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Emenda 88
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) It-tagħmir li intenzjonalment 
jittrażmetti l-mewġ tar-radju sabiex jaqdi l-
iskop tiegħu jagħmel użu sistematiku mill-
ispettru tar-radju. Sabiex isir użu effiċjenti 
mill-ispettru u ma jkunx hemm 
interferenza dannuża, dan it-tagħmir 
kollu għandu jaqa fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, kemm 
jekk it-tagħmir ikun jista’ jintuża għall-
komunikazzjoni u kemm jekk le.

(6) It-tagħmir li intenzjonalment jipproduċi 
jew jirċievi l-mewġ tar-radju sabiex jaqdi l-
iskop tiegħu jagħmel użu sistematiku mill-
ispettru tar-radju. Minkejja l-fatt li xi 
prodotti jużaw intenzjonalment kampi 
manjetiċi jew elettriċi biex jaqdu l-
funzjoni tagħhom, m’hemmx 
komunikazzjoni mit-trażmettitur u 
konsegwentement dawn il-kampi ma 
jippropagawx bħala mewġ tar-radju.
Tagħmir bħal dan għandu potenzjal 
limitat ħafna għal interferenza lokalizzata 
u għalhekk għandu jkun eskluż mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 89
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 90
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-kapaċitajiet ta’ riċeviment tat-
tagħmir ta’ riċezzjoni biss huma soġġetti 
għar-rekwiżiti essenzjali tad-
Direttiva 2004/108/KE partikolarment fir-
rigward tas-sinjali mhux mixtieqa li 
jirriżultaw mill-użu effiċjenti ta’ meded tal-
frekwenza konġunti jew viċin xulxin, u, 
għalhekk, ma hemmx bżonn li dan it-
tagħmir jiġi inkluż fil-kamp tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(12) Il-kapaċitajiet ta’ riċeviment tat-
tagħmir ta’ riċezzjoni biss huma soġġetti 
għar-rekwiżiti essenzjali rilevanti
partikolarment fir-rigward tas-sinjali mhux 
mixtieqa li jirriżultaw mill-użu effiċjenti 
ta’ meded tal-frekwenza konġunti jew viċin 
xulxin.

Or. en

Emenda 91
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) L-interoperabilità permezz tan-
netwerks ma’ tagħmir ieħor tar-radju u l-
konnessjoni ma’ interfaċċji tat-tip xieraq 
madwar l-Unjoni hija meħtieġa f'xi 
każijiet. L-interoperabilità bejn it-tagħmir 
tar-radju u l-aċċessorji bħaċ-ċarġers 
tissimplifika l-użu tat-tagħmir tar-radju,
tnaqqas il-ħela bla bżonn u l-ispejjeż. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija kontroproposta għall-emenda 5 tal-abbozz ta' rapport. Iċ-ċarġers 
m'għandhomx ikunu klassifikati bħala prodotti tar-radju per se. Skont kif iċ-ċarġers 
jitqiegħdu fis-suq fil-futur, ir-regoli applikabbli jkunu jew l-R&TTE-D jew l-EMC-D/LVD, 
għalhekk iż-żieda ta' xi rekwiżit hawnhekk eventwalment toħloq kunflitt ma' rekwiżiti rilevanti 
dwar l-istess ċarġer, sempliċement skont il-mod li bih jitqiegħed fis-suq. Il-proċess ta' 
standardizzazzjoni tal-UE x'aktarx li huwa l-aħjar mod biex isir progress.

Emenda 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Interoperabilità permezz tan-netwerks 
ma’ tagħmir ieħor tar-radju u l-konnessjoni 
ma’ interfaċċji tat-tip xieraq madwar l-
Unjoni hija meħtieġa f'xi każijiet. L-
interoperabilità bejn it-tagħmir tar-radju u 
l-aċċessorji bħaċ-ċarġers tissimplifika l-użu 
tat-tagħmir tar-radju, tnaqqas il-ħela bla 
bżonn u l-ispejjeż. Sforz imġedded biex 
jiġi żviluppat ċarġer komuni għalhekk 
huwa mistenni, billi jkun ta’ benefiċċju 
b’mod partikolari għall-konsumaturi u 
utenti finali oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 93
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja s-suġġeriment tas-Sra Weiler mal-kliem adottat fir-Rapporti IMCO 
dwar l-NLF eż. l-emendi 12 u 16 għad-Direttiva EMC u l-emendi 17 u 19 għad-Direttiva 
dwar il-Vultaġġ Baxx, biex ikun jista' jinħoloq indirizz ta' websajt biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ta' informazzjoni tat-traċċabilità għall-manifatturi u l-importaturi li ġew introdotti.

Emenda 94
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 95
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem għandu jitqiegħed b’mod li jkun jikkorrispondi aħjar mal-intenzjoni tal-Artikolu. L-
immunità tiffaċilita li l-apparat jintuża kif inhu maħsub, irrispettivament mill-fatt jekk it-
tagħmir intużax qabel b’mod li ma kienx maħsub.

Emenda 96
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 97
Toine Manders
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 98
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-tagħmir tar-radju u b'mod 
partikolari l-mowbajls għandhom ikunu 
kompatibbli ma' ċarġer universali. Il-
bejjiegħ għandu jiżgura li min jixtri dan 
it-tagħmir jingħata ċarġer universali 
kompatibbli.

Or. en

Emenda 99
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta, għat-tagħmir tar-radju, ir-
rekwiżiti essenzjali stipulati f'dan l-
Artikolu huma stabbiliti parzjalment jew 
bis-sħiħ b'mod aktar speċifiku 
f'leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, din id-
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Direttiva m'għandhiex tapplika, jew 
għandha tieqaf milli tapplika, għal dak it-
tagħmir tar-radju fir-rigward ta' tali 
rekwiżiti mid-data tal-implimentazzjoni ta' 
dik il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 101
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tagħmir tar-radju jsir disponibbli fis-suq 
biss jekk jikkonforma ma’ din id-Direttiva 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tagħmir tar-radju jsir disponibbli fis-suq 
biss jekk jikkonforma ma’ din id-Direttiva 
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meta jiġi installat u miżmum kif xieraq u 
jintuża biss għall-iskop intiż tiegħu.

meta jintuża għall-iskop maħsub tiegħu 
jew skont il-kundizzjonijiet li jistgħu jiġu 
previsti b'mod raġonevoli u meta jiġi 
installat u miżmum kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jistgħu jiġu protetti b'mod effikaċi biss jekk l-imġiba prevista tagħhom titqies 
kif xieraq mill-manifatturi meta jiddiżinjaw prodotti. B'mod partikolari, il-konsumaturi li 
huma żgħar wisq biex jaqraw jew li ma jafux jaqraw huma f'riskju ogħla li jġarrbu danni jew 
li jweġġgħu.

Emenda 102
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu fil-pożizzjoni li, anki fil-każ ta’ interferenzi elettromanjetiċi, 
ikunu jistgħu jressqu rekwiżiti addizzjonali.

Emenda 103
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Il-manifatturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata tagħhom u 
l-indirizz fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati dwar it-tagħmir tar-radju jew, 
jekk dan ma jkunx possibbli, dwar l-
imballaġġ tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja t-tagħmir tar-radju. L-indirizz 
għandu jindika punt uniku fejn jista' jiġi 
kkuntattjat il-manifattur. Meta tagħmir tar-
radju jkun mgħammar bi skrin integrali, 
dan l-obbligu jista' jiġi ssodisfat ukoll 
b'funzjoni li tippermetti lill-utent jagħżel 
il-wiri tal-informazzjoni meħtieġa fuq l-
iskrin integrali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 104
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istruzzjonijiet u l-informazzjoni ta' 
sikurezza msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, kif ukoll kwalunkwe 
tikkettar, għandhom ikunu ċari, jistgħu 
jinftiehmu u intelliġibbli, filwaqt li jitqies 
l-utent finali deżinjat.

Or. en

Emenda 105
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għandha tingħata wkoll l-informazzjoni 
li ġejja:

imħassar

il-medda/meded tal-frekwenza li jaħdem 
fihom it-tagħmir tar-radju;
il-potenza tal-frekwenza tar-radju 
trażmessa fil-medda/meded tal-frekwenza 
li jaħdem fihom it-tagħmir tar-radju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titjib tas-sorveljanza huwa tajjeb, iżda l-ispeċifikazzjoni tal-meded tal-frekwenza u tal-
informazzjoni dwar il-potenza fil-manwal tal-utent hija superfluwa, billi l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi dettaljati jistgħu jinstabu fil-fajl tal-kostruzzjoni teknika għat-tgaħmir tar-radju, u 
huma disponibbli fuq talba biex tiġi verifikata l-konformità. Barra minn hekk, l-utenti ma 
jafux x'inhuma l-limiti applikabbli, u l-manifatturi jistgħu ma jkunux jistgħu jiksbu l-istess 
ċifri eżatti kif imniżżla fil-manwali tal-utenti tagħhom.

Emenda 106
Wim van de Camp
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pakkett NLF. Jitneħħa piż amministrattiv mhux meħtieġ ieħor għall-
manifatturi.

Emenda 107
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda rekwiżit biex id-DoCs jakkumpanjaw il-prodotti għal Direttvi NLF oħra li 
jkopru l-elettronika, partikolarment id-Direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx, fejn dan huwa 
ċertament iktar importanti. L-Artikolu 10(6) diġà jirrikjedi d-dettalji ta' kuntatt tal-
manifatturi biex id-DoCs ikunu jistgħu jinkisbu kif ukoll l-informazzjoni dettaljata meħtieġa 
biex il-prodott jiġi ċċekkjat. It-traċċabilità hija żgurata wkoll bl-Artikolu 15 li jkopri l-
identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi fil-katina tal-provvista.

Emenda 108
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-informazzjoni disponibbli fuq l-
imballaġġ għandha tippermetti li jiġu 
identifikati l-Istati Membri jew iż-żona 
ġeografika fi Stat Membru fejn jista’ 
jitqiegħed fis-servizz it-tagħmir tar-radju, u
għandha tallerta lill-utent dwar ir-
restrizjzonijiet potenzjali jew ir-rekwiżiti 
għall-awtorizzazzjoni għall-użu f’ċerti Stati 
Membri. Din l-informazzjoni għandha tiġi 
kompluta fl-istruzzjonijiet li jakkumpanjaw 
it-tagħmir tar-radju. Il-Kummissjoni tista’ 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 
jispeċifikaw kif tiġi ppreżentata din l-
informazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 44(2).

9. L-informazzjoni disponibbli fuq l-
imballaġġ għandha tippermetti, f'każijiet li 
fihom ikun hemm restrizzjonijiet biex it-
tagħmir tar-radju jibda jintuża f'tal-anqas 
Stat Membru wieħed, li jiġu identifikati l-
Istati Membri jew iż-żona ġeografika fi 
Stat Membru fejn jista’ jitqiegħed fis-
servizz dak it-tagħmir tar-radju. Din l-
informazzjoni għandha tinforma wkoll lill-
utent dwar kwalunkwe restrizzjoni 
potenzjali jew ir-rekwiżiti għall-
awtorizzazzjoni għall-użu f’ċerti Stati 
Membri. Din l-informazzjoni għandha tiġi 
kompluta fl-istruzzjonijiet li jakkumpanjaw 
it-tagħmir tar-radju. Il-Kummissjoni tista’ 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 
jispeċifikaw kif tiġi ppreżentata din l-
informazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 44(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 109
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-informazzjoni disponibbli fuq l-
imballaġġ għandha tippermetti li jiġu 
identifikati l-Istati Membri jew iż-żona 
ġeografika fi Stat Membru fejn jista’ 
jitqiegħed fis-servizz it-tagħmir tar-radju, u
għandha tallerta lill-utent dwar ir-
restrizjzonijiet potenzjali jew ir-rekwiżiti 
għall-awtorizzazzjoni għall-użu f’ċerti Stati 
Membri. Din l-informazzjoni għandha tiġi 
kompluta fl-istruzzjonijiet li jakkumpanjaw 
it-tagħmir tar-radju. Il-Kummissjoni tista’ 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 
jispeċifikaw kif tiġi ppreżentata din l-
informazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 44(2).

9. L-informazzjoni disponibbli fuq l-
imballaġġ għandha tippermetti, f'każijiet li 
fihom ikun hemm restrizzjonijiet biex it-
tagħmir tar-radju jibda jintuża f'tal-anqas 
Stat Membru wieħed, li jiġu identifikati l-
Istati Membri jew iż-żona ġeografika fi 
Stat Membru fejn jista’ jitqiegħed fis-
servizz dak it-tagħmir tar-radju. Din l-
informazzjoni għandha tallerta wkoll lill-
utent dwar ir-restrizzjonijiet potenzjali jew 
ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni għall-użu 
f’ċerti Stati Membri. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi kompluta fl-istruzzjonijiet li 
jakkumpanjaw it-tagħmir tar-radju. Il-
Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw kif tiġi 
ppreżentata din l-informazzjoni. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 44(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ċċarat li l-manifatturi għandhom iżidu "informazzjoni ġeografika" u jallertaw lill-
utent dwar restrizzjonijiet potenzjali fuq l-użu fuq l-imballaġġ biss f'dawk il-każijiet li fihom 
jeżistu restrizzjonijiet fuq l-użu.

Emenda 110
Barbara Weiler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tiddikjara li ntwera li r-rekwiżiti 
essenzjali stabbiliti fl-Artikolu 3 ġew 
issodisfati.

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tassumi li r-rekwiżiti essenzjali 
stabbiliti fl-Artikolu 3 ġew issodisfati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk id-Dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-UE tibbaża fuq standards armonizzati fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, wieħed jista’ jassumi biss li r-rekwiżiti bażiċi fl-Artikolu 3 ġew 
rispettati.

Emenda 111
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-marka CE għandha titwaħħal mat-
tagħmir tar-radju jew mal-pjanċa tad-dejta 
tiegħu b’mod viżibbli, leġġibbli u b’tali 
mod li ma tkunx tista' titħassar, sakemm 
dan ikun possibbli u ġustifikat minħabba n-
natura tat-tagħmir tar-radju. Il-marka CE 
għandha titwaħħal ukoll mal-imballaġġ 
b’mod viżibbli u leġġibbli. Meta tagħmir 
tar-radju jkun mgħammar bi skrin 
integrali, dan l-obbligu jista' jiġi ssodisfat 
ukoll b'funzjoni li tippermetti lill-utent 
jagħżel il-wiri tal-marka CE fuq l-iskrin 
integrali skont il-prinċipji ġenerali 
stabbiliti fl-Artikolu 19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 112
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 113
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5 – subparagrafu 1



PE513.158v01-00 18/23 AM\938786MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 114
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Wara rikjesta motivata mill-awtorità tas-
sorveljanza tas-suq ta’ Stat Membru, il-
manifattur għandu jipprovdi traduzzjoni 
tal-partijiet rilevanti tad-dokumentazzjoni 
teknika f'lingwa li tista' tinftiehem 
faċilment minn dik l-awtorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal konformità mad-dispożizzjoni stabbilita fl-Artikolu 10(11) tad-Direttiva proposta u biex 
jiġi evitat piż sproporzjonat fuq l-operaturi ekonomiċi, b'mod partikolari l-SMEs, fir-rigward 
tal-ispejjeż għat-traduzzjoni.

Emenda 115
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
titlob id-dokumentazzjoni teknika 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tat-traduzzjoni joħloq piż amministrattiv u spejjeż mhux meħtieġa għall-
manifatturi leġittimi, b'mod partikolari l-SMEs.

Emenda 116
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumaturi u partijiet interessati oħra 
jingħataw opportunità biex iressqu lmenti 
lill-awtoritajiet kompetenti fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali dwar prodotti 
mhux sikuri u mhux konformi. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dawn l-
ilmenti jiġu segwiti b'mod trasparenti u 
mhux diskriminatorju. Għandhom ukoll 
jinfurmaw lill-konsumaturi u lil partijiet 
interessati oħra dwar il-proċeduri 
stabbiliti u jgħarraf lill-pubbliku dwar l-
eżistenza, ir-responsabbiltajiet, l-identità u 
d-dettalji ta' kuntatt ta' dawk l-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza tas-suq tkun aktar effiċjenti jekk iċ-ċittadini u partijiet interessati oħra jistgħu 
jikkontribwixxu għall-proċess ta' sorveljanza billi jirrappurtaw osservazzjonijiet ta' disturbi 
elettromanjetiċi u interferenza dannuża fir-rigward tal-ispettru tar-radju. Barra minn hekk, 
tali possibbiltà ta' parteċipazzjoni żżid il-fiduċja tal-konsumaturi.

Emenda 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jintlaħaq livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rieżami tal-implimentazzjoni tad-Direttiva mill-Kummissjoni għandu jkopri wkoll livell 
għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi.

Emenda 118
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Anness I – punt -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Tagħmir tar-radju li jirċievi biss, 
maħsub biex jintuża unikament biex 
jirċievi l-ħoss u servizzi ta' xandir tat-TV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid mal-emendi 4 u 6 tal-abbozz ta' rapport, biex ikun żgurat li kemm it-
trażmettituri kif ukoll ir-riċevituri jkunu koperti bid-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju, 
filwaqt li l-eżenzjoni eżistenti tkun tgħodd għat-tagħmir tal-ħoss u tat-TV li jirċievi biss. Bidla 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva R&TTE ma tkunx mixtieqa billi dawn il-prodotti huma 
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koperti sew bid-Direttiva dwar l-EMC u l-Vultaġġ Baxx.

Emenda 119
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

i) Kitts ta’ tagħmir tar-radju għall-użu 
minn dilettanti tar-radju.

ii) Tagħmir tar-radju li huwa disponibbli 
kummerċjalment għall-użu minn 
dilettanti tar-radju.
iii) Tagħmir li jiġi mmuntat mid-dilettanti 
tar-radju għal skopijiet xjentifiċi u 
esperimentali relatat mas-sistema tar-tar-
radju għad-dilettanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-passat, it-test tal-preżent wassal ripetutatment għal problemi ta’ interpretazzjoni. Il-
formolazzjoni emendata hija kjarifika mingħajr ma tbiddel is-sens.

Emenda 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Tagħmir tar-radju li jirċievi biss 
maħsub biex jintuża unikament biex 
jirċievi l-ħoss u servizzi ta' xandir tat-TV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir tax-xandir attwalment mhuwiex regolat mid-Direttiva R&TTE u huwa kopert 
biżżejjed bid-Direttivi dwar l-EMC u l-Vultaġġ Baxx; għalhekk huwa xieraq li tinżamm l-
eżenzjoni eżistenti speċjalment fid-dawl tal-emenda għall-Artikolu 2(1)(1) tad-Direttiva 
proposta.

Emenda 121
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Anness VII – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 122
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Anness VII – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Nru … (identifikazzjoni unika tad-
dikjarazzjoni ta' konformità):

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Anness III jirrikjedi Numru bħala identifikazzjoni unika tal-prodott, filwaqt li EN 
ISO/IEC 17050-1 jirrikjedi Numru bħala identifikazzjoni unika tad-DoC. L-Anness III tal-
NLF diġà fih informazzjoni biżżejjed dwar it-traċċabilità, għalhekk din l-emenda tikkjarifika 
l-Artikolu sabiex ikun żgurat li l-punt 1 tal-mudell "Nru ... (identifikazzjoni unika tat-tagħmir 
tar-radju)" ma jinftiehemx ħażin bħala rekwiżit biex jiġu ddikjarati n-numri tas-serje fid-DoC 
tal-UE.

Emenda 123
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Anness VII – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-għan tad-dikjarazzjoni (l-
identifikazzjoni tat-tagħmir tar-radju, 
bħan-numru tat-tip, tal-lott jew tas-serje 
jew kwalunkwe element ieħor li 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-prodotti 
koperti bid-DoC). Din tista' tinkludi 
stampa, fejn xieraq):

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit fil-punt 1 huwa żejjed flimkien mal-punt 4 u fil-fatt jobbliga lill-manifatturi 
joħorġu DoC unika għal kull prodott, filwaqt li attwalment DoC unika tista' tapplika għal 
varjazzjonijiet tal-istess prodott, fil-forma, il-kulur jew il-funzjonalitajiet.


