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Emenda 34
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu 
responsabbli għall-konformità tal-liftijiet u 
tal-komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet, 
b'rabta mar-rwoli rispettivi tagħhom fil-
katina ta' provvista, sabiex jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tal-interessi pubbliċi, 
bħalma huma s-saħħa u s-sikurezza, u l-
protezzjoni tal-konsumaturi u biex tkun 
garantita l-kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-
Unjoni.

(5) L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu 
responsabbli għall-konformità tal-liftijiet u 
tal-komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet, 
b'rabta mar-rwoli rispettivi tagħhom fil-
katina ta’ provvista, sabiex jiġi żgurat livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-interessi pubbliċi, 
bħalma huma s-saħħa u s-sikurezza, u l-
protezzjoni tal-konsumaturi, inkluż livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi 
vulnerabbli, u biex tkun garantita l-
kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2(1) tad-Direttiva jispeċifika li lift għandu jintuża għat-trasport ta’ persuni, kemm 
jekk b’oġġetti u kemm jekk mingħajr oġġetti, jew b’affarijiet biss jekk il-kabina tkun 
aċċessibbli għall-persuni. Sa fejn applikabbli trid tiġi żgurata s-sikurezza tal-persuna li tidħol 
fil-kabina. M’hemmx bżonn jiġi speċifikat f’liema każijiet (jekk il-liftijiet humiex maħsuba 
għat-trasport ta’ persuni, persuni u oġġetti jew oġġetti biss jekk il-kabina tkun aċċessibbli) 
għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-utenti vulnerabbli.

Emenda 35
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Is-sistema eżistenti għandha tkun 
supplimentata bi proċedura li skontha l-
partijiet interessati jiġu informati bil-miżuri 
maħsuba biex jittieħdu fir-rigward ta' 
liftijiet jew komponenti ta' sikurezza għal-

(30) Is-sistema eżistenti għandha tkun 
supplimentata bi proċedura li skontha l-
partijiet interessati jiġu informati bil-miżuri 
maħsuba biex jittieħdu fir-rigward ta’ 
liftijiet jew komponenti ta’ sikurezza għal-
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liftijiet li jippreżentaw riskju għas-saħħa u 
s-sikurezza tal-persuni jew għal aspetti 
oħra ta’ protezzjoni ta’ interess pubbliku. 
Din għandha tippermetti wkoll lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, 
b’kooperazzjoni mal-operaturi ekonomiċi 
rilevanti, li jaġixxu fi stadju aktar bikri fir-
rigward ta' dawn il-liftijiet u l-komponenti 
ta' sikurezza għal-liftijiet.

liftijiet li jippreżentaw riskju għas-saħħa u 
s-sikurezza tal-persuni, inkluża s-sikurezza 
tat-tfal, tal-anzjani u tal-persuni 
b’diżabilità, jew għal aspetti oħra ta’ 
protezzjoni ta’ interess pubbliku. Din 
għandha tippermetti wkoll lill-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq, b’kooperazzjoni 
mal-operaturi ekonomiċi rilevanti, li 
jaġixxu fi stadju aktar bikri fir-rigward ta' 
dawn il-liftijiet u l-komponenti ta' 
sikurezza għal-liftijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2(1) tad-Direttiva jispeċifika li lift għandu jintuża għat-trasport ta’ persuni, kemm 
jekk b’oġġetti u kemm jekk mingħajr oġġetti, jew b’affarijiet biss jekk il-kabina tkun 
aċċessibbli għall-persuni. Sa fejn applikabbli trid tiġi żgurata s-sikurezza tal-persuna li tidħol 
fil-kabina. M’hemmx bżonn jiġi speċifikat f’liema każijiet (jekk il-liftijiet humiex maħsuba 
għat-trasport ta’ persuni, persuni u oġġetti jew oġġetti biss jekk il-kabina tkun aċċessibbli) 
għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-utenti vulnerabbli.

Emenda 36
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) L-istandards armonizzati rilevanti 
għal din id-Direttiva għandhom 
jikkunsidraw ukoll b’mod sħiħ il-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, 
iffirmata mill-Unjoni Ewropea fit-23 ta’ 
Diċembru 2010.

Or. en

Emenda 37
Christel Schaldemose
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Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Jeħtieġ li jsir provvediment għal 
arranġamenti tranżitorji li jippermettu d-
disponibbiltà fis-suq ta' komponenti ta' 
sikurezza għal-liftijiet li diġà tqiegħdu fis-
suq skont id-Direttiva 95/16/KE.

(37) Manifatturi u importaturi għandhom 
jingħataw żmien raġonevoli, iżda limitat, 
biex jeżerċitaw kwalunkwe dritt skont ir-
regoli nazzjonali fis-seħħ qabel id-data ta’ 
applikazzjoni tar-regoli nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva sabiex, 
pereżempju, ibigħu l-istokks tagħhom ta’ 
prodotti manifatturati. Jeħtieġ li jsir 
provvediment għal arranġamenti tranżitorji 
li jippermettu d-disponibbiltà fis-suq ta' 
komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet li 
diġà tqiegħdu fis-suq skont id-Direttiva 
95/16/KE.

Or. en

Emenda 38
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "rappreżentant awtorizzat" tfisser kull 
persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
Unjoni li tkun irċeviet mandat bil-miktub 
mingħand il-manifattur sabiex taġixxi 
f'ismu b'rabta ma' kompiti speċifiċi;

(8) ‘rappreżentant awtorizzat’ tfisser kull 
persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
Unjoni li tkun irċeviet mandat bil-miktub 
mingħand il-manifattur sabiex taġixxi 
f'ismu b’rabta ma’ kompiti speċifikati;

Or. en

Emenda 39
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) 'akkreditament' għandu jkollha t-
tifsira assenjata lilha mir-Regolament 
(KE) Nru 765/2008;

Or. en

Emenda 40
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) 'korp nazzjonali ta’ akkreditament' 
għandu jkollha t-tifsira assenjata lilha 
mir-Regolament (KE) Nru 765/2008;

Or. en

Emenda 41
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) "speċifikazzjoni teknika" tfisser 
dokument li jistipula r-rekwiżiti tekniċi li 
jridu jiġu sodisfatti minn lift jew 
komponent ta' sikurezza għal-liftijiet;

imħassar

Or. en

Emenda 42
Zuzana Roithová
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) "valutazzjoni tal-konformità" tfisser il-
proċess li juri jekk ir-rekwiżiti ta' saħħa u 
sikurezza essenzjali stabbiliti fl-Anness I
marbuta ma' lift jew komponent ta' 
sikurezza għal-liftijiet, proċess u sistema 
ġewx sodisfatti;

(14) "valutazzjoni tal-konformità" tfisser il-
proċess li juri jekk ir-rekwiżiti ta' saħħa u 
sikurezza essenzjali stabbiliti f’din id-
Direttiva marbuta ma' lift jew komponent 
ta' sikurezza għal-liftijiet, proċess u sistema 
ġewx sodisfatti;

Or. en

Emenda 43
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) "teħid lura" tfisser kull miżura 
maħsuba biex jittieħed lura komponent ta' 
sikurezza għal-liftijiet li jkun diġà sar 
disponibbli għall-installatur;

(16) "teħid lura" tfisser kull miżura 
maħsuba biex jittieħed lura komponent ta' 
sikurezza għal-liftijiet li jkun diġà sar 
disponibbli għall-installatur jew mill-utenti 
aħħarija;

Or. en

Emenda 44
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) “irtirar” tfisser kull miżura maħsuba 
biex ma tħallix li lift jitqiegħed fis-suq jew 
li komponent ta' sikurezza għal-liftijiet isir 
disponibbli fis-suq;

(17) “irtirar” tfisser kull miżura maħsuba 
biex ma tħallix li lift isir disponibbli fis-
suq jew li komponent ta' sikurezza għal-
liftijiet isir disponibbli fis-suq;
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Or. en

Emenda 45
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa ħalli jassiguraw li 
l-  lifts koperti b’din id-Direttiva jistgħu 
jitqegħdu fis-suq u jiġu użati, biss jekk ma 
jipperikolawx is-saħħa u s-sigurtà ta’ 
persuni, jew, fejn xieraq, is-sigurtà ta’ 
proprjetà, meta jkunu installati kif suppost 
u mantnuti u użati għall-għanijiet maħsuba 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa ħalli jassiguraw li 
l-liftijiet koperti b’din id-Direttiva jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq u jiġu użati, biss jekk ma 
jipperikolawx is-saħħa u s-sigurtà ta’ 
persuni, jew, fejn xieraq, is-sigurtà ta’ 
proprjetà, meta jkunu installati kif suppost 
u miżmuma f'kundizzjoni tajba u użati 
għall-għanijiet maħsuba tagħhom jew għal 
xi skop li jista’ jiġi previst b’mod 
raġonevoli fi ħdan il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa fundamentali li jiġi speċifikat li l-użu ta’ lift m’għandux ikun biss raġonevoli iżda 
għandu jkun ukoll dejjem b’konformità mal-ordnijiet imposti mid-Direttiva. Id-definizzjoni ta’ 
“raġonevolezza” hija wisq wiesgħa biex tiggarantixxi livell għoli ta’ ċertezza legali fl-
applikazzjoni.

Emenda 46
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn ma jkunx impossibbli li jiġi 
installat lift f’bini eżistenti minħabba l-
ispazju limitat disponibbli, bir-riżultat ta’ 
danni għal utenti vulnerabbli oħra 
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bħalma huma tfal, anzjani jew persuni 
b’diżabilitajiet limitati, lift għandu jsir 
disponibbli fis-suq biss jekk jinbena b’tali 
mod li jista’ jintuża u jkun aċċessat 
faċilment minn persuni b’diżabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-protezzjoni ta’ persuni b’diżabilità hija ta’ importanza kbira, huwa 
fundamentali wkoll li jiġi garantit lill-utenti kollha vulnerabbli (bħalma huma t-tfal, l-anzjani 
jew il-persuni b’xi diżabilitajiet limitati li ma jtellfuhomx milli jużaw il-lift) il-possibbiltà li 
jiġi installat lift f’bini eżistenti.

Emenda 47
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi għandhom jiżguraw li l-
lift ikun akkumpanjat mill-istruzzjonijiet 
għall-użu msemmija fil-punt 6.2 tal-
Anness I, b'ilsien li jista' jinftiehem 
faċilment mill-utenti aħħarija, kif 
determinat mill-Istat Membru li fih jiġi 
installat il-lift.

7. L-importaturi għandhom jiżguraw li l-
lift ikun akkumpanjat mill-istruzzjonijiet u 
l-informazzjoni ta' sikurezza msemmija 
fil-punt 6.2 tal-Anness I.

Or. en

Emenda 48
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta jitqies li jkun xieraq fir-rigward 
tar-riskji ppreżentati minn komponent ta' 
sikurezza għal-liftijiet, il-manifatturi 

4. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li 
jkun hemm fis-seħħ proċeduri biex il-
produzzjoni f'serje tibqa' konformi. 
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għandhom, għall-finijiet tal-protezzjoni 
tas-saħħa u tas-sikurezza tal-konsumaturi, 
jagħmlu testijiet kampjunarji ta' 
komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet li 
jsiru disponibbli fis-suq, jinvestigaw, u 
jekk ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta' 
lmenti, ta' komponent ta' sikurezza għal-
liftijiet mhux konformi u ta' teħid lura tal-
komponent ta' sikurezza għal-liftijiet, u 
għandhom iżommu lid-distributuri u lill-
installaturi informati dwar kull monitoraġġ 
ta' dan it-tip.

Bidliet fid-disinn jew karatteristiċi tal-
prodott u bidliet fl-istandards armonizzati 
jew fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li 
b’referenza għalihom il-konformità ta’ 
prodott hija dikjarata, għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod adegwat.

Meta jitqies li jkun xieraq fir-rigward tar-
riskji ppreżentati minn komponent ta' 
sikurezza għal-liftijiet, il-manifatturi 
għandhom, għall-finijiet tal-protezzjoni 
tas-saħħa u tas-sikurezza tal-konsumaturi, 
jagħmlu testijiet kampjunarji ta' 
komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet li 
jsiru disponibbli fis-suq, jinvestigaw, u 
jekk ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta' 
lmenti, ta' komponent ta' sikurezza għal-
liftijiet mhux konformi u ta' teħid lura tal-
komponent ta' sikurezza għal-liftijiet, u 
għandhom iżommu lid-distributuri u lill-
installaturi informati dwar kull monitoraġġ 
ta' dan it-tip.

Or. en

Emenda 49
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – 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 jistgħu jiġu kkuntattjati fuq 
il-komponent ta' sikurezza għal-liftijiet 
jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fuq 
tikketta mwaħħla b'mod li ma tistax tinqala' 

6. Il-manifatturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom,
l-indirizz tas-sit tagħhom b’ilsien li jista’ 
jinftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, u l-
indirizz fejn jistgħu jiġu kkuntattjati fuq il-
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mal-komponent ta' sikurezza għal-liftijiet. 
L-indirizz għandu jindika punt uniku fejn 
jistgħu jiġu kkuntattjati l-manifatturi.

komponent ta' sikurezza għal-liftijiet jew, 
jekk dan ma jkunx possibbli, fuq tikketta 
mwaħħla b'mod li ma tistax tinqala' mal-
komponent ta' sikurezza għal-liftijiet. L-
indirizz għandu jindika punt uniku fejn 
jistgħu jiġu kkuntattjati l-manifatturi.

Or. en

Emenda 50
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – 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 fuq il-komponent ta' sikurezza 
għal-liftijiet jew, jekk dan ma jkunx 
possibbli, fuq l-imballaġġ tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanja l-komponent ta' 
sikurezza.

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom, 
l-indirizz tas-sit tagħhom b’ilsien li jista’ 
jinftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, u l-
indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati 
fuq il-komponent ta' sikurezza għal-liftijiet 
jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-
imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-komponent ta' sikurezza.

Or. en

Emenda 51
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandu jkollha l-istruttura tal-mudell 
stabbilita fl-Anness II, għandha tinkludi l-
elementi speċifikati fil-moduli rilevanti 

2. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandu jkollha l-istruttura tal-mudell 
stabbilita fl-Anness II, għandha tinkludi l-
elementi speċifikati fil-moduli rilevanti 
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stabbiliti fl-Anness V, VIII, X, XI jew XII, 
u għandha tiġi aġġornata kontinwament. 
Għandha wkoll tiġi tradotta fl-ilsien jew 
fl-ilsna mitluba mill-Istat Membru fejn 
jitqiegħed jew isir disponibbli fis-suq il-lift 
jew il-komponent ta' sikurezza għal-
liftijiet.

stabbiliti fl-Anness V, VIII, X, XI jew XII, 
u għandha tiġi aġġornata kontinwament. 
Tista’ wkoll tiġi tradotta, fuq talba, fl-
ilsien jew fl-ilsna mitluba mill-Istat 
Membru fejn jitqiegħed jew isir disponibbli 
fis-suq il-lift jew il-komponent ta' 
sikurezza għal-liftijiet.

Or. en

Emenda 52
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-approvazzjoni tas-sistema ta’ 
assigurazzjoni sħiħa tal-kwalità msemmija 
fl-Anness XI.

(c) is-sistema ta’ assigurazzjoni sħiħa tal-
kwalità msemmija fl-Anness XI.

Or. en

Emenda 53
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-approvazzjoni tas-sistema ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità tal-prodott 
imsemmija fl-Anness VI;

(a) is-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 
tal-prodott imsemmija fl-Anness VI;

Or. en

Emenda 54
Zuzana Roithová
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-approvazzjoni tas-sistema ta’ 
assigurazzjoni sħiħa tal-kwalità msemmija 
fl-Anness VII.

(b) is-sistema ta’ assigurazzjoni sħiħa tal-
kwalità msemmija fl-Anness VII.

Or. en

Emenda 55
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) konformità tat-tip b’verifiki tal-
inzertaturi għall-komponenti tas-
sikurezza għal-liftijiet imsemmija fl-
Anness IX.

Or. en

Emenda 56
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
valutazzjoni u l-monitoraġġ imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jitwettqu minn korp 
nazzjonali ta’ akkreditament skont it-tifsira 
tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 u 
b’konformità miegħu.

2. Il-valutazzjoni u l-monitoraġġ 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jitwettqu minn korp nazzjonali ta’ 
akkreditament skont it-tifsira tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008 u 
b’konformità miegħu.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sikurezza, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, b’mod obbligatorju, iridu jirċievu 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 57
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp li jkun jappartjeni lil xi 
assoċjazzjoni kummerċjali jew 
federazzjoni professjonali li tirrappreżenta 
intrapriżi involuti fid-disinn, manifattura, 
provvista, immuntar, użu jew 
manutenzjoni ta' liftijiet jew komponenti 
ta' sikurezza għal-liftijiet li hu jivvaluta, 
jista', bil-kundizzjoni li jintwerew l-
indipendenza tiegħu u n-nuqqas ta' kull 
kunflitt ta' interess, jitqies bħala tali korp.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sikurezza, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, b’mod obbligatorju, iridu jirċievu 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 58
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korp ta' valutazzjoni tal-konformità, l- 4. Il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità, l-
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ogħla livell tal-maniġment tiegħu u l-
persunal responsabbli mit-twettiq tal-
kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità ma 
għandhomx ikunu d-disinjatur, il-
manifattur, il-fornitur, ix-xerrej, is-sid, l-
utent jew dak responsabbli mill-
manutenzjoni tal-komponenti ta' sikurezza 
għal-liftijiet li huma jivvalutaw, u lanqas 
ir-rappreżentant awtorizzat ta' xi waħda 
minn dawk il-partijiet.

ogħla livell tal-maniġment tiegħu u l-
persunal responsabbli mit-twettiq tal-
kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ma 
għandhomx ikunu d-disinjatur, il-
manifattur, il-fornitur, ix-xerrej, is-sid, l-
utent jew dak responsabbli mill-
manutenzjoni tal-komponenti ta’ sikurezza 
għal-liftijiet, u lanqas ir-rappreżentant 
awtorizzat ta’ xi waħda minn dawk il-
partijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sikurezza, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, b’mod obbligatorju, iridu jirċievu 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 59
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp ta' valutazzjoni tal-konformità, l-
ogħla livell tal-maniġment tiegħu u l-
persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità ma 
għandhomx ikunu d-disinjatur, il-
manifattur, il-fornitur, l-installatur, ix-
xerrej, is-sid, l-utent jew dak responsabbli 
mill-manutenzjoni tal-liftijiet li huma 
jivvalutaw.

Korp ta' valutazzjoni tal-konformità, l-
ogħla livell tal-maniġment tiegħu u l-
persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità ma 
għandhomx ikunu d-disinjatur, il-
manifattur, il-fornitur, l-installatur, ix-
xerrej, is-sid, l-utent jew dak responsabbli 
mill-manutenzjoni tal-liftijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sikurezza, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, b’mod obbligatorju, iridu jirċievu 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi 
jew federazzjonijiet professjonali.
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Emenda 60
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dik l-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità 
għal-liftijiet jew għall-komponenti ta' 
sikurezza għal-liftijiet li għalihom il-korp 
jiddikjara li huwa kompetenti, kif ukoll 
b'ċertifikat ta' akkreditament, jekk ikun 
hemm, maħruġ minn korp nazzjonali ta' 
akkreditament li jafferma li l-korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 24.

2. Dik l-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità 
għal-liftijiet jew għall-komponenti ta’ 
sikurezza għal-liftijiet li għalihom il-korp 
jiddikjara li huwa kompetenti, kif ukoll 
b’ċertifikat ta’ akkreditament maħruġ minn 
korp nazzjonali ta’ akkreditament li 
jafferma li l-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti 
fl-Artikolu 24.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sikurezza, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, b’mod obbligatorju, iridu jirċievu 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 61
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-korp ta' valutazzjoni tal-
konformità kkonċernat ma jistax jipprovdi
ċertifikat ta' akkreditament, dan għandu 
jipprovdi lill-awtorità notifikanti bl-
evidenza dokumentata kollha meħtieġa 
għall-verifika, ir-rikonoxximent u l-
monitoraġġ regolari tal-konformità tiegħu 

imħassar
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mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 24.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sikurezza, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, b’mod obbligatorju, iridu jirċievu 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 62
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta notifika ma tkunx imsejsa fuq 
ċertifikat ta' akkreditament kif imsemmi 
fl-Artikolu 27(2), l-awtorità notifikanti 
għandha tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra b'evidenza 
dokumentata li tafferma l-kompetenza tal-
korp ta' valutazzjoni tal-konformità kif 
ukoll l-arranġamenti li saru biex ikun 
żgurat li dak il-korp ikun immonitorjat 
b'mod regolari u jkompli jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 24.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sikurezza, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, b’mod obbligatorju, iridu jirċievu 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 63
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-korp ikkonċernat jista’ jwettaq l-
attivitajiet ta’ korp tan-notifika biss jekk 
ma jkunx hemm oġġezzjonijiet mill-
Kummissjoni jew mill-Istati Membri l-oħra 
fi żmien ġimgħatejn min-notifika fejn ikun 
intuża ċertifikat ta’ akkreditament jew fi 
żmien xahrejn min-notifika meta ma 
jkunx intuża akkreditament.

5. Il-korp ikkonċernat jista’ jwettaq l-
attivitajiet ta’ korp tan-notifika biss jekk 
ma jkunx hemm oġġezzjonijiet mill-
Kummissjoni jew mill-Istati Membri l-oħra 
fi żmien ġimagħtejn min-notifika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ affidabilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sikurezza, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, b’mod obbligatorju, iridu jirċievu 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet ta’ intrapriżi 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 64
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-installatur ma jiħux azzjoni 
korrettiva xierqa fil-perjodu ta’ żmien 
imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri 
provviżorji xierqa kollha biex jillimitaw it-
tqegħid fis-suq nazzjonali tagħhom jew it-
tħaddim.

4. Fejn l-installatur ma jiħux azzjoni 
korrettiva xierqa fil-perjodu ta’ żmien 
imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1, l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri 
provviżorji xierqa kollha biex jillimitaw it-
tqegħid fis-suq nazzjonali tagħhom u t-
tħaddim.

Or. en

Emenda 65
Zuzana Roithová
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Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) in-nuqqas tal-lift jew tal-komponent ta' 
sikurezza għal-liftijiet li jissodisfa r-
rekwiżiti ta' saħħa u sikurezza stabbiliti 
fl-Anness I;

(a) in-nuqqas tal-lift jew tal-komponent ta' 
sikurezza għal-liftijiet li jissodisfa r-
rekwiżiti ta' saħħa u sikurezza stabbiliti 
f’din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 66
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn, fi żmien xahrejn 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 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.

Or. en

Emenda 67
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-miżura nazzjonali fir-rigward ta' 
lift titqies ġustifikata, l-Istati Membri 
kollha għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jiżguraw li l-lift mhux konformi jiġi 

2. Jekk il-miżura nazzjonali fir-rigward ta' 
lift titqies ġustifikata, l-Istati Membri 
kollha għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jiżguraw li l-lift mhux konformi jiġi 
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ristrett milli jitqiegħed fis-suq nazzjonali 
tagħhom jew milli jitħaddem.

ristrett milli jitqiegħed fis-suq nazzjonali 
tagħhom u milli jitħaddem.

Or. en

Emenda 68
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-marka CE twaħħlet bi ksur tal-
Artikolu 30 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008 jew tal-Artikolu 18 u 19 ta’ 
din id-Direttiva;

(a) il-marka CE twaħħlet bi ksur tal-
Artikolu 30 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008 jew tal-Artikolu 19 ta’ din 
id-Direttiva;

Or. en

Emenda 69
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw sa mhux aktar tard [il-jum 
(ġeneralment l-aħħar jum tax-xahar)/ix-
xahar/is-sena = sentejn wara din l-
adozzjoni], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw: [l-Artikolu 2(5)-2(19), 
l-Artikoli: 7-14, l-Artikoli: 17-18, l-
Artikolu 19(5), l-Artikoli: 20-45, l-
Artikolu 46(1), l-Artikolu 47-49] u l-
Annessi: [Anness II Parti A Punti: (f), (k), 
(l), (m), l-Anness II il-Parti B il-Punti: (d), 
(j), (k), (l), l-Anness IV il-Parti A il-Punti: 
2(e), 3(c), 3(e), 3(g), il-Punti: 4(b)-(e), il-

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw sa mhux aktar tard [il-jum 
(ġeneralment l-aħħar jum tax-xahar)/ix-
xahar/is-sena = tliet snin wara din l-
adozzjoni], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw: [l-Artikolu 2(5)-2(19), 
l-Artikoli: 7-14, l-Artikoli: 17-18, l-
Artikolu 19(5), l-Artikoli: 20-45, l-
Artikolu 46(1), l-Artikolu 47-49] u l-
Annessi: [Anness II Parti A Punti: (f), (k), 
(l), (m), l-Anness II il-Parti B il-Punti: (d), 
(j), (k), (l), l-Anness IV il-Parti A il-Punti: 
2(e), 3(c), 3(e), 3(g), il-Punti: 4(b)-(e), il-



AM\904348MT.doc 21/22 PE491.132v01-00

MT

Punti: 5-9, l-Anness IV il-Parti B il-Punti: 
2(e), 3(c), 3(e), 3(h), il-Punti: 4(c)-(e), il-
Punt 5 il-paragrafi: 2-4, il-Punti: 6-9, l-
Anness V il-Punt 3.3(b), il-Punti: 6-7, l-
Anness VI il-Punti: 3.1(a)-(c), il-Punt 3.3 
il-paragrafu 4-5, il-Punt 4.3, il-Punti: 6-7, 
l-Anness VII il-Punti: 3.1(a)-(b), 3.1(d), 
3.1(f), il-Punt 3.3, il-Punt 4.2, il-Punt 6, l-
Anness VII il-Punti: 3(c)-(d), 3(g), l-
Anness VII il-Punt 4, l-Anness IX il-Punti: 
3(a)-(d), l-Anness X il-Punti: 3.1(a), 3.1(e), 
il-Punt: 3.4, il-Punti: 6-7, l-Anness XI il-
Punti: 3.1(a)-(c), 3.1(e), il-Punti: 3.3.3, 
3.3.4, il-Punti: 3.4 -3.5, il-Punt 5(b) il-
Punt 6, l-Anness XII il-Punt 3.1(a), il-
Punt 3.3, il-Punt 6]. [L-artikoli u l-annessi 
li ġew emendati fis-sustanza tagħhom meta 
mqabbla mad-Direttiva preċedenti]. . Dawn 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet kif ukoll tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Punti: 5-9, l-Anness IV il-Parti B il-Punti: 
2(e), 3(c), 3(e), 3(h), il-Punti: 4(c)-(e), il-
Punt 5 il-paragrafi: 2-4, il-Punti: 6-9, l-
Anness V il-Punt 3.3(b), il-Punti: 6-7, l-
Anness VII il-Punti: 3.1(a)-(c), il-Punt 3.3 
il-paragrafu 4-5, il-Punt 4.3, il-Punti: 6-7, 
l-Anness VII il-Punti: 3.1(a)-(b), 3.1(d), 
3.1(f), il-Punt 3.3, il-Punt 4.2, il-Punt 6, l-
Anness VII il-Punti: 3(c)-(d), 3(g), l-
Anness VII il-Punt 4, l-Anness IX il-Punti: 
3(a)-(d), l-Anness X il-Punti: 3.1(a), 3.1(e), 
il-Punt: 3.4, il-Punti: 6-7, l-Anness XI il-
Punti: 3.1(a)-(c), 3.1(e), il-Punti: 3.3.3, 
3.3.4, il-Punti: 3.4 -3.5, il-Punt 5(b) il-
Punt 6, l-Anness XII il-Punt 3.1(a), il-
Punt 3.3, il-Punt 6]. [L-artikoli u l-annessi 
li ġew emendati fis-sustanza tagħhom meta 
mqabbla mad-Direttiva preċedenti]. . Dawn 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet kif ukoll tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 70
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Anness I – parti 4 – punt 4.8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.8. Il-kabina għandha tkun mixgħula 
b’mod adegwat kull meta tkun tintuża jew 
meta l-bieb ikun miftuħ;  għandu wkoll 
ikun hemm dawl ta’ emerġenza.

4.8. Il-kabina trid tkun mixgħula b’mod 
adegwat kull meta tkun tintuża jew meta l-
bieb ikun miftuħ; għandu wkoll ikun hemm 
dawl ta’ emerġenza.

Or. en

Emenda 71
Zuzana Roithová
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Proposta għal direttiva
Anness I – parti 4 – punt 4.9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.9. Il-mezzi ta’ komunikazzjoni li hemm 
referenza dwarhom fil-Punt 4.5 u d-dawl 
ta’ emerġenza li hemm referenza dwarhom 
fil-Punt 4.8 għandhom ikunu ddisinjati u 
kostruwiti sabiex dawn jiffunzjonaw ukoll 
mingħajr il-forniment tas-soltu tal-enerġija. 
Il-perjodu tal-operat tagħhom għandu jkun
twil biżżejjed biex jippermetti l-operat tal-
proċedura ta’ salvataġġ.

4.9. Il-mezzi ta’ komunikazzjoni li hemm 
referenza dwarhom fil-Punt 4.5 u d-dawl 
ta’ emerġenza li hemm referenza dwarhom 
fil-Punt 4.8 għandhom ikunu ddisinjati u 
kostruwiti sabiex dawn jiffunzjonaw ukoll 
mingħajr il-forniment tas-soltu tal-enerġija. 
Il-perjodu tal-operat tagħhom irid ikun twil 
biżżejjed biex jippermetti l-operat tal-
proċedura ta’ salvataġġ.
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Proposta għal direttiva
Anness I – parti 6 – punt 6.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2. Kull lift għandu jkun akkumpanjat 
b’istruzzjonijiet għall-użu mħejjija f'ilsien 
li jista' jinftiehem faċilment mill-
konsumaturi u utenti aħħarija oħra, kif 
determinat mill-Istat Membru kkonċernat. 
Dawk l-istruzzjonijiet għall-użu għandu 
jkun fihom, mill-anqas id-dokumenti li 
ġejjin:

6.2. Kull lift għandu jkun akkumpanjat 
b’istruzzjonijiet u informazzjoni dwar is-
sikurezza mħejjija f'ilsien li jista' 
jinftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
utenti aħħarija oħra, kif determinat mill-
Istat Membru kkonċernat. Istruzzjonijiet 
bħal dawn u informazzjoni dwar sikurezza 
u kull ittikkettar, għandu jkun ċar, li 
jinftiehem u intelliġibbli. L-istruzzjonijiet 
u l-informazzjoni ta’ sikurezza għandu 
jkun fihom, mill-anqas id-dokumenti li 
ġejjin:
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