) Manifatturi u importaturi għandhom 
jingħataw ħin raġjonevoli iżda limitat biex 
jeżerċitaw kwalunkwe drittijiet skont
regoli nazzjonali fis-seħħ qabel id-data 
tal-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva sabiex, 
pereżempju jbiegħu il-ħażniet tagħhom 
ta’ prodotti manifatturati. Huwa 
neċessarju li jiġu previsti arranġamenti 
tranżitorji li jippermettu t-tqegħid fis-suq 
tal-isplużivi, li diġà tqiegħdu fis-suq skont 
id-Direttiva 93/15/KEE.

Or. en

Emenda 33
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) «splużivi»: tfisser il-materjali u l-
merkanzija hekk meqjusa fir-
rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-trasport ta' merkanzija 
perikoluża u li taqa' fil-Klassi 1 ta' dawk ir-
rakkomandazzjonijiet;

1) “splużivi”: tfisser il-materjali u l-
merkanzija meqjusa bħala splużivi fir-
rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-trasport ta' merkanzija 
perikoluża li taqa' fil-Klassi 1 ta' dawk ir-
rakkomandazzjonijiet u li huma 
manifatturati bil-għan li jipproduċu effett 
prattiku ta’ splużjoni jew għal skopijiet ta’ 
piroteknika;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Xi wħud mill-prodotti splużivi, bħal fertilizzanti jew prodotti kimiċi użati fl-industrija, huma 
klassifikati fi Klassi I min-Nazzjonijiet Uniti, minkejja li dawn mhumiex maħsuba sabiex 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Emenda 34
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-marka CE ma hemmx għalfejn 
titwaħħal fuq splużivi mmanifatturati 
għal użu personali, splużivi trasportati jew 
ikkunsinnati mingħajr imballaġġ jew fi 
trakkijiet bil-pompa għall-ħatt dirett 
tagħhom fil-fornelli tal-mina, u splużivi 
mmanifatturati fis-siti tal-blasting, li 
jitgħabbew immedjatament wara li jiġu 
mmanifatturati (l-hekk imsejħa 
produzzjoni in situ).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm xejn li jiġġustifika din il-laxkizza fir-regoli ta’ mmarkar li tista’ ġġib magħha 
problemi ta’ sikurezza fl-użu ta’ splużivi mingħajr imballaġġ, trasportati u kkonsenjati fit-
trakkijiet bil-pompa jew manifatturati fuq il-post.

Emenda 35
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jitqies xieraq fir-rigward tar-riskji 
ppreżentati minn prodott splużiv, il-
fabbrikanti għandhom iwettqu, għall-
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finijiet tal-ħarsien tas-saħħa u tas-
sikurezza tal-konsumaturi, testijiet 
kampjunarji fuq l-isplużivi disponibbli fis-
suq, jinvestigaw, u jekk ikun meħtieġ, 
iżommu reġistru ta’ lmenti, ta’ splużivi 
mhux konformi u ta’ teħid lura ta’ oġġetti 
pirotekniċi, u għandhom iżommu lid-
distributuri informati dwar kwalnunkwe 
monitoraġġ ta’ dan it-tip.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-allinjament mad-dispożizzjonijiet il-ġodda tad-Direttiva dwar oġġetti pirotekniċi huwa 
aktar meħtieġ minħabba li l-prodotti msemmija f’din id-Direttiva huma iktar perikolużi.

Emenda 36
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jitqies xieraq fir-rigward tar-riskji 
ppreżentati minn splużiv, l-importaturi 
għandhom iwettqu, għall-finijiet tal-
ħarsien tas-saħħa u tas-sikurezza tal-
konsumaturi, testijiet kampjunarji fuq l-
isplużivi disponibbli fis-suq, jinvestigaw, u 
jekk ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta’ 
lmenti, ta’ splużivi mhux konformi u ta’ 
teħid lura ta’ oġġetti pirotekniċi, u 
għandhom iżommu lid-distributuri 
informati dwar kwalnunkwe monitoraġġ 
ta’ dan it-tip.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-allinjament mad-dispożizzjonijiet il-ġodda tad-Direttiva dwar oġġetti pirotekniċi huwa 
aktar meħtieġ minħabba li l-prodotti msemmija f’din id-Direttiva huma iktar perikolużi.
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Emenda 37
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni tal-UE ta' konformità 
għandu jkollha l-istruttura mudell stabbilita 
fl-Anness III tad-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/KE, għandha tinkludi l-
elementi speċifikati fil-moduli rilevanti 
stabbiliti fl-Anness II ta' din id-Direttiva u 
għandha tinżamm aġġornata 
kontinwament.  Għandha wkoll tiġi 
tradotta fil-lingwa jew lingwi meħtieġa 
mill-Istat Membru fejn jitqiegħed fis-suq 
jew jiġi magħmul disponibbli l-isplużiv.

2. Id-dikjarazzjoni tal-UE ta' konformità 
għandu jkollha l-istruttura mudell stabbilita 
fl-Anness III tad-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/KE, għandha tinkludi l-
elementi speċifikati fil-moduli rilevanti 
stabbiliti fl-Anness II ta' din id-Direttiva u 
għandha tinżamm aġġornata 
kontinwament.  Tista’ wkoll tiġi tradotta 
fuq talba, fil-lingwa jew lingwi meħtieġa 
mill-Istat Membru fejn jitqiegħed fis-suq
jew jiġi magħmul disponibbli l-isplużiv.

Or. en

Emenda 38
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
valutazzjoni u l-monitoraġġ imsemmijin 
fil-paragrafu 1 għandhom isiru minn korp 
nazzjonali ta' akkreditament, fis-sens ta', u 
skont, ir-Regolament (KE) Nru 765/2008.

2. Il-valutazzjoni u l-monitoraġġ 
imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom isiru 
minn korp nazzjonali ta' akkreditament, fis-
sens ta', u skont, ir-Regolament (KE) Nru 
765/2008.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità  u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandu jsirilhom akkreditament mill-
awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali jew federazzjonijiet 
professjonali.
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Emenda 39
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp li jkun jappartjeni lil xi 
assoċjazzjoni kummerċjali jew 
federazzjoni professjonali li tkun 
tirrappreżenta intrapriżi involuti fid-
disinn, il-manifattura, il-provvista, il-
muntaġġ, l-użu jew il-manutenzjoni tal-
isplużivi, jista', bil-kundizzjoni li l-
indipendenza tiegħu u n-nuqqas ta' kull 
konflitt ta' interess jiġu murija, jitqies 
bħala tali korp ta' valutazzjoni tal-
konformità.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità  u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandu jsirilhom akkreditament mill-
awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali jew federazzjonijiet 
professjonali.

Emenda 40
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Korp ta' valutazzjoni tal-konformità , il-
maniġment fl-ogħla livell  tiegħu u l-
persunal  responsabbli għat-twettiq tal-

kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità  ma 
għandhomx ikunu d-disinjatur, il-
manifattur, il-fornitur, il-persuna li tistalla , 
ix-xerrej, is-sid, l-utent jew min iżomm  l-
isplużivi u lanqas ir-rappreżentant 
awtorizzat ta' xi waħda minn dawk  il-

4. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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partijiet. Dan ma għandux jipprekludi l-użu 
tal-isplużivi li jkunu meħtieġa għall-
operazzjonijiet tal-korp ta' valutazzjoni tal-
konformità jew l-użu ta' prodotti bħal dawn 
għal għanijiet personali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità  u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandu jsirilhom akkreditament mill-
awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali jew federazzjonijiet 
professjonali.

Emenda 41
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta' valutazzjoni ta' konformità, l-
ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu jew il-
persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni ta' konformità 
m'għandhomx ikunu direttament involuti 
fid-disinn, manifattura jew kostruzzjoni, 
kummerċjalizzazzjoni, installazzjoni, użu 
jew manutenzjoni ta' dawk l-isplużivi, l-
anqas m'għandhom jirrappreżentaw lill-
partijiet li jwettqu dawk l-attivitajiet. Dawn 
ma għandhom ikunu involuti fl-ebda 
attività li tista’ toħloq kunflitt mal-
indipendenza tal-ġudizzju jew l-integrità 
tagħhom b'rabta mal-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità li għalihom 
huma jkunu notifikati. Dan japplika b’mod 
partikolari għas-servizzi ta’ konsulenza.

Il-korp ta' valutazzjoni ta' konformità, l-
ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu jew il-
persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni ta' konformità 
m'għandhomx ikunu direttament involuti 
fid-disinn, manifattura jew kostruzzjoni, 
kummerċjalizzazzjoni, installazzjoni, użu 
jew manutenzjoni ta' splużivi, l-anqas 
m'għandhom jirrappreżentaw lill-partijiet li 
jwettqu dawk l-attivitajiet. Dawn ma 
għandhom ikunu involuti fl-ebda attività li 
tista’ toħloq kunflitt mal-indipendenza tal-
ġudizzju jew l-integrità tagħhom b'rabta 
mal-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-
konformità li għalihom huma jkunu 
notifikati. Dan japplika b’mod partikolari 
għas-servizzi ta’ konsulenza.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità  u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
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sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandu jsirilhom akkreditament mill-
awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali jew federazzjonijiet 
professjonali.

Emenda 42
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dik l-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità, 
tal-modulu jew moduli tal-valutazzjoni tal-
konformità u tal-isplużiv jew l-isplużivi li 
għalihom il-korp jiddikjara lilu nnifsu 
kompetenti, kif ukoll minn ċertifikat ta' 
akkreditament, jekk ikun hemm wieħed 
eżistenti, maħruġ minn korp nazzjonali ta' 
akkreditament li jafferma li l-korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 27.

2. Dik l-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità, 
tal-modulu jew moduli tal-valutazzjoni tal-
konformità u tal-isplużiv jew l-isplużivi li 
għalihom il-korp jiddikjara lilu nnifsu 
kompetenti, kif ukoll minn ċertifikat ta' 
akkreditament maħruġ minn korp 
nazzjonali ta' akkreditament li jafferma li l-
korp ta' valutazzjoni tal-konformità 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 27.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità  u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandu jsirilhom akkreditament mill-
awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali jew federazzjonijiet 
professjonali.

Emenda 43
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-korp konċernat ta' valutazzjoni 
tal-konformità ma jkunx jista' joħroġ 

imħassar
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ċertifikat ta' akkreditament, huwa għandu 
jipprovdi lill-awtorità notifikanti bil-prova 
dokumentata kollha meħtieġa għall-
verifika, ir-rikonoxximent u l-monitoraġġ 
regulari tal-konformità tiegħu mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 27.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità  u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandu jsirilhom akkreditament mill-
awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali jew federazzjonijiet 
professjonali.

Emenda 44
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn notifika ma tkunx ibbażata fuq 
ċertifikat ta' akkreditament kif msemmi fl-
Artikolu 30(2), l-awtorità ta' notifika 
għandha tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra bil-prova 
dokumentata li tafferma l-kompetenza tal-
korp ta' valutazzjoni tal-konformità u l-
arranġamenti stabbiliti biex ikun żgurat li 
l-korp jiġi sorveljat regolarment u li 
jkompli jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 27.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità  u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandu jsirilhom akkreditament mill-
awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali jew federazzjonijiet 
professjonali.
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Emenda 45
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-korp konċernat jista' jwettaq l-
attivitajiet ta' korp notifikat biss jekk ma 
jkunux tqajmu oġġezzjonijiet mill-
Kummissjoni jew mill-Istati Membri l-oħra 
fi żmien ġimagħtejn tan-notifika fejn 
jintuża ċertifikat ta' akkreditament jew fi 
żmien xahrejn wara li tkun saret notifika 
fil-każ li ma jintużax l-akkreditament.

5. Il-korp konċernat jista' jwettaq l-
attivitajiet ta' korp notifikat biss jekk ma 
jkunux tqajmu oġġezzjonijiet mill-
Kummissjoni jew mill-Istati Membri l-oħra 
fi żmien ġimagħtejn tan-notifika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità  u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandu jsirilhom akkreditament mill-
awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali jew federazzjonijiet 
professjonali.

Emenda 46
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu wkoll 
kull miżura adegwata sabiex jiżguraw li l-
isplużivi jkunu jistgħu jitpoġġew fis-suq 
biss jekk jiġu maħżuna b'mod korrett u 
jekk jintużaw skont l-użu maħsub 
għalihom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-allinjament mad-dispożizzjonijiet il-ġodda tad-Direttiva dwar oġġetti pirotekniċi huwa 
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aktar meħtieġ minħabba li l-prodotti msemmija f’din id-Direttiva huma iktar perikolużi.

Emenda 47
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw , sal-iktar tard [daħħal id-data 
– sentejn wara l-adozzjoni]  il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa għall-konformità 
mal-Artikoli 2(7), 2(9)-(24), 3-10, 14(1), 
19(1)(a)(i), 20-26, 27(1)-(4), 27(6)-(7), 
27(10)-(11), 28-44, 48, 49 u l-Anness II
Għandhom minnufih jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw , sal-iktar tard [daħħal id-data 
– tliet snin wara l-adozzjoni]  il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa għall-konformità 
mal-Artikoli 2(7), 2(9)-(24), 3-10, 14(1), 

19(1)(a)(i), 20-26, 27(1)-(4), 27(6)-(7), 
27(10)-(11), 28-44, 48, 49 u l-Anness II
Għandhom minnufih jikkomunikaw  lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 48
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 modulu C2 – paragrafu 7 – subpragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta t-testijiet jitwettqu minn korp 
notifikat, fuq ir-responsabbiltà tal-korp 
notifikat, il-manifattur għandu jwaħħal in-
numru ta' identifikazzjoni tal-korp notifikat 
waqt il-proċess tal-manifattura.

Fuq ir-responsabbilità tal-korp notifikat, il-
manifattur għandu jwaħħal in-numru ta' 
identifikazzjoni tal-korp notifikat waqt il-
proċess tal-manifattura.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ allinjament, minħabba li t-testijiet iridu bilfors jitwettqu minn korp notifikat.


