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PR_COD_1recastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.



PR\1006248MT.doc PE519.690v02-003/34 PR\1006248MT.doc

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI.......31

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................32



PR\1006248MT.doc PE519.690v02-004/34 PR\1006248MT.doc

MT



PR\1006248MT.doc PE519.690v02-005/34 PR\1006248MT.doc

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill l-armonizzazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-disponibbiltà fis-suq ta' 
apparat ta' pressjoni  (riformulazzjoni)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0471,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0203/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta'..2012 ... ,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta’ kitba mill-ġdid tal-atti legali1,

– wara li kkunsidra l-ittra ddatata ... mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-Kumitat għas-
Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur skont l-Artikolu 87(3) tar-Regoli ta’ Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-
0000/2013),

A. Billi, skont il-grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni, il-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda emenda ta' sustanza 
għajr dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet li ma nbidlux tal-atti ta' qabel flimkien ma' dawk l-emendi, il-proposta 
fiha kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom;

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li 
tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
93/465/KEE tistabbilixxi qafas komuni ta' 
prinċipji ġenerali u dispożizzjonijiet ta' 
referenza maħsuba biex japplikaw għal-
leġiżlazzjoni li tarmonizza l-
kundizzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti sabiex 
tipprovdi bażi koerenti għar-reviżjoni jew 
riformulazzjonijiet ta' dik il-leġiżlazzjoni.
Id-Direttiva 97/23/KE għandha għalhekk 
tkun adattata għal dik id-Deċiżjoni.

(3) Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li 
tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
93/465/KEE15 tistabbilixxi prinċipji 
komuni u dispożizzjonijiet ta' referenza 
intenzjonati biex japplikaw għal-
leġiżlazzjoni settorjali sabiex jipprovdu 
bażi koerenti għat-tfassil, ir-reviżjoni jew 
ir-riformulazzjonijiet ta' dik il-
leġiżlazzjoni. Id-Direttiva 97/23/KE 
għandha għalhekk tkun adattata għal dik 
id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva tkopri apparat ta' 
pressjoni li huwa ġdid għas-suq tal-
Unjoni fil-ħin li jitqiegħed fis-suq;
jiġifieri jew ikun apparat ta' pressjoni 
ġdid magħmul minn manifattur stabbilit 
fl-Unjoni jew tagħmir tal-pressa, sew jekk 
użat u sew jekk ġdid, importat minn pajjiż 
terz.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-forom kollha ta' provvista, inkluż il-
bejgħ mill-bogħod.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-operaturi ekonomiċi għandhom 
ikunu responsabbli għall-konformità tal-
apparat ta' pressjoni bir-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva, fir-rigward tar-rwoli rispettivi 
tagħhom fil-katina tal-provvista, sabiex 
jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni tal-
interessi pubbliċi, bħalma huma s-saħħa u 
s-sikurezza, u l-protezzjoni tal-utenti u 
biex jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta fis-
suq tal-Unjoni.

(15) L-operaturi ekonomiċi għandhom 
ikunu responsabbli għall-konformità tal-
apparat ta' pressjoni bir-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva, fir-rigward tar-rwoli rispettivi 
tagħhom fil-katina tal-provvista, sabiex 
jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni tal-
interessi pubbliċi, bħalma huma s-saħħa u 
s-sikurezza tal-persuni, u l-protezzjoni tal-
annimali domestiċi u tal-proprjetà, u biex 
jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta fis-suq 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex tkun faċilitata l-
komunikazzjoni bejn l-operaturi 
ekonomiċi, l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq u l-konsumaturi, l-Istati Membri 

(18) Sabiex tkun faċilitata l-
komunikazzjoni bejn l-operaturi 
ekonomiċi, l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq u l-konsumaturi, l-Istati Membri 
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għandhom jinkoraġġixxu lill-operaturi 
ekonomiċi jinkludu indirizz tal-websajt 
minbarra l-indirizz postali.

għandhom jinkoraġġixxu lill-operaturi 
ekonomiċi jinkludu indirizz tal-websajt 
minbarra l-indirizz postali.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jeħtieġ li jiġi assigurat li l-apparat ta' 
pressjoni minn pajjiżi terzi li jidħol fl-
Unjoni jkun konformi mar-rekwiżiti ta’ din 
id-Direttiva, u b'mod partikolari li l-
manifatturi jkunu wettqu l-proċeduri ta' 
valutazzjoni tal-konformità xierqa fir-
rigward ta' dak l-apparat ta' pressjoni.
Għalhekk għandha ssir dispożizzjoni għall-
importaturi biex jiġi assigurat li l-apparat 
ta' pressjoni li jqiegħdu fis-suq ikun 
konformi mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva 
u biex dawn ma jqegħdux fis-suq apparat 
ta' pressjoni li ma jikkonformax ma' dawn 
ir-rekwiżiti jew li jippreżenta xi riskju.
Għandha ssir ukoll dispożizzjoni għall-
importaturi biex jiġi assigurat li jkunu 
twettqu l-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
konformità u li l-marki tal-apparat ta' 
pressjoni u d-dokumentazzjoni mfassla 
mill-manifatturi jkunu disponibbli għall-
ispezzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali.

(19) Jeħtieġ li jiġi assigurat li l-apparat ta' 
pressjoni minn pajjiżi terzi li jidħol fl-
Unjoni jkun konformi mar-rekwiżiti ta’ din 
id-Direttiva, u b'mod partikolari li l-
manifatturi jkunu wettqu l-proċeduri ta' 
valutazzjoni tal-konformità xierqa fir-
rigward ta' dak l-apparat ta' pressjoni.
Għalhekk għandha ssir dispożizzjoni għall-
importaturi biex jiġi assigurat li l-apparat 
ta' pressjoni li jqiegħdu fis-suq ikun 
konformi mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva 
u biex dawn ma jqegħdux fis-suq apparat 
ta' pressjoni li ma jikkonformax ma' dawn 
ir-rekwiżiti jew li jippreżenta xi riskju.
Għandha ssir ukoll dispożizzjoni għall-
importaturi biex jiġi assigurat li jkunu 
twettqu l-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
konformità u li l-marki tal-apparat ta' 
pressjoni u d-dokumentazzjoni mfassla 
mill-manifatturi jkunu disponibbli għall-
ispezzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Meta jqiegħed apparat ta' pressjoni fis-
suq, kull importatur għandu jindika fuq l-
apparat ta' pressjoni, ismu u l-indirizz 
postali fejn ikun jista' jsir kuntatt miegħu.
Għandhom jiġu previsti xi eċċezzjonijiet 
meta d-daqs jew in-natura tal-apparat ta' 
pressjoni ma jippermettux li dan isir. Dan 
jinkludi każijiet fejn l-importatur ikollu 
jiftaħ l-ippakkjar biex jagħmel ismu u l-
indirizz tiegħu fuq l-apparat.

(21) Meta jqiegħed tagħmir elettriku fis-
suq, kull importatur għandu jindika fuq it-
tagħmir elettriku ismu, l-isem kummerċjali 
reġistrat jew il-marka kummerċjali 
reġistrata u l-indirizz postali fejn ikun jista' 
jsir kuntatt miegħu. Għandhom jiġu 
previsti xi eċċezzjonijiet meta d-daqs jew 
in-natura tal-apparat ta' pressjoni ma 
jippermettux li dan isir. Dan jinkludi 
każijiet fejn l-importatur ikollu jiftaħ l-
ippakkjar biex jagħmel ismu u l-indirizz 
tiegħu fuq l-apparat.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Meta l-informazzjoni meħtieġa skont 
din id-Direttiva għall-identifikazzjoni ta' 
operaturi ekonomiċi tinżamm, l-operaturi 
ekonomiċi ma għandhomx jintalbu 
jaġġornaw din l-informazzjoni fir-rigward 
ta' operaturi ekonomiċi oħra li jkunu 
għaddew apparat ta' pressjoni lil dawn l-
operaturi, jew li jkun waslilhom tali 
apparat mingħandhom.

(25) Meta tinżamm l-informazzjoni 
meħtieġa taħt din id-Direttiva għall-
identifikazzjoni ta' operaturi ekonomiċi 
oħra, l-operaturi ekonomiċi ma 
għandhomx jintalbu jaġġornaw din l-
informazzjoni fir-rigward ta' operaturi 
ekonomiċi oħra li jkunu għaddew apparat 
ta' pressjoni lil dawn l-operaturi, jew li 
jkun waslilhom tali apparat mingħandhom.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Minħabba n-natura tar-riskji involuti 
fl-użu ta' apparat ta' pressjoni u biex l-
operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu juru, u l-
awtoritajiet kompetenti jiżguraw, li l-
apparat ta' pressjoni disponibbli fis-suq 
jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali ta' 
sikurezza, hemm bżonn li jiġu previsti 
proċeduri ta' valutazzjoni ta' konformità .
Dawn il-proċeduri għandhom ikunu 
mfassla fid-dawl tal-livell ta’ periklu li 
jkun qiegħed fl-apparat ta’ pressjoni.
Għalhekk, għal kull kategorija ta’ apparat 
ta’ pressjoni għandu jkun hemm proċedura 
jew għażla adekwata bejn proċeduri 
differenti ta’ strettezza ekwivalenti. Id-
Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tistabbilixxi 
moduli għall-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità li jinkludu proċeduri mill-anqas 
sal-aktar stretti, fi proporzjon mal-livell ta' 
riskju involut u l-livell ta' sikurezza 
meħtieġa. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza 
intersettorjali u biex jiġu evitati varjanti ad-
hoc, il-proċeduri ta' valutazzjoni ta' 
konformità għandhom jingħażlu minn fost 
dawn il-moduli. Id-dettalji miżjuda 
ma’ dawk il-proċeduri huma ġustifikati 
min-natura tal-verifikazzjoni meħtieġa għal 
apparat ta’ pressjoni.

(29) Minħabba n-natura tar-riskji involuti 
fl-użu ta' apparat ta' pressjoni u biex l-
operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu juru, u l-
awtoritajiet kompetenti jiżguraw, li l-
apparat ta' pressjoni disponibbli fis-suq 
jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali ta' 
sikurezza, hemm bżonn li jiġu previsti 
proċeduri ta' valutazzjoni ta' konformità .
Dawn il-proċeduri għandhom ikunu 
mfassla fid-dawl tal-livell ta’ periklu li 
jkun qiegħed fl-apparat ta’ pressjoni.
Għalhekk, għal kull kategorija ta’ apparat 
ta’ pressjoni għandu jkun hemm proċedura 
jew għażla adekwata bejn proċeduri 
differenti ta’ strettezza ekwivalenti. Id-
Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tistabbilixxi 
moduli għall-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità li jinkludu proċeduri mill-anqas 
sal-aktar stretti, fi proporzjon mal-livell ta' 
riskju involut u l-livell ta' sikurezza 
meħtieġa. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza 
intersettorjali u biex jiġu evitati varjanti ad-
hoc, il-proċeduri ta' valutazzjoni ta' 
konformità għandhom jingħażlu minn fost 
dawn il-moduli. Id-dettalji miżjuda 
ma’ dawk il-proċeduri huma ġustifikati 
min-natura tal-verifikazzjoni meħtieġa għal 
apparat ta’ pressjoni.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Biex jiġi żgurat aċċess effettiv għall-
informazzjoni għall-iskop tas-sorveljanza 
tas-suq, l-informazzjoni mitluba biex ikunu 
identifikati l-atti applikabbli kollha tal-
Unjoni għandha tkun disponibbli 

(33) Biex jiġi żgurat aċċess effettiv għall-
informazzjoni għall-iskop tas-sorveljanza 
tas-suq, l-informazzjoni mitluba biex ikunu 
identifikati l-atti applikabbli kollha tal-
Unjoni għandha tkun disponibbli 
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f'"dikjarazzjoni unika ta' konformità". f'"dikjarazzjoni unika ta' konformità".
Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq 
l-operaturi ekonomiċi, dik id-dikjarazzjoni 
unika tal-konformità tal-UE tista' tkun 
dossier magħmul minn dikjarazzjonijiet 
rilevanti individwali tal-konformità.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Iċċekkjar dwar konformità mal-
ħtiġijiet ta’ sikurezza essenzjali relevanti 
huwa meħtieġ biex tkun provduta 
protezzjoni effettiva lill-konsumaturi, u lil 
utenti u terzi persuni oħra.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Jeħtieġ li jiġu previsti arranġamenti 
tranżitorji li permezz tagħhom jista' 
jitqiegħed fis-suq u jitħaddem apparat ta' 
pressjoni li jikkonforma mad-Direttiva 
97/23/KE.

(54) Jeħtieġ li jiġu previsti arranġamenti 
tranżitorji raġonevoli li permezz tagħhom 
jista' jitqiegħed fis-suq u jitħaddem, 
mingħajr il-ħtieġa ta' konformità ma' 
rekwiżiti addizzjonali, apparat ta' pressjoni 
li diġà tqiegħed fis-suq skont id-Direttiva
97/23/KE qabel id-data tal-applikazzjoni 
ta' miżuri nazzjonali li jittrasponu din id-
Direttiva. Id-distributuri għandhom, 
għalhekk, ikunu jistgħu jfornu apparat ta' 
pressjoni li tqiegħed fis-suq, jiġifieri stokk 
li diġà jinsab fil-katina tad-distribuzzjoni, 
qabel id-data ta' applikazzjoni ta' miżuri 
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nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penali 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
tal-liġi nazzjonali adottata skont din id-
Direttiva u jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Dawk il-penali jridu jkunu
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(55) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penalitajiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u 
jiżguraw li dawn ir-regoli jkunu infurzati.
Il-penali previsti għandhom ikunu
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) L-obbligu tat-traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jkun 
limitat għal dawk id-dispożizzjonijiet li 
jirrappreżentaw bidla sostantiva meta 
mqabbla mad-Direttiva 97/23/KE. L-
obbligu li d-dispożizzjonijiet li ma nbidlux 
jiġu trasposti ġej mid-Direttiva 97/23/KE.

(57) bbligu tat-traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jkun 
limitat għal dawk id-dispożizzjonijiet li 
jirrappreżentaw emenda sostantiva meta 
mqabbla mad-Direttiva preċedenti. L-
obbligu li d-dispożizzjonijiet li ma nbidlux 
jiġu trasposti ġej mid-Direttiva preċedenti.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet ta' din id-
Direttiva, għandhom japplikaw id-
definizzjonijiet li ġejjin :

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

kEmenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) "akkreditament" tfisser akkreditament 
kif definit fl-Artikolu 2(10) tar-Regolament 
(KE) Nru 765/2008;

(24) ‘akkreditament’ tfisser akkreditament 
kif definit fil-punt 10 tal-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) "korp nazzjonali tal-akkreditament" 
tfisser korp tal-akkreditament kif definit fl-
Artikolu 2(11) tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008;

(25) ‘korp nazzjonali ta’ akkreditament’ 
tfisser korp tal-akkreditament kif definit 
fil-punt 11 tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(KE) Nru 765/2008;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) "teħid lura" tfisser kull miżura 
maħsuba biex jittieħed lura apparat ta' 
pressjoni li jkun diġà sar disponibbli għall-
utent;

(28) "teħid lura" tfisser kull miżura 
maħsuba biex jittieħed lura apparat ta' 
pressjoni li jkun diġà sar disponibbli għall-
komsumaturi jew għal utenti oħra;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
ma għandhomx jaffettwaw l-intitolament 
tal-Istati Membri sabiex jippreskrivu, fir-
rigward dovut għad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat, tali rekwiżiti li huma jistgħu iqisu 
meħtieġa sabiex jiżguraw li persuni u, 
b'mod partikolari, ħaddiema jkunu protetti 
matul l-użu tal-apparat ta' pressjoni in 
kwistjoni sakemm dan ma jfissirx 
modifikazzjonijiet għal tali apparat b'mod 
mhux speċifikat f'din id-Direttiva.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
ma għandhomx jaffettwaw l-intitolament 
tal-Istati Membri sabiex jippreskrivu, fir-
rigward dovut għad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat, tali rekwiżiti li huma jistgħu iqisu 
meħtieġa sabiex jiżguraw li persuni u, 
b'mod partikolari, ħaddiema jkunu protetti 
matul l-użu tal-apparat ta' pressjoni jew 
assemblaġġi in kwistjoni sakemm dan ma 
jfissirx modifikazzjonijiet għal tali apparat 
jew assemblaġġi b'mod mhux speċifikat 
f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu , sal-punt 
li jkun hemm bżonn għal użu bla periklu u 
korrett ta' apparat ta' pressjoni, l-
informazzjoni li hemm referenza għaliha 
fl- il-punti 3.3 u 3.4 li għandha tkun 

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu , sal-punt 
li jkun hemm bżonn għal użu bla periklu u 
korrett ta' apparat ta' pressjoni, l-
informazzjoni li hemm referenza għaliha 
fl- il-punti 3.3 u 3.4 tal-Anness I li għandha 
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provduta fil-lingwa(i) uffiċjali tal-Unjoni 
li tista' tkun stabbilita mill-Istat Membru 
li fih l-apparat jasal għand l-utent.

tkun provduta fl-lingwa li faċli tinftiehem 
mill-konsumaturi, minn utenti oħra u 
mill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(1) u (2), il-manifatturi 
għandhom iħejju d-dokumentazzjoni 
teknika msemmija fl-Anness II u jwettqu l-
proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità 
msemmija fl-Artikolu 14 jew jiżguraw li 
din titwettaq.

2. Għal apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(1) u (2), il-manifatturi 
għandhom iħejju d-dokumentazzjoni 
teknika msemmija fl-Anness II u jwettqu l-
proċedura relevanti ta' valutazzjoni tal-
konformità msemmija fl-Artikolu 14 jew 
jiżguraw li din titwettaq.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li 
jkunu ġew stabbiliti proċeduri biex il-
produzzjoni tas-serje tibqa' konformi.
Għandhom jitqiesu adegwatament dawk it-
tibdiliet fid-disinn jew fil-karatteristiċi tal-
apparat ta' pressjoni u t-tibdiliet fl-
istandards armonizzati jew fi 
speċifikazzjonijiet tekniċi oħra li 
b'referenza għalihom tiġi ddikjarata l-
konformità tal-apparat ta' pressjoni.

4. Il-manifatturi għandhom jaraw li 
jkollhom f’posthom proċeduri biex il-
produzzjoni ta’ serje tibqa’ konformi ma' 
din id-Direttiva. Għandhom jitqiesu 
adegwatament dawk it-tibdiliet fid-disinn 
jew fil-karatteristiċi tal-apparat ta' pressjoni 
u t-tibdiliet fl-istandards armonizzati jew fi 
speċifikazzjonijiet tekniċi oħra li 
b'referenza għalihom tiġi ddikjarata l-
konformità tal-apparat ta' pressjoni.

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jitqies li jkun xieraq fir-rigward tar-
riskji ppreżentati minn apparat ta' 
pressjoni, il-manifatturi għandhom, għall-
finijiet tal-protezzjoni tas-saħħa u tas-
sikurezza tal-konsumaturi u ta' utenti oħra, 
iwettqu testijiet kampjunarji ta' apparat ta' 
pressjoni disponibbli fis-suq, jinvestigaw, u 
jekk ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta' 
lmenti ta' apparat ta' pressjoni mhux 
konformi u ta' teħid lura ta' tali apparat, u 
għandhom iżommu lid-distributuri 
informati dwar kull monitoraġġ ta' dan it-
tip.

Meta jitqies li jkun xieraq fir-rigward tar-
riskji ppreżentati minn apparat ta' 
pressjoni, l-importaturi għandhom, għall-
finijiet tal-protezzjoni tas-saħħa u tas-
sikurezza tal-konsumaturi u ta' utenti oħra, 
wara talba xierqa ġustifikata mill-
awtoritajiet kompetenti, iwettqu testijiet 
kampjunarji ta' apparat ta' pressjoni 
disponibbli fis-suq, jinvestigaw, u jekk 
ikun meħtieġ, iżommu reġistru ta' lmenti, 
apparat ta' pressjoni mhux konformi u ta' 
teħid lura ta' tali apparat, u għandhom 
iżommu lid-distributuri informati dwar xi 
monitoraġġ ta' dan it-tip.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
apparat ta' pressjoni tagħhom ikollu t-tip, 
il-partita jew in-numru tas-serje jew kull 
element ieħor biex ikun jista' jiġi 
identifikat, jew, jekk id-daqs jew natura 
tiegħu ma tagħmilx dan possibbli, li l-
informazzjoni meħtieġa tingħata fuq l-
ippakkjar jew f’dokument li jakkumpanja l-
apparat.

5. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
apparat ta' pressjoni li jkunu poġġew fis-
suq ikollu t-tip, il-partita jew in-numru tas-
serje jew kull element ieħor biex ikun jista' 
jiġi identifikat, jew, jekk id-daqs jew 
natura tiegħu ma tagħmilx dan possibbli, li 
l-informazzjoni meħtieġa tingħata fuq l-
ippakkjar jew f’dokument li jakkumpanja l-
apparat.

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-manifatturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew 
il-marka kummerċjali rreġistrata tagħhom, 
l-indirizz postali, u jekk disponibbli, l-
indirizz tal-websajt fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati fuq l-apparat ta' pressjoni jew, 
jekk dan ma jkunx possibbli, fuq l-
ippakkjar tiegħu jew f’dokument li 
jakkumpanja l-apparat. L-indirizz għandu 
jindika punt uniku fejn jista' jiġi kkuntattjat 
il-manifattur.

6. Il-manifatturi għandhom jindikaw fuq l-
apparat ta' pressjoni isimhom, l-isem 
kummerċjali reġistrat jew il-marka 
kummerċjali reġistrata tagħhom u l-
indirizz postali fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati jew, jekk dan ma jkunx 
possibbli, fuq l-ippakkjar tiegħu jew 
f'dokument li jakkumpanja t-tagħmir 
elettriku. L-indirizz għandu jindika punt 
uniku fejn jista’ jiġi kkuntattjat il-
manifattur. Id-dettalji tal-kuntatt 
għandhom ikunu f'lingwa li tinftiehem 
faċilment mill-utenti u mill-awtoritajiet 
għas-sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 6(1) u t-
tfassil tad-dokumentazzjoni teknika ma 
għandhomx jiffurmaw parti mill-mandat 
tar-rappreżentant awtorizzat.

bbligi stabbiliti fl-Artikolu 6(1) u l-obbligu 
tat-tfassil tad-dokumentazzjoni teknika 
msemmi fl-Artikolu 6(2) ma għandhomx 
jiffurmaw parti mill-mandat tar-
rappreżentant awtorizzat.

Or. en

Emenda 27

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

2. Qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq l-
apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(1) u (2), id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li l-apparat ta' 
pressjoni jkollu fuqu l-marka CE, li jkun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa u 
mill-istruzzjonijiet u l-informazzjoni dwar 
is-sikurezza skont il-punti 3.3 u 3.4 tal-
Anness I, b’lingwa li tista' tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u mill-utenti l-
oħra fl-Istat Membru fejn l-apparat ta' 
pressjoni jkun se jsir disponibbli fis-suq, 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 disponibbli fis-suq l-
apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(1) u (2), id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li l-apparat ta' 
pressjoni jkollu fuqu l-marka CE, li jkun 
akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa u 
mill-istruzzjonijiet u l-informazzjoni dwar 
is-sikurezza skont il-punti 3.3 u 3.4 tal-
Anness I, b’lingwa li tista' tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u mill-utenti l-
oħra fl-Istat Membru fejn l-apparat ta' 
pressjoni jkun se jsir disponibbli fis-suq, u 
li l-manifattur u l-importatur ikunu 
ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6) u fl-Artikolu 8(3) 
rispettivament.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq l-
apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(3), id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-apparat ta' pressjoni jkun 
akkumpanjat bi struzzjonijiet adegwati 
dwar l-użu, b’lingwa li tista' tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u mill-utenti l-
oħra fl-Istat Membru fejn l-apparat ta' 
pressjoni jkun se jsir disponibbli fis-suq, u 
li l-manifattur u l-importatur ikunu 
ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6) u fl-Artikolu 8(3).

Qabel ma jagħmlu disponibbli fis-suq l-
apparat ta' pressjoni msemmi fl-
Artikolu 4(3), id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-apparat ta' pressjoni jkun 
akkumpanjat bi struzzjonijiet adegwati 
dwar l-użu, b’lingwa li tista' tinftiehem 
faċilment mill-konsumaturi u mill-utenti l-
oħra fl-Istat Membru fejn l-apparat ta' 
pressjoni jkun se jsir disponibbli fis-suq, u 
li l-manifattur u l-importatur ikunu 
ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 6(5) u (6) u fl-Artikolu 8(3) 
rispettivament.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li l-apparat ta' 
pressjoni li huma jkunu għamlu disponibbli 
fis-suq ma jkunx konformi ma' din id-
Direttiva, għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri korrettivi meħtieġa biex il-prodott 
isir konformi, jirtirawh jew jiġbruh lura, 
jekk dan ikun xieraq. Barra minn hekk, fejn 
l-apparat ta' pressjoni jippreżenta riskju, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-
prodott disponibbli dwar dan, billi jagħtu
d-dettalji, b'mod partikolari, dwar in-
nuqqas ta' konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li l-apparat ta' 
pressjoni li huma jkunu għamlu disponibbli 
fis-suq ma jkunx konformi ma' din id-
Direttiva, għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri korrettivi meħtieġa biex il-prodott 
isir konformi, jirtirawh jew jiġbruh lura, 
jekk dan ikun xieraq. Barra minn hekk, fejn 
l-apparat ta' pressjoni jippreżenta riskju, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-
prodott disponibbli fis-suq dwar dan, billi 
jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, dwar 
in-nuqqas ta' konformità u dwar kull 
miżura korrettiva meħuda.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Rekords u korrispondenza li jkollhom 
x'jaqsmu ma' stima ta' konformità 
għandhom ikunu fformulati fil-lingwa(i) 
uffiċjali tal- Unjoni li tista' tkun stabbilita 
mill-Istati Membri fejn ikun stabbilit il-
korp responsabbli milli jwettaq dawn il-
proċeduri, jew f'lingwa aċċettata minn 
dak il-korp.

8. Rekords u korrispondenza li jkollhom 
x'jaqsmu ma' stima ta' konformità 
għandhom ikunu fformulati fl-lingwa li 
faċli tinftiehem mill-konsumaturi, minn 
utenti oħra u mill-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq.

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn apparat ta' pressjoni jkun suġġett 
għal aktar minn att wieħed tal-Unjoni li 
jeżiġi dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, 
għandha titfassal dikjarazzjoni ta' 
konformità tal-UE unika fir-rigward ta’ 
dawn l-atti kollha tal-Unjoni. Dik id-
dikjarazzjoni għandha jkollha l-
identifikazzjoni tal-atti kkonċernati inklużi 
r-referenzi tal-pubblikazzjoni.

3. Fejn apparat ta' pressjoni jkun suġġett 
għal aktar minn att wieħed tal-Unjoni li 
jeżiġi dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, 
għandha titfassal dikjarazzjoni ta' 
konformità tal-UE unika fir-rigward ta’ 
dawn l-atti kollha tal-Unjoni. Dik id-
dikjarazzjoni għandu jkollha l-
identifikazzjoni tal-atti tal-Unjoni 
kkonċernati inklużi r-referenzi tal-
pubblikazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jibnu fuq 
il-mekkaniżmi eżistenti biex jiżguraw l-
applikazzjoni korretta tas-sistema tal-
marka CE u għandhom jieħdu azzjoni 
xierqa fil-każ ta’ użu mhux korrett ta' dik 
il-marka.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp ta' valutazzjoni ta' konformità 
għandu jkun stabbilit skont il-liġi 

2. Il-korp ta' valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkun stabbilit skont il-liġi 
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nazzjonali u għandu jkollu personalità 
ġuridika.

nazzjonali ta' Stat Membru u għandu 
jkollu personalità ġuridika.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkollu l-mezzi neċessarji biex 
iwettaq il-ħidmiet tekniċi u amministrattivi 
marbuta mal-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità b’mod xieraq u għandu jkollu 
aċċess għat-tagħmir u l-faċilitajiet kollha 
meħtieġa.

Korp tal-valutazzjoni tal-konformità
għandu jkollu l-mezzi neċessarji biex 
iwettaq il-kompiti tekniċi u amministrattivi 
konnessi mal-attivitajiet tal-valutazzjoni 
tal-konformità b’mod xieraq u għandu 
jkollu aċċess għat-tagħmir u l-faċilitajiet 
kollha meħtieġa.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-persunal responsabbli biex iwettaq l-
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkollu dawn li ġejjin:

7. Il-persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità 
għandu jkollu dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 8 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Għandha tkun garantita l-imparzjalità 
tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, 
tal-ogħla livell ta' ġestjoni tagħhom u tal-
persunal tal-valutazzjoni tiegħu.

8. Għandha tkun garantita l-imparzjalità 
tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, 
tal-ogħla livell ta' ġestjoni tagħhom u tal-
persunal responsabbli għat-twettiq tal-
kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rimunerazzjoni tal-maniġment superjuri 
u tal-persunal tal-valutazzjoni tal-korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità ma għandhiex 
tiddependi fuq l-għadd ta’ valutazzjonijiet 
imwettqa jew fuq ir-riżultati ta’ dawk il-
valutazzjonijiet.

Ir-rimunerazzjoni ta' dawk fl-ogħla livell 
tal-ġestjoni u tal-persunal responsabbli 
biex iwettaq il-kompiti ta' valutazzjoni tal-
konformità ta' korp ta' valutazzjoni tal-
konformità ma għandhiex tiddipendi fuq l-
għadd ta’ valutazzjonijiet li jsiru jew fuq ir-
riżultati ta’ dawk il-valutazzjonijiet.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità 
għandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti u fl-attivitajiet 
tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp 
notifikat stabbilit skont il-leġizlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, jew jassiguraw li l-
persunal tal-valutazzjoni tagħhom ikun 
mgħarraf b'dawn l-attivitajiet, u għandhom 

11. Il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità 
għandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni rilevanti u fl-attivitajiet 
tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp 
notifikat stabbilit skont il-leġizlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, jew jassiguraw li l-
persunal responsabbli biex iwettaq il-
kompiti ta' valutazzjoni tal-konformità
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japplikaw bħala gwida ġenerali d-
deċiżjonijiet amministrattivi u d-dokumenti 
prodotti bħala riżultat tal-ħidma ta’ dak il-
grupp.

ikun mgħarraf b'dawn l-attivitajiet, u 
għandhom japplikaw bħala gwida ġenerali 
d-deċiżjonijiet amministrattivi u d-
dokumenti prodotti bħala riżultat tal-ħidma 
ta’ dak il-grupp.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suppożizzjoni ta’ konformità Preżunzjoni tal-konformità tal-korpi 
notifikati

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – 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-apparat ta' pressjoni li 
għalihom dak il-korp jiddikjara li huwa 
kompetenti, kif ukoll minn ċertifikat ta' 
akkreditament, jekk ikun hemm, maħruġ 
minn korp nazzjonali ta' akkreditament li 
jiddikjara li l-korp ta' valutazzjoni tal-
konformità jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti 
fl-Artikolu 24 jew 25.

2. L-applikazzjoni li għandha tiġi 
notifikata għandha tkun akkumpanjata 
minn deskrizzjoni tal-attivitajiet tal-
valutazzjoni tal-konformità, il-modulu jew 
il-moduli tal-valutazzjoni tal-konformità u 
l-apparat ta' pressjoni li għalihom dak il-
korp jiddikjara li huwa kompetenti, kif 
ukoll minn ċertifikat ta' akkreditament, 
jekk ikun hemm, maħruġ minn korp 
nazzjonali ta' akkreditament li jiddikjara li 
l-korp ta' valutazzjoni tal-konformità 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 24 jew 25.

Or. en
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Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha toħroġ għall-
pubbliku l-lista ta’ korpi notifikati skont 
din id-Direttiva, inkluzi n-numri ta' 
identifikazzjoni li ġew assenjati lilhom u l-
attivitajiet li għalihom ġew notifikati.

2. Il-Kummissjoni għandha toħroġ għall-
pubbliku l-lista ta’ korpi notifikati skont 
din id-Direttiva, inkluzi n-numri ta' 
identifikazzjoni li ġew assenjati lilhom u l-
attivitajiet li għalihom ġew notifikati.

Or. en

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li dik il-
lista tinżamm aġġornata.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-lista
tinżamm aġġornata.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru notifikanti għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq talba, bl-
informazzjoni kollha relatata mal-bażi 
għan-notifika jew ir-rikonoxximent kif 
xieraq jew il-manutenzjoni tal-kompetenza 
tal-korp ikkonċernat.

2. L-Istat Membru notifikanti għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq talba, bl-
informazzjoni kollha relatata mal-bażi 
għan-notifika jew ir-rikonoxximent kif 
xieraq jew il-manutenzjoni tal-kompetenza 
tal-korp notifikat ikkonċernat.

Or. en



PR\1006248MT.doc PE519.690v02-0026/34 PR\1006248MT.doc

MT

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. Fejn korp tal-valutazzjoni ta' 
konformità isib li r-rekwiżiti dwar is-
sikurezza essenzjali stabbiliti fl-Anness I 
jew standards armonizzati korrispondenti 
ma ġewx sodisfatti mill-manifattur, hi 
għandha teżiġi li dak il-manifattur jieħu 
miżuri korrettivi adegwati u ma għandha 
toħroġ ebda ċertifikat ta' konformità.

3. Fejn korp notifikat isib li r-rekwiżiti 
dwar is-sikurezza essenzjali stabbiliti fl-
Anness I jew standards armonizzati 
korrispondenti jew speċifikazzjonijiet 
tekniċi oħra ma ġewx sodisfatti mill-
manifattur, huwa għandu jeżiġi mingħand 
il-manifattur li dan jieħu miżuri korrettivi 
adegwati u ma għandux joħroġ ebda 
ċertifikat ta' konformità.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull ċirkostanza li jkollha effett fuq il-
kamp ta' applikazzjoni u l-kundizzjonijiet 
għan-notifika;

(b) kull ċirkustanza li jkollha effett fuq l-
ambitu jew il-kundizzjonijiet għan-notifika;

Or. en

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emendi tal-Annessi Is-setgħa ddelegata

Or. en

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 41 
dwar ir-riklassifikazzjoni tal-apparat ta' 
pressjoni meta jkollha kull waħda mill-
konsiderazzjonijiet li ġejjin:

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi fit-
teknoliġija tal-apparat tal-pressjoni, Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 41 
għar-riklassifikazzjoni tal-apparat ta' 
pressjoni sabiex:

Or. en

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġett jew familja ta’ apparat ta’ 
pressjoni li hemm referenza għalih fl-
Artikolu 4(3) għandu jkun soġġett għar-
rekwiżiti tal-Artikolu 4(1);

(a) oġġett jew familja ta’ apparat ta’ 
pressjoni li hemm referenza għalih fl-
Artikolu 4(3) għandu jkun soġġett għar-
rekwiżiti tal-Artikolu 4(1);

Or. en

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) assemblaġġ jew familja ta' assemblaġġi 
li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 
4(3) għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti 
tal-Artikolu 4(2);

(b) assemblaġġ jew familja ta' assemblaġġi 
li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 
4(3) għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti 
tal-Artikolu 4(2); jew

Or. en
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) oġġett jew familja ta' apparat ta' 
pressjoni għandu jkun ikklassifikat, 
permezz ta' deroga mir-rekwiżiti tal-
Anness II, f'kategorija oħra.

(c) oġġett jew familja ta' apparat ta' 
pressjoni għandu jkun ikklassifikat, 
permezz ta' deroga mir-rekwiżiti tal-
Anness II, f'kategorija oħra.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u
jippubblikaw sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Marzu 2015, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw mal-Artikoli 2(15) sa 
(31), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19(3) sa
(5), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43 u 
l-Annessi III u IV .Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni
t-test ta’ dawk il-miżuri. 

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sal-1 ta' Marzu 2015, il-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji biex ikunu 
f'konformità mal-Artikoli 2(15) sa (31), l-
Artikoli 6 sa 12, 17 u 18, l-Artikolu 19(3), 
(4) u (5), l-Artikoli 20 sa 38, 42 u 43 u l-
Anness II. Huma għandhom minnufih 
jikkomunikaw it-test ta' dawk il-miżuri lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Anness IV – intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DIKJARAZZJONI TA' 
KONFORMITÀ TAL-UE

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ 
TAL-UE (Nru XXXX)1
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_________________

1Il-manifattur għandu l-fakoltà li jassenja 
numru għad-dikjarazzjoni ta' konformità.

Jew. en

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Anness IV – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Nru … (identifikazzjoni unika tal-
apparat ta' pressjoni):

imħassar

Or. en
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

GRUPP TA’ ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell,

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà fis-suq ta’ tagħmir ta' pressjoni 
(riformulazzjoni)
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Dan ir-rapport iġib il-modifiki għall-proposta tal-Kummissjoni Ewropew (KE) li tifformola 
mill-ġdid id-Direttiva 97/23/KE tal-Parlament Ewropew (PE) u tal-Kunsill (CEU) dwar l-
apposimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri (SM) dwar l-apparat ta' pressjoni.

Il-KE ippreżentat din ir-riformulazzjoni f'Ġunju 2013 fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Qafas 
Leġiżlattiv Ġdid (QLĠ) adottat fl-2008 bħala "l-pakkett dwar il-prodotti" li jkopri l-istrumenti 
komplementari, id-Deċiżjoni 768/2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodotti, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KE u r-Regolament 765/2008 li 
jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93.

Id-Direttiva 97/23/KE eżistenti tistipula r-rekwiżiti ta' sikurezza essenzjali li r-reċipjenti 
sempliċi taħt pressjoni jridu jikkonformaw magħhom sabiex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
fis-suq tal-UE.

Il-QLĠ ġie adottat bħala rimedju għan-nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti ta' 
armonizzazzjoni tal-Unjoni sabiex jiġi kkompletat is-Suq Uniku, b'kompetizzjoni ġusta u bi 
prodotti sikuri. Implimentazzjoni u infurzar inkonsistenti fl-Istati Membri tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni, flimkien ma' regolamentazzjoni kumplessa, għamluha 
dejjem aktar diffiċli kemm għall-operaturi ekonomiċi kif ukoll għall-awtoritajiet biex 
jinterpretaw u japplikaw il-leġiżlazzjoni korrettament, u dan iwassal għal kundizzjonijiet 
inugwali tas-suq kif ukoll biex jitqiegħdu prodotti mhux sikuri fis-suq. "Il-pakkett dwar il-
prodotti" jagħti l-qafas ġenerali biex tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti, sabiex 
issir aktar uniformi u komprensibbli kemm għall-operaturi ekonomiċi kif ukoll għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq.  

Madankollu, id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-QLĠ ma japplikawx direttament. Sabiex 
jiġi żgurat li s-setturi ekonomiċi kollha suġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni, jibbenefikaw mit-titjib tal-QLĠ, jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 
tal-QLĠ jiġu integrati fil-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-prodotti.

Id-Direttiva ġiet separata mill-pakkett ta' Allinjament ippreżentat f'Novembru 2011 minħabba 
li, għall-kuntrarju tad-disa' Direttivi l-oħra, din ir-riformulazzjoni fiha wkoll allinjament ma' 
att leġiżlattiv tal-UE ieħor, jiġifieri r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP) tal-
PE u tal-KUE tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ ta' 
sostanzi u taħlitiet.

It-tibdiliet li saru għad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jikkonċernaw definizzjonijiet, l-
obbligi tal-operaturi ekonomiċi (jiġifieri dikjarazzjoni tal-konformità (DoC)), il-preżunzjoni 
ta' konformitá provduta mill-istandards armonizzati, il-marka CE, il-korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità, is-sorveljanza tas-suq, il-proċedura tal-klawsola ta' salvagwardja, il-
klassifikazzjoni tal-apparat ta' pressjoni, il-komitoloġija u l-atti ddelegati. 
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L-intenzjoni tal-proposta kienet limitata għal allinjament pur mad-dispożizzjonijiet orizzontali 
fid-Deċiżjoni 768/2008/KE u mat-terminoloġija l-ġdida fit-Trattat ta' Lisbona, inklużi r-regoli 
l-ġodda dwar il-komitoloġija.

Proċeduri

L-allinjament tad-Deċiżjoni tal-QLĠ u tar-Regolament CLP jirrikjedi għadd ta' emendi 
sostantivi għad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. It-teknika ta' tfassil mill-ġdid intgħażlet 
b'konformità mal-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2011.

Skont l-Artikolu 87 tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE, il-Kumitat responsabbli għall-affarijiet 
legali se jeżamina l-proposta, ibbażata fuq ir-rapporti mill-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv (is-
servizzi legali tal-PE, tal-KUE u tal-KE), u jiddeċiedi jekk għandhomx isiru tibdiliet 
sostanzjali fiha minbarra dawk identifikati bħala tali fil-proposta jew dawk li ġew identifikati 
mill-GĦK.

Il-Pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur tqis dan l-allinjament bħala kontinwazzjoni tal-pakkett ta' allinjament u pass 
importanti lejn l-ikkompletar tas-suq uniku tal-UE.

Il-QLĠ jintroduċi ambjent regolatorju simplifikat għall-prodotti u jippermetti 
implimentazzjoni aktar konsistenti tan-normi tekniċi, u dan jgħin biex jittejjeb il-
funzjonament tas-suq uniku, billi jiżgura t-trattament ugwali tal-prodotti mhux konformi u tal-
operaturi ekonomiċi, kif ukoll valutazzjoni ugwali tal-korpi nnotifikati fis-suq kollu tal-UE.

Fil-fehma tar-Rapporteur, dak l-allinjament mal-QLĠ iżid il-fiduċja kemm tal-produtturi kif 
ukoll tal-konsumaturi, billi jikkjarifika l-obbligi għall-operaturi ekonomiċi u jagħti lill-
awtoritajiet tal-Istati Membri għodda aktar effikaċi biex iwettqu kontrolli ta' sorveljanza tas-
suq, u dan kollu jwassal għal tnaqqis tal-prodotti mhux konformi u mhux sikuri fis-suq.

Ir-Rapporteur jilqa' wkoll l-allinjament mar-Regolament QLĠ, li jimplimenta fi ħdan l-Unjoni 
s-Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta' Sustanzi Kimiċi 
(GHS) li ġiet adottata fuq il-livell internazzjonali, fi ħdan l-istruttura tan-Nazzjonijiet Unti.

Ir-Rapportuer issostni l-intenzjoni ġenerali tal-KE għal allinjament pur u għalhekk hija 
llimitat l-emendi tagħha fil-konfron tal-proposta għal tibdiliet li jirriflettu l-ftehim li ntlaħaq 
bejn il-KUE u l-PE dwar id-disa' Direttivi l-oħra u li kienu tħallew barra mill-proposta.
Tikkonċerna:

 L-allinjament ulterjuri tad-Direttiva mal-QLĠ u ċ-ċertezza legali: Kif miftiehem fil-
pakkett ta' Allinjament, ir-Rapporteur tqis li huwa importanti li jsiru għadd ta' bidliet 
fid-Direttiva proposta sabiex jinkiseb livell aktar għoli ta' konsistenza mat-termini 
użati fid-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE u sabiex jitneħħew l-inkonsistenzi possibbli fit-
test li jistgħu joħolqu l-inċertezza legali. Huwa importanti wkoll li tiġi ċċarata s-
sitwazzjoni legali għall-prodotti li tqiegħdu fis-suq legalment b'konformità mad-
Direttiva attwali qabel ma tibda tapplika d-Direttiva l-ġdida, iżda li għadhom 
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disponibbli. In-natura mhux retroattiva tal-leġiżlazzjoni tal-UE għandha tiġi 
enfasizzata u għandu jiġi ċċarat li dawn il-prodotti xorta jistgħu jitqiegħdu fis-suq 
wara d-data ta' applikazzjoni tad-Direttiva l-ġdida.

 It-tnaqqis tal-burokrazija:  Ir-Rapporteur issostni s-simplifikazzjoni u l-
modernizzazzjoni tal-proċeduri previsti fil-QLĠ, iżda tixtieq tenfasizza fl-istess ħin li 
tinħtieġ flessibbiltá fir-rigward ta' xi obbligi maħluqa mill-qafas il-ġdid, kif rikonoxxut 
fil-ftehim finali dwar il-pakkett ta' Allinjament. Għalhekk, l-eċċezzjoni għar-regola 
dwar "DtK  wieħed biss" iddaħħlet mill-ġdid. Timmira biex issolvi każijiet fejn il-
forniment ta' dokument uniku joħloq problemi speċifiċi minħabba l-kumplessitá jew 
il-livell. F'dan il-każ, għandu jkun possibbli li d-DtK kollha jingħataw separatament.
Barra minn hekk, il-manifattur għandu jkollu l-għażla li jassenja numru lil DtK.

 Il-kjarifika tal-qafas legali applikabbli għall-bejgħ mill-bogħod u l-protezzjoni tat-
tikketta CE: Ir-Rapporteur daħħlet mill-ġdid emenda biex tiżgura li d-Direttiva 
tapplika għat-tipi kollha ta' bejgħ, inkluż dak mill-bogħod. Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur 
enfasizzat il-ħtieġa li l-Istati Membri jieħdu azzjonijiet xierqa kontra l-użu ħażin tat-
tikketta CE.


