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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.



PR\800864MT.doc 3/12 PE431.201v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW .Error! 
Bookmark not defined.

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................Error! Bookmark not defined.



PE431.201v01-00 4/12 PR\800864MT.doc

MT



PR\800864MT.doc 5/12 PE431.201v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-
Direttivi tal-Kunsill 71/317/KEE, 71/347/ KEE, 71/349/ KEE, 74/148/ KEE, 75/33/ KEE, 
76/765/ KEE, 76/766/ KEE u 86/217/ KEE dwar il-metroloġija
(COM(2008)0801 – C7-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0801),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0467/2008), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titlu “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
UE,

– wara li kkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,
– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumaturi (A7-

0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni wara l-ewwel qari kif qiegħda mniżżla hawn taħt;

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

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-progress tekniku u l-innovazzjoni fir-
rigward tal-istrumenti ta’ kejl koperti mid-
Direttivi li se jiġu rrevokati huwa assigurat
fil-prattika jew b’applikazzjoni volontarja 

(5) Il-progress tekniku u l-innovazzjoni fir-
rigward tal-istrumenti ta’ kejl koperti mid-
Direttivi li se jiġu rrevokati se jkunu
assigurati fil-prattika jew b’applikazzjoni 
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tal-istandards internazzjonali u Ewropej li 
ġew żviluppati jew bl-applikazzjoni ta’ 
dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jimplimentaw speċifikazzjonijiet ġodda 
bħal dawn. Barra minn hekk, il-moviment 
ħieles fi ħdan is-suq intern tal-prodotti 
kollha kkonċernati minnhom huwa 
assigurat bl-applikazzjoni sodisfaċenti tal-
Artikoli 28 u 30 tat-Trattat KE u tal-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

volontarja tal-istandards internazzjonali u 
Ewropej li ġew żviluppati jew bl-
applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jimplimentaw 
speċifikazzjonijiet ġodda bħal dawn jew bl-
inklużjoni ta' dispożizzjonijiet addizzjonali 
fid-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 
2004 dwar l-istrumenti ta' kejl1. Barra 
minn hekk, il-moviment ħieles fi ħdan is-
suq intern tal-prodotti kollha kkonċernati 
minnhom huwa assigurat bl-applikazzjoni 
sodisfaċenti tal-Artikoli 28 sa 30 tat-Trattat 
KE u tal-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku.
1. ĠU L 135, 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata kull inċertezza legali, qed tiġi introdotta hawnhekk il-possibilità ta' inklużjoni 
fid-Direttiva ġenerali dwar l-Istrumenti ta' Kejl (2004/22/KE), ta' dispożizzjonijiet li jirreferu 
għall-istrumenti ta' kejl koperti mid-Direttivi li qed jiġu revokati.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-revoka tad-Direttivi ma għandhiex 
twassal għal ostakli ġodda lill-moviment 
ħieles jew għal piżijiet amministrattivi 
addizzjonali. Barra minn dan, filwaqt li 
jiġu rrispettati l-prinċipji ta' 
proporzjonalità u ta' sussidjarjetà, 
m'hemmx evidenza ta’ ħtieġa komuni 
għal livell ogħla ta’ ħarsien tal-
konsumaturi.

(6) Ir-revoka tad-Direttivi ma għandhiex 
twassal għal ostakli ġodda lill-moviment 
ħieles jew għal piżijiet amministrattivi 
addizzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux rilevanti. La r-revoka u lanqas it-tibdil tal-isem tad-Direttivi ma huma ser isaħħu l-
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livell komuni ta' ħarsien tal-konsumaturi. Dan jista' jseħħ biss jekk jiġu rranġati.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Id-Direttiva 71/349/KEE għandha 
għaldaqstant tiġi rrevokata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-revoka tat-tmien Direttivi x'aktarx twassal għal żieda ta' piżjiet amministrattivi 
addizzjonali minħabba li l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jdaħħlu dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jimplimentaw l-istrumenti ta' kejl koperti mid-Direttivi rrevokati. Hu biss fir-
rigward tad-Direttiva dwar il-Kalibrar tat-tankijiet ta' bastimenti li maġġoranza ċara tal-
Istati Membri wriet li dan it-tip ta' dispożizzjonijiet nazzjonali ma kinux previsti. Għalhekk hi 
biss id-Direttiva 71/349/KEE li tista' tiġi rrevokata minnufih.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttivi 71/317/KEE, 71/347/KEE, 
71/349/KEE, 74/148/KEE, 75/33/KEE, 
76/765/KEE, 76/766/KEE u 86/217/KEE 
għandhom għaldaqstant jiġu rrevokati.

(7) Id-Direttivi 71/317/KEE, 71/347/KEE, 
74/148/KEE, 75/33/KEE, 76/765/KEE, 
76/766/KEE u 86/217/KEE għandhom jiġu 
rrevokati biss wara li jiġi vvalutat jekk l-
ambitu tad-Direttiva 2004/22/KE għandux 
jiġi estiż sabiex tinkludi l-istrumenti ta' 
kejl koperti mid-Direttivi li għandhom 
jiġu rrevokati. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq din il-valutazzjoni b'mod parallel 
mar-rapport tagħha dwar l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 
2004/22/KE skont l-Artikolu 25 tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 25 tad-Direttiva 2004/22/KE, id-Direttiva ġenerali dwar l-Istrumenti ta' Kejl 
(MID) tikkonċerna "Klawsola ta' reviżjoni" fejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jitolbu lill-
Kummissjoni biex tirrapporta, qabel it-30 ta' April 2011, dwar l-implimentazzjoni tal-MID u, 
fejn hu meħtieġ, tressaq proposta għall-emendi. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri jistgħu 
jindikaw liema dispożizzjonijiet jistgħu jkunu meħtieġa għall-istrumenti ta' kejl koperti mid-
Direttivi li qegħdin jiġu rrevokati.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu –1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu –1
Id-Direttiva 71/349/KEE hija rrevokata 
b'seħħ mill-1 ta' Jannar 2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-premessa 6a (ġdida).

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttivi 71/317/KEE, 71/347/KEE, 
71/349/KEE, 74/148/KEE, 75/33/KEE, 
76/765/KEE, 76/766/KEE u 86/217/KEE 
jiġu rrevokati mill-1 ta’ Jannar 2010.

1. Id-Direttivi 71/317/KEE, 71/347/KEE, 
74/148/KEE, 75/33/KEE, 76/765/KEE, 
76/766/KEE u 86/217/KEE jiġu rrevokati 
b'seħħ mill-1 ta' Mejju 2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Premessa 7. Ir-revoka ser tidħol fis-seħħ sentejn wara 
r-reviżjoni tad-Direttiva 2004/22/KE (Artikolu 25).
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Il-Kummissjoni għandha sat-30 ta' April 
2011 sabiex, fuq il-bażi tar-rapporti 
pprovduti mill-Istati Membri, tevalwa jekk 
l-istrumenti ta' kejl koperti mid-direttivi 
msemmija fl-Artikolu 1, jeħtiġux jiġu 
inkorporati fl-ambitu tad-Direttiva 
2004/22/KE kif ukoll tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, 
flimkien, fejn ikun xieraq, ma' proposta 
leġiżlattiva għal dak l-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Premessa 7. L-iskadenza taqbel mal-Artikolu 25 tal-
MID.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-
(31 ta’ Diċembru 2009) il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu 
konformi ma’ din id-Direttiva. Huma 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva. Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet mill-(1 ta’ Jannar 2010).

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux aktar tard mit-30 ta' 
April 2013 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex ikunu konformi ma’ din id-
Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk 
id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva. 
Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet mill-1 ta' Mejju 2013.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjonijiet tal-mudell tal-KEE u 
ċ-ċertifikati tal-KEE maħruġa sal-
(31 ta’ Diċembru 2009) skont id-Direttivi
msemmija fl-Artikolu 1 għandhom jibqgħu 
validi.

1. L-approvazzjonijiet tal-mudell tal-KEE 
u ċ-ċertifikati tal-KEE maħruġa sal-
31 ta’ Diċembru 2010 skont id-Direttiva 
71/349/KEE msemmija fl-Artikolu -1
għandhom jibqgħu validi.
2. L-approvazzjonijiet tal-mudell tal-KEE 
u ċ-ċertifikati tal-KEE maħruġa sat-
30 ta’ April 2013 skont id-Direttivi 
msemmija fl-Artikolu 1 għandhom 
jibqgħu validi.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Proposta tal-Kummissjoni
Il-proposta tikkonċerna r-revoka ta' tmien Direttivi tal-Kunsill dwar il-metroloġija f'sitt 
setturi, bil-għan li jiġi ssimplifikat l-acquis tal-Liġi Ewropea:

 Id-Direttiva 75/33/KEE dwar il-Meters tal-Ilma Kiesaħ għall-Ilma Mhux Nadif;

 Id-Direttivi 76/765/KEE u 76/766/KEE dwar il-Meters tal-Alkoħol u t-Tabelli tal-
Alkoħol;

 Id-Direttivi 71/317/KEE u 74/148/KEE dwar l-Użin ta’ Preċiżjoni Medju u Ogħla mill-
Medju rispettivament;

 Id-Direttiva 86/217/KEE dwar il-Gauges tal-Pressjoni tat-Tajer għall-Vetturi bil-Mutur;

 Id-Direttiva 71/347/KEE dwar il-Massa Standard taċ-Ċereali;

 Id-Direttiva 71/349/KEE dwar il-Kalibrar tat-Tankijiet ta’ Bastimenti.

Rapporteur dwar din il-Pożizzjoni
Ir-rapporteur jiffavorixxi l-għan ġenerali ta' regolamentazzjoni aħjar. Madankollu mhuwiex 
ċar liema tista' tkun l-aħjar għażla dwar din il-proposta. Fil-Valutazzjoni tal-Impatt tagħha, il-
Kummissjoni tikkonkludi li meta tikkunsidra l-possibilitajiet differenti rigward dawn it-tmien 
Direttivi dwar il-metroloġija (revoka sħiħa, revoka b'kundizzjonijiet, ma tagħmel xejn), "ma 
tispikka l-ebda għażla".  Madankollu, minħabba raġunijiet ta' regolamentazzjoni aħjar, il-
Kummissjoni tippreferi r-revoka sħiħa tad-Direttivi kollha (u sserraħ fuq l-għarfien reċiproku 
tar-regolamentazzjoni nazzjonali) aktar milli l-armonizzazzjoni (jiġifieri regolamentazzjoni 
mill-ġdid tal-MID). 

Ir-rapporteur hu tal-opinjoni li l-Istati Membri għandhom jingħataw aktar żmien biex 
jinvestigaw jekk ir-revoka tad-Direttivi hijiex ser twassal għall-inċertezza legali li toħloq il-
ħtieġa ta' armonizzazzjoni Ewropea tar-regoli. Għalhekk ir-rapporteur jagħżel soluzzjoni fejn 
id-Direttivi kollha jiġu revokati, iżda li tipprovdi wkoll ħin biżżejjed biex issir analiżi tal-
konsegwenzi possibbli fil-kuntest ta' valutazzjoni aktar wiesgħa tal-istrument legali bażiku fil-
qasam tad-"Direttiva tal-Istrumenti ta' Kejl" (2004/22/KE). 

Pożizzjoni tal-Kummissjoni
Il-Kummissjoni tipproponi li tirrevoka dawn it-tmien Direttivi dwar il-Metroloġija, għaliex 
għadda żmienhom u jistgħu jiġu rrevokati għal raġunijiet ta' regolamentazzjoni aħjar. Il-
Kummissjoni eżaminat ukoll il-possibilità li testendi l-ambitu tad-Direttiva 2004/22/KE 
sabiex tinkludi xi wħud mill-istrumenti mit-tmien direttivi. Madankollu kkonkludiet li 
m'hemmx ħtieġa ta' armonizzazzjoni peress li s-sitwazzjoni attwali ta' rikonoxximent 
reċiproku ta' regoli nazzjonali bbażata fuq standards internazzjonali qed taħdem tajjeb. Ma 
jidher li hemm l-ebda problemi għall-moviment ħieles u ma teżisti l-ebda ġustifikazzjoni għal 
ħtieġa komuni għal livell ogħla ta' ħarsien tal-konsumaturi. B'żieda ma' dan, hu mistenni li 
numru sostanzjali ta' Stati Membri ser jużaw l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2004/22/KE u ser 
jagħżlu li ma jipparteċipawx fl-armonizzazzjoni. B'hekk, l-estensjoni tal-ambitu tal-MID 
mhijiex meħtieġa. 
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Il-Pożizzjoni tal-Kunsill
Filwaqt li hemm appoġġ wiesa' fil-Kunsill għall-objettiv ta' simplifikazzjoni tal-acquis tal-liġi 
tal-UE, jidher li hemm tħassib ġenerali li r-revoka ta' dawn it-tmien Direttivi tista' twassal 
għal vojt legali fl-Istati Membri sakemm issir r-reviżjoni skedata tal-MID. 


