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Emenda 29
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Meta jqiegħed strument tal-użin 
awtomatiku fis-suq, kull importatur għandu 
jindika fuq l-istrument tal-użin mhux 
awtomatiku, ismu u l-indirizz fejn ikun 
jista' jsir kuntatt miegħu. Għandhom jiġu 
previsti xi eċċezzjonijiet meta d-daqs jew 
in-natura tal-istrument tal-użin mhux 
awtomatiku ma jippermettux li dan isir. 
Dawn jinkludu l-każijiet fejn l-importatur 
ikollu jiftaħ l-ippakkjar biex jagħmel ismu 
u l-indirizz tiegħu fuq l-istrument.

(10) Meta jqiegħed strument tal-użin 
awtomatiku fis-suq, kull importatur għandu 
jindika fuq l-istrument tal-użin mhux 
awtomatiku, ismu u l-indirizz fejn ikun 
jista' jsir kuntatt miegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ deroga fuq id-daqs mhix ammissibbli għall-istrumenti tal-użin. 
Barraminnhekk, minħabba li dawn għandhom jiġu kkontrollati b’mod regolari mill-Istati 
Membri (ara Art 3, punt 3), is-sinjali jridu jitwaħħlu fuq it-tagħmir stess.

Emenda 30
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Huwa neċessarju li jiġu previsti 
arranġamenti tranżitorji li jippermettu t-
tqegħid fis-suq u t-tqegħid fis-servizz ta'
strumenti tal-użin mhux awtomatiċi, li diġà 
tqiegħdu fis-suq skont id-Direttiva 
2009/23/KE.

(35) Il-manifatturi u l-importaturi 
għandhom bżonn jingħataw ħin 
raġonevoli, iżda limitat, biex jeżerċitaw 
kwalunkwe dritt skont ir-regolamenti 
nazzjonali fis-seħħ qabel id-data tal-
applikazzjoni tar-regoli nazzjonali  li 
jittrasponu din id-Direttiva, sabiex 
pereżempju jbigħu l-istokks tagħhom ta’ 
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prodotti manifatturati. Huwa neċessarju li 
jiġu previsti arranġamenti tranżitorji li 
jippermettu t-tqegħid fis-suq u t-tqegħid 
fis-servizz ta’ strumenti tal-użin mhux 
awtomatiċi, li diġà tqiegħdu fis-suq skont 
id-Direttiva 2009/23/KE.

Or. en

Emenda 31
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “strument tal-użin” tfisser  strument ta’ 
kejl li jservi sabiex jistabbilixxi l-massa ta’
oġġett billi juża l-azzjoni tal-gravità fuq 
dak l-oġġett jew iservi  biex jistabbilixxi 
daqsijiet, kwantitajiet, parametri jew 
karatteristiċi oħra li huma relatati mal-
massa;

(1) “strument tal-użin” huwa identifikat 
bħala strument ta’ kejl li jservi sabiex 
jistabbilixxi l-piż ta' oġġett billi juża l-
azzjoni tal-gravità fuq dak l-oġġett. 
Strument ta’ użin jista’ wkoll iservi biex 
jistabbilixxi daqsijiet, kwantitajiet, 
parametri jew karatteristiċi oħra li huma 
relatati mal-massa;

Or. en

Emenda 32
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) “strumenti tal-użin": tfisser strument ta’ 
kejl li jservi sabiex jistabbilixxi l-massa ta’ 
oġġett billi juża l-azzjoni tal-gravità fuq 
dak l-oġġett biex jistabbilixxi daqsijiet, 
kwantitajiet, parametri jew karatteristiċi 
oħra li huma relatati mal-massa;

1) “strumenti tal-użin”: tfisser strument ta’ 
kejl li jservi sabiex jistabbilixxi l-massa ta’ 
oġġett billi juża l-azzjoni tal-gravità fuq 
dak l-oġġett; strument tal-użin li jista’ 
jservi wkoll biex jistabbilixxi daqsijiet, 
kwantitajiet, parametri jew karatteristiċi 
oħra li huma relatati mal-massa;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-funzjoni prinċipali tal-istrument għandha tibqa' l-kejl tal-massa.

Emenda 33
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu kull 
pass meħtieġ sabiex jiżguraw illi huma biss 
dawk l-istrumenti li jissodisfaw il-ħtiġijiet 
ta’ din id-Direttiva li jkunu jistgħu jsiru 
disponibbli  fis-suq.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu kull 
pass meħtieġ sabiex jiżguraw illi huma biss 
dawk l-istrumenti li jissodisfaw il-ħtiġijiet
applikabbli ta’ din id-Direttiva li jkunu 
jistgħu jsiru disponibbli  fis-suq.

Or. en

Emenda 34
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu kull 
pass biex jiżguraw illi l-istrumenti jkomplu 
jkunu konformi mal- ħtiġijiet ta' din id-
Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu kull 
pass biex jiżguraw illi l-istrumenti jkomplu 
jkunu konformi mal-ħtiġijiet applikabbli
ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 35
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu kull 
pass biex jiżguraw illi l-istrumenti jkomplu 
jkunu konformi mal-ħtiġijiet ta' din id-
Direttiva .

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu kull 
pass biex jiżguraw illi l-istrumenti li 
jkollhom l-immarkar tal-konformità 
"CE" li jiggarantixxi l-konformità mal-
ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva jkomplu jkunu 
konformi ma’ dawn il-ħtiġiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-obbligu ta’ monitoraġġ għandu japplika biss għal strumenti li jintużaw għal użu 
regolamentat (punti (a) sa( f) ta’ Art 1).

Emenda 36
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrumenti użati għall-applikazzjonijiet 
elenkati fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2) 
għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet essenzjali 
stabbiliti fl-Anness I u jkollhom il-marka 
CE u l-iskrizzjonijiet previsti fil-punt 1 tal-
Anness III.

L-istrumenti użati jew maħsuba biex 
ikunu użati għall-applikazzjonijiet elenkati 
fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2) 
għandhom jissodisfaw il-ħtiġijiet essenzjali 
stabbiliti fl-Anness I u jkollhom il-marka 
CE u l-iskrizzjonijiet previsti fil-punt 1 tal-
Anness III.

Or. en

Emenda 37
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifatturi għandhom jassiguraw, 1. Il-manifatturi għandhom jassiguraw, 
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meta jqiegħdu l-istrumenti tagħhom fis-suq
għall-applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) 
sa (f) tal-Artikolu 1(2), li dawn ikunu ġew 
imfassla u manifatturati skont ir-rekwiżiti 
essenzjali stabbiliti fl-Anness I.

meta jqiegħdu l-istrumenti tagħhom fis-suq
maħsuba għall-użu tal-applikazzjonijiet
elenkati fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 1(2), li dawn ikunu ġew imfassla 
u manifatturati skont ir-rekwiżiti essenzjali 
stabbiliti fl-Anness I.

Or. en

Emenda 38
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jassiguraw, meta 
jqiegħdu l-istrumenti tagħhom fis-suq li ma 
jintużawx għall-applikazzjonijiet elenkati 
fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2), li dawn 
ikollhom l-iskrizzjonijiet previsti fil-punt 2 
tal-Anness III.

Il-manifatturi għandhom jassiguraw, meta 
jqiegħdu l-istrumenti tagħhom fis-suq li
mhux maħsuba għall-użu tal-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2), li dawn ikollhom l-
iskrizzjonijiet previsti fil-punt 2 tal-
Anness III.

Or. en

Emenda 39
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-istrumenti użati għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2), il-manifatturi għandhom 
iħejju d-dokumentazzjoni teknika meħtieġa 
u jwettqu l-proċedura rilevanti ta' 
valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-
Artikolu 14 jew jassiguraw li tali proċedura 
titwettaq.

2. Għall-istrumenti maħsuba biex ikunu
użati għall-applikazzjonijiet elenkati fil-
punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2), il-
manifatturi għandhom iħejju d-
dokumentazzjoni teknika meħtieġa u 
jwettqu l-proċedura rilevanti ta' 
valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-
Artikolu 14 jew jassiguraw li tali proċedura 
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titwettaq.

Or. en

Emenda 40
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-istrumenti li ma jintużawx għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2), il-manifatturi għandhom 
iwaħħlu l-iskrizzjonijiet previsti fil-punt 2 
tal-Anness III.

Għall-istrumenti li mhux maħsuba għall-
użu tal-applikazzjonijiet elenkati fil-punti
(a) sa (f) tal-Artikolu 1(2), il-manifatturi 
għandhom iwaħħlu l-iskrizzjonijiet previsti 
fil-punt 2 tal-Anness III.

Or. en

Emenda 41
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-istrumenti użati għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2), il-manifatturi għandhom 
iżommu d-dokumentazzjoni teknika u d-
dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għal 
10 snin wara li l-istrument ikun tqiegħed 
fis-suq.

3. Għall-istrumenti maħsuba biex ikunu
użati għall-applikazzjonijiet elenkati fil-
punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2), il-
manifatturi għandhom iżommu d-
dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni 
ta’ konformità tal-UE għal 10 snin wara li 
l-istrument ikun tqiegħed fis-suq.

Or. en

Emenda 42
Zuzana Roithová
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – 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 l-istrument jew, jekk dan 
ma jkunx possibbli, dwar l-ippakkjar 
tiegħu jew f'dokument li jakkumpanja l-
prodott. L-indirizz għandu jindika punt 
uniku fejn jista' jiġi kuntattjat il-manifattur.

6. Il-manifatturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom, 
l-indirizz tas-sit tagħhom b’lingwa li faċli 
tiftiehem mill-utenti u l-awtoritajiet ta’ 
sorveljanza tas-suq, u l-indirizz fejn ikunu 
jistgħu jiġu kkuntattjati dwar l-istrument 
jew, jekk dan ma jkunx possibbli, dwar l-
ippakkjar tiegħu jew f'dokument li 
jakkumpanja l-prodott. L-indirizz għandu 
jindika punt uniku fejn jista’ jiġi kuntattjat 
il-manifattur.

Or. en

Emenda 43
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – 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 l-istrument jew, jekk dan 
ma jkunx possibbli, dwar l-ippakkjar 
tiegħu jew f'dokument li jakkumpanja l-
prodott. L-indirizz irid jindika punt uniku 
fejn jista' jiġi kkuntattjat il-manifattur.

6. Il-manifatturi għandhom jindikaw fuq 
ir-reċipjent isimhom, l-isem kummerċjali
rreġistrat jew il-marka kummerċjali
rreġistrata tagħhom u l-indirizz fejn 
jistgħu jiġu kkuntattjati dwar l-istrument. 
L-indirizz irid jindika punt uniku fejn jista' 
jiġi kkuntattjat il-manifattur.

Or. fr

Emenda 44
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-manifatturi għandhom jassiguraw li l-
istrument ikun akkumpanjat minn 
struzzjonijiet u informazzjoni provduti 
b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment 
mill-konsumaturi u minn utenti finali oħra, 
skont kif jiġi determinat mill-Istat Membru 
konċernat.

7. Il-manifatturi għandhom jassiguraw li l-
istrument ikun akkumpanjat minn kopja ta’ 
dikjarazzjoni mill-UE ta’ konformità u
struzzjonijiet u informazzjoni provduti 
b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment 
mill-konsumaturi u minn utenti finali oħra, 
skont kif jiġi determinat mill-Istat Membru 
konċernat.

Or. fr

Emenda 45
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma jqiegħdu strument fis-suq użat 
għall-applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) 
sa (f) tal-Artikolu 1(2), l-importaturi 
għandhom jassiguraw li tkun saret il-
proċedura meħtieġa ta' valutazzjoni tal-
konformità mill-manifattur. Huma 
għandhom jassiguraw li l-manifattur ikun 
ħejja d-dokumentazzjoni teknika, li l-
istrument ikollu l-markatura CE, l-
iskrizzjonijiet previsti fil-punt 1 tal-
Anness III u jkun akkumpanjat mid-
dokumenti meħtieġa u li l-manifattur ikun 
issodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6)

2. Qabel ma jqiegħdu strument fis-suq
maħsub biex ikun użat għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2), l-importaturi għandhom 
jassiguraw li tkun saret il-proċedura 
meħtieġa ta' valutazzjoni tal-konformità 
mill-manifattur. Huma għandhom 
jassiguraw li l-manifattur ikun ħejja d-
dokumentazzjoni teknika, li l-istrument 
ikollu l-markatura CE, l-iskrizzjonijiet 
previsti fil-punt 1 tal-Anness III u jkun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa u li 
l-manifattur ikun issodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 6(5) u (6)

Or. en

Emenda 46
Zuzana Roithová
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn importatur iqis jew għandu raġunijiet 
biex jemmen li strument użat għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2) ma jkunx konformi mar-
rekwiżiti essenzjali stipulati fl-Anness I, 
huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fis-
suq qabel ma' dan ikun sar konformi. Barra 
minn hekk, fejn l-istrument jippreżenta 
riskju, l-importatur għandu jinforma lill-
manifattur u lill-awtoritajiet ta’ sorveljanza 
tas-suq dwar dan.

Fejn importatur iqis jew għandu raġunijiet 
biex jemmen li strument maħsub biex ikun
użat  għall-applikazzjonijiet elenkati fil-
punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2) ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti essenzjali stipulati 
fl-Anness I, huwa ma għandux iqiegħed il-
prodott fis-suq qabel ma’ dan ikun sar 
konformi. Barra minn hekk, fejn l-
istrument jippreżenta riskju, l-importatur 
għandu jinforma lill-manifattur u lill-
awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq dwar 
dan.

Or. en

Emenda 47
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jassiguraw, meta 
jqiegħdu l-istrumenti tagħhom fis-suq li ma 
jintużawx għall-applikazzjonijiet elenkati 
fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2), li dawn 
ikollhom l-iskrizzjonijiet previsti fil-punt 2 
tal-Anness III u l-manifattur ikun mexa 
f'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-
Artikolu 6(5) u (6).

Il-manifatturi għandhom jassiguraw, meta 
jqiegħdu l-istrumenti tagħhom fis-suq li
mhux maħsuba għall-użu tal-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2), li dawn ikollhom l-
iskrizzjonijiet previsti fil-punt 2 tal-
Anness III u l-manifattur ikun mexa 
f’konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-
Artikolu 6(5) u (6).

Or. en

Emenda 48
Zuzana Roithová
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – 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 l-istrument jew, jekk dan 
ma jkunx possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu 
jew f'dokument li jakkumpanja l-
istrument.

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom, 
l-indirizz tas-sit tagħhom b’lingwa li faċli 
tiftiehem mill-utenti u l-awtoritajiet ta’ 
sorveljanza tas-suq, u l-indirizz fejn ikunu 
jistgħu jiġu kkuntattjati dwar l-istrument 
jew, jekk dan ma jkunx possibbli, dwar l-
ippakkjar tiegħu jew f'dokument li 
jakkumpanja l-prodott.

Or. en

Emenda 49
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-importaturi għandhom jassiguraw li l-
istrument ikun akkumpanjat minn 
struzzjonijiet u informazzjoni 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 l-
istrument ikun akkumpanjat minn kopja ta’ 
dikjarazzjoni mill-UE ta’ konformità u
struzzjonijiet u informazzjoni provduti 
b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment 
mill-konsumaturi u minn utenti finali oħra, 
skont kif jiġi determinat mill-Istat Membru 
konċernat.

Or. fr

Emenda 50
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-importaturi għandhom jassiguraw li 
waqt li l-istrument użat għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2) ikun taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom, il-kundizzjonijiet ta' ħażna jew 
trasport ma jippreġudikawx il-konformità 
tal-istrument mar-rekwiżiti essenzjali 
stipulati fl-Anness I.

5. L-importaturi għandhom jassiguraw li 
waqt li l-istrument maħsub biex ikun użat 
għall-applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) 
sa (f) tal-Artikolu 1(2) ikun taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet 
ta' ħażna jew trasport ma jippreġudikawx 
il-konformità tal-istrument mar-rekwiżiti 
essenzjali stipulati fl-Anness I.

Or. en

Emenda 51
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Għall-istrumenti użati għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
fl-Artikolu 1(2), l-importaturi għandhom, 
għal 10 snin wara li l-istrument ikun 
tqiegħed fis-suq iżommu kopja tad-
dikjarazzjoni tal-konformità tal-UE għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta'
sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni teknika tkun tista' ssir 
disponibbli għal dawk l-awtoritajiet, jekk 
jintalbu jagħmlu dan.

8. Għall-istrumenti maħsuba biex ikunu
użati għall-applikazzjonijiet elenkati fil-
punti (a) sa (f) fl-Artikolu 1(2), l-
importaturi għandhom, għal 10 snin wara li 
l-istrument ikun tqiegħed fis-suq iżommu 
kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-
UE għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta’
sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni teknika tkun tista’ ssir 
disponibbli għal dawk l-awtoritajiet, jekk 
jintalbu jagħmlu dan.

Or. en

Emenda 52
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma jagħmlu strument użat għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2) disponibbli fis-suq, id-
distributuri għandhom jivverifikaw li l-
istrumenti jkollhom il-markatura CE, l-
iskrizzjonijiet previsti fil-punt 1 tal-
Anness III, li jkunu akkumpanjati mid-
dokumenti meħtieġa u minn struzzjonijiet u 
informazzjoni b'lingwa li tkun tista' 
tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
minn utenti finali oħra fl-Istat Membru fejn 
ikun se jiġi magħmul disponibbli fis-suq l-
istrument, u li l-manifattur u l-importatur 
ikunu ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6) u fl-Artikolu 8(3).

2. Qabel ma jagħmlu strument maħsub 
biex ikun użat għall-applikazzjonijiet 
elenkati fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2) 
disponibbli fis-suq, id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li l-istrumenti 
jkollhom il-markatura CE, l-iskrizzjonijiet 
previsti fil-punt 1 tal-Anness III, li jkunu 
akkumpanjati mid-dokumenti meħtieġa u 
minn struzzjonijiet u informazzjoni 
b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment 
mill-konsumaturi u minn utenti finali oħra 
fl-Istat Membru fejn ikun se jiġi magħmul 
disponibbli fis-suq l-istrument, u li l-
manifattur u l-importatur ikunu ssodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 6(5) u (6) 
u fl-Artikolu 8(3).

Or. en

Emenda 53
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jassiguraw, meta 
jqiegħdu l-istrumenti tagħhom fis-suq li ma 
jintużawx għall-applikazzjonijiet elenkati 
fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 1(2), li dawn 
ikollhom l-iskrizzjonijiet previsti fil-punt 2 
tal-Anness III u l-manifattur u l-importatur 
ikunu mxew f'konformità mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6) u l-
Artikolu 8(3).

Il-manifatturi għandhom jassiguraw, meta 
jqiegħdu l-istrumenti tagħhom fis-suq li
mhux maħsuba għall-użu tal-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2), li dawn ikollhom l-
iskrizzjonijiet previsti fil-punt 2 tal-
Anness III u l-manifattur u l-importatur 
ikunu mxew f'konformità mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6) u l-
Artikolu 8(3).

Or. en
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Emenda 54
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-distributuri għandhom jassiguraw li 
waqt li l-istrument użat għall-
applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 1(2) ikun taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom, il-kundizzjonijiet ta' ħażna jew 
trasport ma jippreġudikawx il-konformità 
tal-istrument mar-rekwiżiti essenzjali 
stipulati fl-Anness I.

3. Id-distributuri għandhom jassiguraw li 
waqt li l-istrument maħsub biex ikun użat 
għall-applikazzjonijiet elenkati fil-punti (a) 
sa (f) tal-Artikolu 1(2) ikun taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet 
ta’ ħażna jew trasport ma jippreġudikawx 
il-konformità tal-istrument mar-rekwiżiti 
essenzjali stipulati fl-Anness I.

Or. en

Emenda 55
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konformità ta’ l-istrumenti mal-
ħtiġiet essenzjali stabbiliti fl-Anness I
jistgħu jiġu ċċertifikati b’waħda minn 
dawn il-proċeduri skond kif magħżul mill-
applikant:

1. Il-konformità tal-istrumenti mal-
ħtiġijiet essenzjali stabbiliti fl-Anness I
jistgħu jiġu ċċertifikati b'waħda minn dawn 
il-proċeduri skont kif magħżul mill-
manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu:

Or. en

Emenda 56
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2
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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' dik 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-istrument.

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’ dik 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-istrument.

Or. en

Emenda 57
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – 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. 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 58
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – 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 ta' 
strumenti li huwa jivvaluta, 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’ affidabbilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandhom ikunu soġġetti għal 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 59
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korp ta' valutazzjoni tal-konformità, 
l-ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu jew il-
persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità ma
għandhomx ikunu d-disinjaturi, il-
manifatturi, il-fornituri, l-installaturi, ix-
xerrejja, is-sidien, l-utenti jew dawk li 
jagħmlu l-manutenzjoni tal-istrumenti li 
huma jevalwaw, u lanqas għandhom ikunu 
r-rappreżentanti awtorizzati ta' xi waħda 
minn dawk il-partijiet.  Dan ma għandux 
jipprekludi l-użu tal-istrumenti valutati li 

4. 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 d-disinjaturi, il-
manifatturi, il-fornituri, l-installaturi, ix-
xerrejja, is-sidien, l-utenti jew dawk li 
jagħmlu l-manutenzjoni ta’ strumenti li 
jaqgħu taħt din id-Direttiva, u l-anqas
għandhom ikunu r-rappreżentanti 
awtorizzati ta’ xi waħda minn dawk il-
partijiet. Dan ma għandux jipprekludi l-użu 
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jkunu meħtieġa għall-operazzjonijiet tal-
korp ta' valutazzjoni tal-konformità jew l-
użu ta' strumenti bħal dawn għal għanijiet 
personali.

tal-istrumenti valutati li jkunu meħtieġa 
għall-operazzjonijiet tal-korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità jew l-użu ta' 
strumenti bħal dawn għal għanijiet 
personali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 60
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta' valutazzjoni tal-konformità, l-
ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu jew il-
persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità ma
għandhomx ikunu direttament involuti fid-
disinn, il-manifattura jew il-kostruzzjoni, 
il-kummerċjalizzazzjoni, l-installazzjoni, l-
użu jew il-manutenzjoni ta' dawk l-
istrumenti, lanqas ma għandhom 
jirrappreżentaw lill-partijiet li jwettqu 
dawk l-attivitajiet. Huma ma għandhom
jieħdu sehem f'ebda attività li tista' tkun 
f'konflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju 
jew integrità tagħhom relattivament għall-
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità li 
għalihom huma jkunu notifikati. Dan
għandu japplika partikolarment 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' strumenti li jaqgħu 
taħt din id-Direttiva, lanqas ma 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
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 61
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – 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-istrument jew l-istrumenti 
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 ta' konformità jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 22.

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-istrument jew l-istrumenti 
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 ta' konformità 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 22.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 62
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-korp konċernat ta' valutazzjoni 
tal-konformità ma jkunx jista' joħroġ 
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 22.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 63
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn notifika ma tkunx ibbażata fuq 
ċertifikat ta' akkreditament kif msemmi fl-
Artikolu 25(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 22.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 64
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – 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’ affidabbilità u ta’ imparzjalità taċ-ċertifikazzjonijiet, u għalhekk ta’ 
sigurtà, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità bilfors għandhom ikunu soġġetti għal 
akkreditament mill-awtoritajiet u fl-ebda każ ma jistgħu jkunu assoċjazzjonijiet kummerċjali 
jew federazzjonijiet professjonali.

Emenda 65
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – 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 fuq miżura 
provviżorja meħuda minn Stat Membru, 
dik il-miżura għandha titqies li tkun 

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

Or. en

Emenda 66
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw [daħħal id-data – sentejn
wara l-adozzjoni] l-iktar tard, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji biex ikunu 
f'konformità mal-Artikoli 2(3) sa (19), 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 u l-
Anness II. Għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn 
id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw [daħħal id-data – tliet snin
wara l-adozzjoni] l-iktar tard, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji biex ikunu 
f'konformità mal-Artikoli 2(3) sa (19), 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 u l-
Anness II. Għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn 
id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 67
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Anness II – parti 2 – punt 2.5 – punt 2.5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi 
pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-
konformità lill-awtoritajiet rilevanti.

Kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità
għandha tingħata ma' kull wieħed mill-
istrumenti tal-kejl li jitqiegħed fis-suq.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Iktar koerenza permezz tal-miżuri introdotti fid-Direttiva dwar l-istrumenti tal-kejl.

Emenda 68
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Anness II – parti 3 – punt 3.7 – punt 2.5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi 
pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-
konformità lill-awtoritajiet rilevanti.

Kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità
għandha tingħata ma' kull wieħed mill-
istrumenti tal-kejl li jitqiegħed fis-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iktar koerenza permezz tal-miżuri introdotti fid-Direttiva dwar l-istrumenti ta’ kejl.

Emenda 69
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Anness II – Taqsima 4 – punt 4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp notifikat magħżul mill-manifattur 
għandu jagħmel l-eżamijiet u t-testijiet 
xierqa biex jikkontrolla l-konformità tal-
istrumenti mat-tip approvat kif deskritt fiċ-
ċertifikat tal-eżami tat-tip UE u mar-
rekwiżiti rilevanti ta' din id-Direttiva.

Korp intern akkreditat jew korp notifikat 
magħżul mill-manifattur għandu jagħmel l-
eżamijiet u t-testijiet xierqa biex 
jikkontrolla l-konformità tal-istrumenti 
mat-tip approvat kif deskritt fiċ-ċertifikat 
tal-eżami tat-tip UE u mar-rekwiżiti 
rilevanti ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 70
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal direttiva
Anness II – parti 4 – punt 4.5 – punt 4.5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi 
pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-
konformità lill-awtoritajiet rilevanti.

Kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità
għandha tingħata ma' kull wieħed mill-
istrumenti tal-kejl li jitqiegħed fis-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iktar koerenza permezz tal-miżuri introdotti fid-Direttiva dwar l-istrumenti tal-kejl.

Emenda 71
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Anness II – Taqsima 5 – punt 5.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp notifikat magħżul mill-manifattur 
għandu jagħmel l-eżamijiet u t-testijiet 
xierqa biex tkun kontrollata l-konformità
tal-istrumenti mar-rekwiżiti applikabbli ta’ 
din id-Direttiva.

Korp intern akkreditat jew korp notifikat 
magħżul mill-manifattur għandu jagħmel l-
eżamijiet u t-testijiet xierqa biex tkun 
kontrollata l-konformità tal-istrumenti mar-
rekwiżiti applikabbli ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 72
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Anness II – parti 5 – punt 5.6 – punt 5.6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta ssir talba għaliha, għandha tiġi 
pprovduta kopja tad-dikjarazzjoni tal-
konformità lill-awtoritajiet rilevanti.

Kopja tad-dikjarazzjoni tal-konformità
għandha tingħata ma' kull wieħed mill-
istrumenti tal-kejl li jitqiegħed fis-suq.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iktar koerenza permezz tal-miżuri introdotti fuq id-Direttiva dwar l-istrumenti ta’ kejl.

Emenda 73
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Anness II – Taqsima 6 – punt 6.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp notifikat magħżul mill-manifattur 
għandu jagħmel l-eżamijiet u t-testijiet 
xierqa, kif stabbilit fl-istandards 
armonizzati u/jew fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi rilevanti, jew għandu jagħmel 
testijiet ekwivalenti, biex tkun kontrollata 
l-konformità tal-istrument mar-rekwiżiti 
applikabbli ta' din id-Direttiva, jew 
iqabbad lil min jagħmilhom. Fl-assenza ta'
tali standard armonizzat u/jew 
speċifikazzjoni teknika, il-korp notifikat 
konċernat għandu jiddeċiedi dwar it-
testijiet adegwati li għandhom isiru.

Korp intern akkreditat jew korp notifikat 
magħżul mill-manifattur għandu jagħmel l-
eżamijiet u t-testijiet xierqa, kif stabbilit fl-
istandards armonizzati u/jew fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti, jew 
għandu jagħmel testijiet ekwivalenti, biex 
tkun kontrollata l-konformità tal-istrument 
mar-rekwiżiti applikabbli ta’ din id-
Direttiva, jew iqabbad lil min jagħmilhom.
Fin-nuqqas ta’ tali standard armonizzat 
u/jew speċifikazzjoni teknika, il-korp 
notifikat konċernat għandu jiddeċiedi dwar 
it-testijiet adegwati li għandhom isiru.

Or. en


