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Emenda 49
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Meta jqiegħed prodott fis-suq, kull 
importatur għandu jindika fuq il-prodott 
ismu u l-indirizz fejn ikun jista' jsir 
kuntatt miegħu. Għandhom jiġu previsti 
xi eċċezzjonijiet meta d-daqs jew in-
natura tal-prodott ma jippermettux li dan 
isir. Dawn jinkludu l-każijiet fejn l-
importatur ikollu jiftaħ l-ippakkjar biex 
jagħmel ismu u l-indirizz tiegħu fuq il-
prodott.

Or. en

(Ara l-kliem tal-Premessa 25 tad-Deċiżjoni 768/2008/KE)

Emenda 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-użu ta' oġġetti pirotekniċi u, b'mod 
partikolari, l-użu tal-logħob tan-nar, huwa 
suġġett għal drawwiet u tradizzjonijiet 
kulturali diverġenti ħafna fl-Istati Membri 
rispettivi. Huwa għalhekk meħtieġ li l-
Istati Membri jkunu permessi jieħdu miżuri 
nazzjonali sabiex jillimitaw l-użu jew il-
bejgħ ta' ċerti kategoriji ta' logħob tan-nar 
lill-pubbliku ġenerali għal raġunijiet ta'
sigurtà jew sikurezza pubblika.

(15) L-użu ta’ oġġetti pirotekniċi u, b'mod 
partikolari, l-użu tal-logħob tan-nar, huwa 
suġġett għal drawwiet u tradizzjonijiet 
kulturali diverġenti ħafna fl-Istati Membri 
rispettivi. Huwa għalhekk meħtieġ li l-
Istati Membri jkunu permessi jieħdu miżuri 
nazzjonali sabiex jawtorizzaw, 
jipprojbixxu jew jillimitaw l-użu jew il-
bejgħ ta’ ċerti kategoriji ta’ logħob tan-nar 
lill-pubbliku ġenerali għal raġunijiet ta’
sigurtà jew sikurezza pubblika.

Or. es
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Emenda 51
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) L-istandards armonizzati relevanti 
għal din id-Direttiva għandhom ukoll 
jikkunsidraw bis-sħiħ il-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ 
Persuni b’Diżabilitajiet, iffirmata mill-
Unjoni Ewropea fit-23 ta’ Diċembru 
2010.

Or. en

Emenda 52
Bernadette Vergnaud
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) logħob tan-nar maħdum mill-
manifattur għall-użu proprju tiegħu u li 
kien approvat minn Stat Membru għall-
użu fit-territorju tiegħu.

imħassar

Or. {FR}fr

Ġustifikazzjoni

Din l-esklużjoni ġdida qed toħloq konfużjoni u ma toffri l-ebda garanzija li l-logħob tan-nar 
ikkunċernat ma jkunx qiegħed jiċċirkola barra mit-territorju tal-Istat Membru li jkun ta l-
approvazzjoni tiegħu.

Emenda 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

ga) logħob tan-nar li jkun ġie awtorizzat 
minn Stat Membru, sabiex jintuża skont 
id-drawwiet u t-tradizzjonijiet kulturali 
tiegħu.

Or. es

Emenda 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) ‘logħob tan-nar’ tfisser oġġett 
pirotekniku maħsub għall-finijiet ta' 
divertiment;

2) ‘logħob tan-nar’ tfisser oġġett 
pirotekniku maħsub għall-finijiet ta' 
divertiment, artistiċi jew festivi;

Or. es

Emenda 55
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "rappreżentant awtorizzat" tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
stabbilita fl-Unjoni li tkun irċeviet mandat 
bil-miktub mingħand il-manifattur sabiex 
taġixxi f’ismu fir-rigward ta' kompiti 
speċifiċi;

Or. en

(Ara l-kliem tal-Artikolu R1, paragrafu 4, Kapitolu R1, tad-Deċiżjoni Nru.768/2008/KE)
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Emenda 56
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Rappreżentanti awtorizzati

1. L-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 8(1) u t-
tfassil tad-dokumentazzjoni teknika ma 
għandhomx jiffurmaw parti mill-mandat 
tar-rappreżentant awtorizzat.
2. Rappreżentant awtorizzat għandu 
jwettaq il-kompiti speċifikati fil-mandat li 
jirċievi mingħand il-manifattur. Il-
mandat għandu jippermetti lir-
rappreżentant awtorizzat għall-inqas li 
jagħmel dan li ġej:
(a) li jżomm id-dikjarazzjoni ta’ 
konformità tal-UE u d-dokumentazzjoni 
teknika għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet 
nazzjonali tas-sorveljanza għal perjodu 
ta’ 10 snin wara li l-apparat ikun tqiegħed 
fis-suq;
(b) fuq talba raġunata minn awtorità 
nazzjonali kompetenti, huwa għandu 
jipprovdi lil dik l-awtorità l-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa 
biex tiġi ppruvata l-konformità tal-
apparat;
(c) jikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, fuq talba tagħhom, dwar kull 
azzjoni meħuda biex ikunu eliminati riskji 
preżentati mill-apparat kopert mill-
mandat tar-rappreżentanti awtorizzati 
tagħhom.

Or. en

(Ara l-kliem tal-Artikolu R1, paragrafu 4, Kapitolu R1, tad-Deċiżjoni Nru.768/2008/KE)
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Emenda 57
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ittikkettjar ta' oġġetti pirotekniċi 
għandu jinkludi bħala minimu, l-isem u l-
indirizz tal-manifattur jew, fejn il-
manifattur ma jkunx stabbilit fl-Unjoni, l-
isem tal-manifattur u l-isem u l-indirizz tal-
importatur, l-isem u t-tip tal-oġġett in-
numru ta’ reġistrazzjoni, il-limiti minimi ta' 
età stabbiliti fl-Artikolu 7(1) u (2), il-
kategorija rilevanti u l-istruzzjonijiet għall-
użu, is-sena ta' produzzjoni għal-logħob 
tan-nar tal-Kategoriji 3 u 4, u, fejn ikun il-
każ, distanza minima ta' sikurezza. It-
tikketti għandhom jinkludu l-kontenut 
esplużiv nett (NEC).

2. L-ittikkettjar ta' oġġetti pirotekniċi 
għandu jinkludi bħala minimu, l-isem u l-
indirizz tal-manifattur jew, fejn il-
manifattur ma jkunx stabbilit fl-Unjoni, l-
isem tal-manifattur u l-isem u l-indirizz tal-
importatur, jekk adegwat mill-użu tal-
indirizz tas-sit tal-Internet tal-importatur 
u/jew il-manifattur, l-isem u t-tip tal-
oġġett, in-numru ta’ reġistrazzjoni, il-limiti 
minimi ta' età stabbiliti fl-Artikolu 7(1) u
(2), il-kategorija rilevanti u l-istruzzjonijiet 
għall-użu, is-sena ta' produzzjoni għal-
logħob tan-nar tal-Kategoriji 3 u 4, u, fejn 
ikun il-każ, distanza minima ta' sikurezza. 
It-tikketti għandhom jinkludu l-kontenut 
esplużiv nett (NEC).

Or. en

Emenda 58
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom u l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati fuq l-oġġett pirotekniku jew, 
jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-
ippakkjar tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-oġġett pirotekniku.

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom, 
l-indirizz tas-sit tal-Internet tagħhom 
f’lingwa faċilment mifhuma mill-klijenti u
l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq, u l-
indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati 
fuq l-oġġett pirotekniku jew, jekk dan ma 
jkunx possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanja l-oġġett 
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pirotekniku.

Or. en

Emenda 59
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandu jkollha l-elementi speċifikati fil-
moduli rilevanti stabbiliti fl-Anness II ta’ 
din id-Direttiva, għandha jkollha l-
istruttura tal-mudell stabbilit fl-Anness III 
tad-Deċiżjoni Nru III to Decision No 
768/2008/EC u għandha tiġi aġġornata 
kontinwament. Għandha tiġi tradotta fil-
lingwa jew lingwi meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn jitqiegħed fis-suq jew isir
disponibbli l-oġġett pirotekniku.

2. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandu jkollha l-elementi speċifikati fil-
moduli rilevanti stabbiliti fl-Anness II ta’ 
din id-Direttiva, għandha jkollha l-
istruttura tal-mudell stabbilit fl-Anness III 
tad-Deċiżjoni Nru III to Decision No 
768/2008/EC u għandha tiġi 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-oġġett 
pirotekniku.

Or. en

Emenda 60
Bernadette Vergnaud
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
evalwazzjoni u l-monitoraġġ li ssir 
referenza għalihom f’paragrafu 1 
għandhom isiru minn entità nazzjonali ta’ 
akkreditazzjoni skont it-tifsira ta’ tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008 u 
f’konformità miegħu.

2. L-evalwazzjoni u l-monitoraġġ li ssir 
referenza għalihom f’paragrafu 1 
għandhom isiru minn entità nazzjonali ta’ 
akkreditazzjoni skont it-tifsira ta’ tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008 u 
f’konformità miegħu.

Or. {FR}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 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Korp ta' evalwazzjoni tal-konformità, l-
ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu u l-persunal 
responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta' 
evalwazzjoni 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-oġġetti 
pirotekniċi u/jew sustanzi esplużivi li 
huma jevalwaw. Dan ma għandux 
jipprekludi l-użu ta’ oġġetti pirotekniċi 
u/jew sustanzi splużivi evalwati li huma 
meħtieġa għall-operazzjonijiet tal-korp tal-
evalwazzjoni tal-konformità jew l-użu ta’ 
tali prodotti għal skopijiet personali.

4. Korp ta' evalwazzjoni tal-konformità, l-
ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu u l-persunal 
responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta' 
evalwazzjoni 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-oġġetti 
pirotekniċi u/jew sustanzi splużivi. Dan ma 
għandux jipprekludi l-użu ta’ oġġetti 
pirotekniċi u/jew sustanzi splużivi evalwati 
li huma meħtieġa għall-operazzjonijiet tal-
korp tal-evalwazzjoni tal-konformità jew l-
użu ta’ tali prodotti għal skopijiet 
personali.

Or. {FR}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 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp tal-evalwazzjoni tal-konformità, l-
ogħla livell tal-ġestjoni tiegħu jew il-

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

persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni ta' konformità ma 
għandhomx ikunu direttament involuti fid-
disinn, manifattura jew kostruzzjoni, 
kummerċjalizzazzjoni, installazzjoni, użu 
jew manutenzjoni ta’ oġġetti pirotekniċi 
u/jew sustanzi splużivi. Huma ma 
għandhom jieħdu sehem fl-ebda attività li 
tista’ toħloq kunflitt mal-indipendenza tal-
ġudizzju jew l-integrità tagħhom b'rabta 
mal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-
konformità li għalihom huma jkunu 
notifikati. Dan japplika b’mod partikolari 
għas-servizzi ta’ konsulenza.

Or. {FR}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 27 – 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-prodott jew prodotti li 
għalihom dak il-korp jiddikjara li huwa 
kompetenti, kif ukoll b'ċertifikat ta' 
akkreditazzjoni, jekk ikun hemm, maħruġ 
minn korp nazzjonali ta' akkreditazzjoni 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-
attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità, 
il-modulu jew il-moduli tal-valutazzjoni 
tal-konformità u l-prodott jew prodotti li 
għalihom dak il-korp jiddikjara li huwa 
kompetenti, kif ukoll b'ċertifikat ta' 
akkreditazzjoni maħruġ minn korp 
nazzjonali ta' akkreditazzjoni li jafferma li 
l-korp ta' valutazzjoni tal-konformità 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 24.

Or. {FR}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 64
Bernadette Vergnaud
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-korp tal-valutazzjoni tal-
konformità kkonċernat ma jistax jipprovdi 
ċertifikat ta' akkreditazzjoni, dan għandu 
jipprovdi lill-awtorità tan-notifika bl-
evidenza dokumentata kollha meħtieġa 
għall-verifika, ir-rikonoxximent u l-
monitoraġġ regolari tal-konformità tiegħu 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 24.

imħassar

Or. {FR}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
Bernadette Vergnaud
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta notifika ma tkunx ibbażata fuq 
ċertifikat ta' akkreditazzjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 27(2), l-awtorità ta' notifika 
għandha tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra b'evidenza 
dokumentata li tafferma l-kompetenza tal-
korp tal-valutazzjoni tal-konformità kif 
ukoll l-arranġamenti li saru biex ikun 
żgurat li dak il-korp ikun eżaminat b'mod 

imħassar
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regolari u jkompli jissodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 24.

Or. {FR}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 66
Bernadette Vergnaud
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-korp ikkonċernat jista’ jwettaq l-
attivitajiet ta’ korp notifikat biss jekk ma 
jkunx hemm oġġezzjonijiet mill-
Kummissjoni jew mill-Istati Membri l-oħra 
fi żmien ġimagħtejn minn notifika fejn 
ikun intuża ċertifikat ta’ akkreditazzjoni 
jew fi żmien xahrejn minn notifika meta 
ma tkunx intużat akkreditazzjoni.

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

Or. {FR}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 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ċertifikati ta’ konformità maħruġa skont 
id-Direttiva 2007/23/KE għandhom ikunu 
validi skont din id-Direttiva sal-4 ta’ Lulju 

5. Ċertifikati ta’ konformità maħruġa skont 
id-Direttiva 2007/23/KE għandhom ikunu 
validi skont din id-Direttiva sa meta 
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2020 sakemm ma jiskadux qabel dik id-
data.

jiskadu. Iċ-ċertifikati xorta jkunu jistgħu 
jiġġeddu.

Or. es

Emenda 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Lulju 2013, il-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi 
meħtieġa biex tintlaħaq konformità mal-
Artikoli 3(8), 3(12), 3(13), minn 3(15) sa
(22), 4(1), 5, minn 8(2) sa (7), minn 11 sa 
15, minn 17 sa 28, minn 30 sa 34, 36, 
37(1), minn 38 sa 41, 46, 47 u l-Annessi I u 
II. Huma għandhom jgħaddu t-test ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
minnufih, kif ukoll tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn tliet 
snin mill-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, il-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa biex tintlaħaq 
konformità mal-Artikoli 3(8), 3(12), 3(13), 
minn 3(15) sa (22), 4(1), 5, minn 8(2) sa
(7), minn 11 sa 15, minn 17 sa 28, minn 30 
sa 34, 36, 37(1), minn 38 sa 41, 46, 47 u l-
Annessi I u II. Huma għandhom jgħaddu t-
test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni minnufih, kif ukoll tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. es

Emenda 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw id-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva mill-għada tad-data stabbilita 
fl-Artikolu 48(1). 
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Or. es

Emenda 70
Bernadette Vergnaud
Proposta għal direttiva
Anness II – modulu C2 – punt 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn it-testijiet isiru minn korp notifikat,
il-manifattur għandu, bir-responsabbiltà 
tal-korp notifikat, iwaħħal in-numru tal-
identifikazzjoni tal-korp notifikat matul il-
proċess ta' manifattura.

Il-manifattur għandu, bir-responsabbiltà 
tal-korp notifikat, iwaħħal in-numru tal-
identifikazzjoni tal-korp notifikat matul il-
proċess ta' manifattura.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda għall-koerenza, billi t-testijiet huma neċċessarjament imwettqa minn korp notifikat.


